
Jelentkezési lap és nyilatkozat 
az ETÜD Művészeti Iskolába (OM azonosító: 203241)  a 2022/2023.  tanévre 

 

 

A jelentkező neve: …………………………….……., állampolgársága: ..…..….……………, 

lakcíme (ha nem ugyanaz, akkor a  tartózkodási helye is): 

……………………………………………………………………………….…….……………,  

otthoni telefonszáma és mobilszáma: ……………….………  / ……………………..……….., 

születési helye és ideje: …………….………………………………..…………..…., 

e-mail címe: …………………………………………, 

nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme, az okirat megnevezése és száma: 

…………………………………………..………………………………………………………, 

oktatási azonosítószáma / és TAJ száma: …………………….……… / ..…………..………...,  

iskolája neve és címe, évfolyama: …………..……………………………………………........ , 

………………………………………………………………………………………………….., 

a tantárgy/hangszer, amelyre felvételét kéri: ……………………………………...………..…., 

amennyiben magasabb évfolyamra kéri a felvételét, az évfolyam megjelölése: …………...… . 

Édesanyja születési neve: ……………………..………………………………, 

otthoni telefonszáma / mobilszáma: ……………….………. / ………..…………………….., 

e-mail címe: …………………………………………., 

foglalkozása, munkahelye (nem kötelező kitölteni): …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. . 

A Gondviselő adatai: 

neve: ……………………………………….…..,   

otthoni telefonszáma és mobilszáma: ………………………  / …………………………….., 

e-mail címe: …………………………………………,  

foglalkozása, munkahelye (nem kötelező kitölteni): ……………………………..….………..   

………………………………………………………………………………….…….….…… . 

Budapest, 2022. ….…. . 

 

                                                                  …………………………………………….. 

                                                                                      Szülő (Tanuló) aláírása 

 

 

 



Nyilatkozat  
 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy gyermekem, ………………………………………………………. 

 

nem jár másik alapfokú művészeti iskolába   /  másik alapfokú művészeti iskolába is jár. 

 

A másik iskola neve és címe: ………………………………...…………………………………, 

 

az ott tanult főtárgy megnevezése: ………………………………….………………………….., 

 

a térítési díjért igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………………….., 

 

a tandíjért igénybe vett heti foglalkozások száma: ……………………….. . 

 

Nyilatkozom, hogy gyermekem részére a 2022/2023. tanévben az ETÜD Művészeti Iskolában 

az oktatást   

         térítési díj ellenében (4.000.- Ft/hó)                       tandíjfizetéssel (30.000.- Ft/hó) 
 

(a megfelelő aláhúzandó) 

kívánom igénybe venni . 
 

 

Nyilatkozom, hogy (ha a hátrányos helyzet fennáll, kérjük, aláhúzással jelölni) 
 

 gyermekem hátrányos helyzetű 

 halmozottan hátrányos helyzetű 

 sajátos nevelési igényű 
 

 

Hátrányos helyzet esetén az első képzés, halmozottan hátrányos helyzet és SNI esetén minden 

képzés ingyenes az Nkt. 16. § (3) bekezdése, illetve a 2. § (1) bekezdése szerint.   

A jogerős határozat, vagy a szakértői vélemény bemutatása szükséges a tanulónak járó 

díjmentesség igénybevételéhez. 

 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy 

- vállalom, hogy a beiratkozással egyidejűleg 5.000.- Ft beiratkozási díjat befizetek; 

- az oktatás díját az iskola által maghatározott időben és módon megfizetem; 

- a Házirendet megismertem és elfogadom. 

 

Budapest, 2022. ……. 

                                                                             ………………………………………                                                                                

                                                                                     Szülő/Gondviselő  aláírása 

 

 

 

 

Köszönjük a türelmét! 
 


