
JELENTKEZÉSI LAP 

Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola  

(OM azonosító: 101 545) Debreceni Telephelye (4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1.) 

alapfokú művészetoktatás – színjáték tanszak 

A jelentkező tölti ki (olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel) 
A tanuló adatai: 

Oktatási azonosító szám: .…………………………… TAJ szám:..……………………….. 

Név: ………………………………………………………………………………………... 

Szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: ………………………………………………………………………. 

Apa neve:……………………………………..…………………………………………… 

Kapcsolattartó szülő neve: ………………………………e-mail címe:………..…………….. 

Tanuló lakcíme: …………… (ir. sz.) ……………………………………............... (város) 

……………………….……………………….…(utca, út, tér, körút, sugárút, sétány, köz*) 

………..….... (hsz). Telefon: ……………………………………………………………… 

Külföldi állampolgár esetén állampolgársága:…………………………………………….. 

tartózkodás jogcíme, tartózkodási engedély száma: …………………………………….... 

A tanuló iskolája, amelyben 2016. szeptember 1-jétől nappali rendszerű oktatásban vesz 

részt: ………………………………………………………………………………………. 

Fizetési kötelezettség  a  2016/2017-es tanévre 

Szülői nyilatkozat (1) kitöltése esetén: 

– A térítési díj összege 4.00 és 4.00 feletti tanulmányi átlageredménnyel az 1998. szeptember 1. 

után születettek számára 12.000 Ft, az 1998. szeptember 1. előtt születettek számára 20.000 Ft. A 

térítési díj 4. 00 átlag alatt 1000 Ft-tal megemelkedik. A befizetés határideje 2016. szeptember 10. 

– A költség-hozzájárulás összege az 1998. szeptember 1. után születettek számára 23.000 Ft, az 

1998. szeptember 1. előtt születettek számára 15.000 Ft, a befizetés határideje 2016. október 9. 

Tehát a térítési díj és a költség-hozzájárulás összesen: 35.000 Ft 

Szülői nyilatkozat (2) kitöltése esetén: 

A tandíj összege: 4.00 és 4.00 feletti tanulmányi átlageredménnyel: 60 000 Ft, 4. 00 átlag alatt 

65 000 Ft, a befizetés határideje 2016. október 9. 

A térítési díj fizetési kötelezettség alóli felmentéshez kérjük csatolni a felmentésre jogosító 

igazolás egy eredeti példányát. A költség-hozzájárulás vagy a tandíj összegéből szociális 

kedvezményt az iskolában erre kialakított kérelem formájában lehet igényelni. A jegyzői határozat 

és a kérelem benyújtási határideje 2016. szeptember 10. helye: az iskola debreceni telephelye:  

4024 Debrecen, Liszt F. u. 1. 

Alulírott szülő tudomásul veszem fizetési kötelezettségem. 

Kelt: ……………………………………… 
                                                                  szülő aláírása 

                                                 
* A megfelelő részt aláhúzással kérjük jelölni. 

 

 

Az alábbiakban a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján a szülőnek 

nyilatkoznia kell, hogy az iskola szolgáltatásait melyik intézményben veszi igénybe a 2011. évi 

CXC. Törvény 16. § (3) bekezdésben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettséggel. 

Amennyiben a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménybe is jár, a szülő választhat, hogy 

hol veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást, ebben az esetben, a másik intézményben 

tandíjat kell fizetnie. Nem lehet egyszerre két alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díjat 

fizetni. Mindezek értelmében csak az egyik nyilatkozatformát kérjük kitölteni és aláírni. 

A szülő aláírása szükséges akkor is, ha a tanuló nagykorú, de a szülővel egy háztartásban él. 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT (1) 

 

………………………………………… tanuló szülője nyilatkozom, hogy a Keleti István 

Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola alapfokú művészetoktatási 

szolgáltatásait térítési díj fizetési kötelezettség mellett veszem igénybe. 

Egyben tudomásul veszem, hogy más alapfokú művészetoktatási intézményben 

tandíjfizetési kötelezettség mellett vehetem igénybe az alapfokú művészeti képzést. 

 

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban 

közöltek a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: …………………………………………… 

 

  …………………………… 

  szülő aláírása 

   

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT (2) 

 

…………………………………………… tanuló szülője nyilatkozom, hogy az alapfokú 

művészetoktatási szolgáltatást más intézményben veszem igénybe térítési díj fizetési 

kötelezettség mellett. 

Egyben tudomásul veszem, hogy a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és 

Művészeti Szakközépiskolában tandíj fizetési kötelezettség mellett vehetem igénybe 

az alapfokú művészeti képzést. 

 

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban 

közöltek a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt: …………………………………………… 

  

  …………………………… 

  szülő aláírása 


