
  

Violin Alapfokú Művészeti Iskola OM 100866

 
HALLGATÓI NYILVÁNTARTÓ LAP   

   2013/2014 tanév 
Telephely:  
                        

Tantárgy: Naplószám: Évfolyam: 

Tanulói azonosító szám: 7           Hátrányos Helyzetű:  
   IGEN        NEM   

Tanuló neve: 
 

 Neme: 
    Férfi              Nő   

Születési helye: 
 

 Születési ideje: 

Apa (gondviselő) neve: 
 

 

Anya leánykori neve: 
 

 

Lakcíme: 
 

 

Elérhetősége (Tel, email)   
 

 

Általános-, közép-, vagy főiskola ahol nappali tanulmányait folytatja, vagy munkahely megnevezése: 
 
 
Alulírott aláírásommal elismerem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
A hallgatói nyilvántartó lap kitöltésével, aláírásával és leadásával, valamint a beiratkozási díj befizetésével a fenti tanuló és 
intézményünk között tanulói jogviszony jön létre, amely a jogszabályoknak megfelelően az Oktatási Hivatalhoz 
bejelentésre kerül. Amennyiben a jogviszonyban illetve az adatokban változás következik be, kérjük, 8 napon belül írásban 
bejelenteni szíveskedjenek!  
Alulírott vállalom, hogy az intézmény térítési és tandíj rendeletében meghatározott térítési vagy tandíjat és az 
adminisztrációs költségeket határidőre befizetem. 

 
Az alábbi nyilatkozatok egyikét
NYILATKOZAT 1.  

 szíveskedjék aláírni  

 
Alulírott nyilatkozom, hogy a gyermekem 6-22 év közötti*, és tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik, ezért a Violin Művészeti Iskolában………………………………  tanszakon kívánom igénybe venni 
térítési díj ellenében a művészetoktatást. *18 év felett jogviszony igazolás szükséges (iskolalátogatási, hallgatói 
igazolás) 
Kelt: ..........................................., 2013. …………………..   ........................................................ 

            Szülő/nagykorú tanuló aláírása 
NYILATKOZAT 2. 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem a Violin Művészeti Iskola szolgáltatásait ………………………………. 
tanszakon tandíj fizetése mellett veszi igénybe, mert ** 

•    a Violin Művészeti Iskolában más tanszakon is tanul……………………………………………tanszak  
•    más művészeti Iskolában is tanul, Iskola neve:………………………Címe:…………………………… 
•    22 év alatti, aki nem rendelkezik tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonnyal (dolgozó) 
•    22. életévét a tanév kezdetekor betöltötte     

**Megfelelő választ kérjük bejelölni! 
 
Kelt: ..........................................., 2013. …………………..   ....................................................... 

            Szülő/nagykorú tanuló aláírása 
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Violin Alapfokú Művészeti Iskola OM 100866 
 Térítési és Tandíjrendelete-2013/2014 tanév   

I. Térítési díjrendelet 
A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 105. § (1) c pontja értelmében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: „az alapfokú 
művészetoktatási intézményben - …egy művészeti képzésben való részvétel…” A tankötelezettséget teljesítő oktatásban tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők iskolánk fenntartói szabályzata alapján az adott telephelyen az alábbi táblázat szerinti térítési díjat fizetik: 
TÉRÍTÉSI DÍJAK  Művészeti ág  Művészeti ág  Művészeti ág  Művészeti ág 
4-5 tanulmányi átlag 

esetén 
ZENE TÁNC SZÍN KÉPZŐ 

  Egy  
összeg  

Két 
részlet 

Havonta Egy 
összeg 

Két 
részlet 

Havon
ta 

Egy 
összeg 

Két 
részlet 

Havon
ta 

Egy 
összeg 

Két 
részlet 

 

Rácalmás  
45 000 25 000 6 000 

  
    

  
    

  
    

Pusztaszabolcs 45 000 25 000 6 000       22 000 12 000 3 000       
Beloiannisz       3 000                 
Dunaújváros 45 000 25 000 6 000 Néptánc   4 000             
       Kortárst.   3 500             
       Társast.   2 000             
Cece 45 000 25 000 6 000 22 000 12 000 3 000       15 000 9 000   
Dunavecse 45 000 25 000 6 000 11 000 6 000               
Sárbogárd 45 000 25 000 6 000 11 000 6 000   11 000 6 000         

 A 4 tanulmányi átlag alatt a fentiekben meghatározott térítési díjak 150%-a fizetendő. 
Térítési díjmentesség: A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 114. §-ban meghatározott hátrányos helyzetűek 
részére ingyenesen igénybe vehető az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (GYVK, HHH, testi-, érzékszervi-, 
enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) Kizárólag csak a tanévre érvényes jegyzői határozat beküldése után 
vesszük figyelembe, beküldési határidő: 2013. szeptember 15-ig kizárólag postai úton

Testvérkedvezmény: a Violin Iskolába járó testvérek után: 4 000 Ft/tanév csak egy testvér után jár (kivéve a 
kedvezményes díjat fizetők) 

 az iskola címére. Hiánypótlásnak 
helye nincs. 

Szociális kedvezmény: a térítési díj és tandíj alapösszege kérelem alapján legfeljebb 50%-kal mérsékelhető, feltétele a 
formanyomtatvány hiánytalan kitöltése és a jogszerűséget igazoló dokumentumok beküldése. Határidő: 2013. szeptember 
15-ig kizárólag postai úton
 II. Tandíjrendelet:  

 az iskola címére. Hiánypótlásnak helye nincs. 

Az előző oldal Nyilatkozat 2.-ben felsoroltak alapján tandíjfizetést határozott az iskola. 
Tandíj összege: 
- Zeneművészet: 105 750 Ft/év,  - Tánc-, Képző-, Színművészet: 42 300 Ft/év 
A térítés/tandíjak, adminisztrációs költségek fizetési módja: készpénzben a szaktanárnál vagy banki átutalással, 
közleménybe feltüntetve: tanuló neve, tanszak, telephely (bankszámla: 10102969-49957000-01000009)  
 Megfelelő választ kérjük szíveskedjen  bejelölni! 

•   Egész tanéves térítési/tandíjat egy összegben fizetem, befizetési hatásidő: 2013. október 15. 
•   Egész tanéves térítési/tandíjat két részletben fizetem: 1.  részletfizetési határidő: 2013. szeptember 30. 

                                                                                                        2.  részletfizetési határidő: 2014. január 15. 
•    Egész tanéves térítési/tandíjat havi részletekben fizetem: határidő: tárgyhó 15., ( első  fiz. szeptember 15.)  

III. Egyéb adminisztrációs költségek (HH esetében is) 
1. Beiratkozási díj: beiratkozáskor az iratkozási lap leadásával egy időben 2013. szeptember 15-ig 

fizetendő: 4000Ft/fő 
2. Bizonyítvány díj: 1000Ft/db (új tanulók esetén) 2014. május 15-ig 

      3.   Hangszerkölcsönzési díj: 5000Ft/év 2013. október 15-ig 
Késedelmes, vagy nemfizetés esetén a mindenkori tartozás közjegyző által behajthatóvá válik.  
Dunaújváros, 2013-09-01                
 

                                                                                                                       
                                                     igazgató   
Fentieket tudomásul vettem: …………………………………………                               
          Szülő/nagykorú tanuló aláírása                         
                    
 
 
                         


