
 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Tel./fax: +36-72-551-139 E-mail: berze.nagy@gmail.com 

TANULÓI ADATOK 
 

Kérem a Tisztelt Szülőt, hogy a Tanulói jogviszony szerződés mindkét példányát aláírni és a tanulói adatokat kitölteni szíveskedjék!  
A jelentkezési lap első oldala leadandó a Berze Művészeti Iskola székhelyén, vagy a gyermek művészeti iskolai tanáránál! A térítési és 
tandíjszabályzatot tartalmazó példány a szülőnél marad! 

Művészeti iskola tölti ki: 

 
A szülő/törvényes képviselő tölti ki: 

 

A TANULÓ NEVE: 

 

Születési hely: 
 

Születési idő: 
 

Anyja születési neve: 
 

Apja/Törvényes képviselő neve: 

Tanuló oktatási azonosító száma: (diákigazolványon szereplő 11 jegyű 
szám) □□□□□□□□□□□ 

Lakcím: 

 
Telefonszám, e-mail cím: (A kapcsolattartáshoz kérjük feltűntetni azt az email címet, amit rendszeresen használnak, illetve a napközbeni 
elérhetőséget is.) 
 
 

Választott térítési díjas tanszak: 
 

Tandíjas tanszak: 
 

Általános iskolája, középiskolája, osztálya: 
 

 
SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 
Engedélyezem, hogy gyermekemről felvétel (fénykép, mozgókép) készüljön és az esetleg a médiában, illetve az iskolai honlapon és közösségi 
oldalon megjelenjen. (A megfelelő aláhúzandó) 
 
Igen        Nem 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával, szabad akaratból, a fentiekben általam megadott személyes adataimnak, illetve kiskorú gyermekem adatainak az 
alábbiakban megjelölt Adatkezelő általi kezeléséhez 

BELEEGYEZÉSEMET ADOM. 

Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola  (székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. e-
mail cím: berze.nagy@gmail.com), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) képviseletében eljáró személy a jelen hozzájáru ló nyilatkozat 
általam történő aláírását megelőzően konkrét és megfelelő tájékoztatást adott arról, hogy az adataim kezelését az Adatkezelő milyen célból, 
milyen időtartamig végzi, illetőleg arról, hogy az adataimmal kapcsolatosan milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetnek  meg.  
 

Belegyezésemet adom ahhoz, hogy gyermekem közismereti iskolájához benyújtott, a művészeti iskolai jogviszonnyal összefüggő 
határozatok másolati példánya a művészeti iskolának átadásra kerüljön a közismereti iskolától.  

 

Kifejezetten tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Akként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az 
Adatkezelési tájékoztatót megismertem azt Adatkezelő részemre rendelkezésre bocsátotta.  

 

Kelt: Pécs, 2022.szeptember 01.  

  
………….………………………………. 

szülő/törvényes képviselő aláírás 

Művészeti iskolai évfolyama:(Főtárgy tanár javaslata alapján) 
 

Művészeti iskolai besorolás: 
 



 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Tel./fax: +36-72-551-139 E-mail: berze.nagy@gmail.com 

TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 2022-2023 TANÉVRE 

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Amely létrejött a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200221) (képviselő: igazgató), másrészről ……………………….……...(tanuló 

neve) törvényes képviselője/szülője…………………………………..(szülő , gondviselő 

neve)...............................................................…………………(szülő, gondviselő lakcíme), továbbiakban Törvényes képviselő között, azaz 

együttesen Szerződő felek között. 

A szerződés tárgya: 

A szerződő felek tanulói jogviszony létesítésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény rendelkezéseinek 
megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek. 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola a gyermek az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról az Alapfokú 
Művészetoktatás Alapprogramja; és a 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről alapján az Iskola Pedagógiai Programja szerint végzi. 

2. Jelen szerződés aláírásával a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy  

a folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a tanulót felkészíti az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskola alap - és záró vizsgára, 
amit az iskola Pedagógiai Programjának (megtekinthető a Berze AMI székhelyén, és a honlapon) rendelkezései szerint lehet letenni az alapfokú 
évfolyamok elvégzése után. 

3. Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő vállalja, 

 A 5000,- Ft (azaz ötezer forint) beiratkozási díjat a jelentkezéskor megfizeti a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolának 
(Iskolánk számlaszáma: 50800104-11089270 – Takarék Bank). 

 A képzési díjat az Iskola költségtérítési szabályzata alapján a 2022-2023 tanévben a 2 részletben 1. félév: 2022. X. 30; II. félév: 2023. II. 
28-ig megfizeti. A térítési díj befizetése a hatályos Köznevelési Törvény szerint alapja az Iskola működésének. Térítési díjkedvezmény 
igénybevételére a kedvezménykérő lap leadásával van lehetőség (a szükséges csatolandó mellékletekkel együttesen). 
(Bankszámlaszám: 50800104-11089270 – Takarék Bank) 

 A 4000,- Ft (azaz négyezer forint) kulturális hozzájárulást megfizeti a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolának 
(Bankszámlaszám: 50800104-11089270 – Takarék Bank). 

 Tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a 2022/2023 tanévre szól, tanév közbeni kimaradás csak kivételes esetben lehetséges, amire az 
Iskola igazgatója adhat engedélyt. 

 Kimaradás esetén is rendezni kell a 2022/2023 éves térítési- és tandíjat. 

 Gondoskodik arról, hogy gyermeke az Iskola Házirendjében foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá annak rendelkez éseit 
önmagára és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja. 

A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának joga van a munkatársainak 
megválasztásához: a szülő élhet a Köznevelési Törvény adta jogi lehetőségeivel. 

A törvényes képviselő kijelenti, hogy: 

  gyermeke más Alapfokú Művészeti Iskolának NEM tanulója. Kijelenti továbbá, hogy gyermeke a térítési díjas művészeti iskolai 
oktatást a……………………..………………….tanszakon a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában kívánja igénybe venni. 

  A térítési díjas képzést két tanszakosság esetén a …………………….. tanszakon veszi igénybe, a második ………………..tanszakon 
tandíjat fizet. 

     Utólagos beiratkozóként tandíjat fizet. 

 

A dőltbetűs részt csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek más Művészeti Iskolának is tanulója. 

    A törvényes képviselő kijelenti, hogy gyermeke más Művészeti Iskolának IS tanulója. A térítési díjas képzést – amely államilag támogatott - 
a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában ……………………….tanszakon kívánja igénybe venni. 

   A térítési díjas képzést – amely államilag támogatott – a…………………………………………….. Alapfokú Művészeti Iskolában kívánja 
igénybe venni, a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjat fizet. 

4. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni, szükség szerint 
két alkalommal megtartott egyeztető tárgyalások formájában. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi Székhelyű Rendes Bíróság, illetve a 
Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezései az irányadóak. 

6. Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag 
írták alá. 
 

Pécs, 2022. szeptember 01. 

………………………………………………………             Ph.  ………………………………………..…………… 

 törvényes képviselő (szülő)           igazgató   



 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Tel./fax: +36-72-551-139 E-mail: berze.nagy@gmail.com 

 

 
DÍJFIZETÉS RENDJE A 2022-2023 TANÉVRE 

 

Beiratkozási díj jelentkezéskor: 5000,- Ft/év (egységesen minden tanszakon minden tanulónak, kivétel a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók)     
 
Kulturális hozzájárulás: 4000,- Ft/év (egységesen minden tanszakon minden tanulónak, kivétel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók)  
 

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 

Azoknak a tanulóknak kell térítési díjat fizetni, akik más művészetoktatási intézménynek nem tanulója, vagy tanulója más művészeti iskolának, 
de a szülő úgy nyilatkozik, hogy a Berze AMI-ban veszik igénybe a térítési díjas képzést. 

 
A KÉPZÉSI DÍJ A TÉRÍTÉSI DÍJAS KÉPZÉS ESETÉN: 20.000 Ft/ év, azaz 10.000 Ft/félév  
 
RGYVK-s, de nem hátrányos helyzetű tanulók és a Berze AMI munkatársai gyermekeinek a kedvezményes térítési díja: 6300 FT/év, 
kedvezményes tandíja 10.000 Ft/év 
 

Törvényileg meghatározott térítési díj minimum a 2022/2023-as tanévben: 6300 Ft/év 

TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 

Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola nem tud normatív támogatást igénybe venni 
abból az okból, hogy más művészetoktatási intézménynek is tanulója, vagy több tanszakra is jár. 

A TANDÍJ MÉRTÉKE CSOPORTOS 2 ÓRÁS ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKON: 40.000 Ft/tanév, azaz 20.000 Ft/félév,  

 

A térítési díjból és a csoportos tandíj összegéből kedvezmény kérhető az alábbi táblázat szerint. Egyéni tandíjból kedvezmény  csak egyéni 
elbírálás alapján adható. 
 

DÍJ BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 

Beiratkozási díj: 

jelentkezéskor 

I. félév díja egy összegben fizetendő 

2022. október 30. 

II. félév díja egy összegben fizetendő 

2023. február 28-ig. 

A térítési díjak mértéke a 2021/2022-es év végi tanulmányi átlageredmények alapján a térítési- és tandíjszabályzatban. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekek továbbra is ingyen vehetik 
igénybe az első művészeti képzést! 

Az adózási szabályok 2020. július 1-től történő változása miatt, mind készpénzes, mind utalásos befizetés esetén pénzügyi bizonylatot 
küldünk. Amennyiben a befizetésről számlát kér a befizető, a számla kiállításához befizető adóazonosítója is szükséges, ezért  kérjük 
megadni a személyes adatoknál. Köszönjük. 

 
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEINK: 
 
 
 

Kedvezmények A kedvezmény mértéke Ki igényelheti Az igényléshez szükséges benyújtandó iratok 

Havi részletfizetés /csak 
írásban benyújtott 

kérelem alapján adható/ 

Fizetés minden hónap 
15-ig 

Minden tanuló Térítési díj kedvezménykérő lap 

Rendszeres 
Gyermekvédelmi 
Kedvezményben 

részesülők 

Fizetendő: 6300 Ft / Év 

Rendszeres 
Gyermekvédelmi 
Kedvezményben 

részesülők 

RGYK határozat másolata 
 

Hátrányos, Halmozottan 
Hátrányos Helyzetűek, SNI-

ek kedvezménye  
100% 

SNI-s, Hátrányos és 
Halmozottan Hátrányos 

Helyzetűek 

HH-s és HHH-s határozat másolata 
SNI-s szakértői vélemény 

 

 
 
Pécs, 2022. 03. 23.           Virág Rita Cecília sk  

igazgató



 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Tel./fax: +36-72-551-139 E-mail: berze.nagy@gmail.com 

 
TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 2022-2023 TANÉVRE 

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Amely létrejött a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola (OM 200221) (képviselő: igazgató), másrészről ……………………….……...(tanuló 

neve) törvényes képviselője/szülője…………………………………..(szülő , gondviselő 

neve)...............................................................…………………(szülő, gondviselő lakcíme), továbbiakban Törvényes képviselő között, azaz 

együttesen Szerződő felek között. 

A szerződés tárgya: 

A szerződő felek tanulói jogviszony létesítésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény rendelkezéseinek 
megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a gyermek. 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola a gyermek az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról az Alapfokú 
Művészetoktatás Alapprogramja; és a 2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről alapján az Iskola Pedagógiai Programja szerint végzi. 

2. Jelen szerződés aláírásával a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy  

a folyamatos tanulói jogviszony megtartása mellett a tanulót felkészíti az éves tananyag elsajátítására, a művészeti iskola a lap- és záró vizsgára, 
amit az iskola Pedagógiai Programjának (megtekinthető a Berze AMI székhelyén, és a honlapon) rendelkezései szerint lehet letenni az alapfokú 
évfolyamok elvégzése után. 

3. Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő vállalja, 

 A 5000,- Ft (azaz ötezer forint) beiratkozási díjat a jelentkezéskor megfizeti a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolának 
(Iskolánk számlaszáma: 50800104-11089270 – Takarék Bank). 

 A képzési díjat az Iskola költségtérítési szabályzata alapján a 2022-2023 tanévben a 2 részletben 1. félév: 2022. X. 30; II. félév: 2023. II. 
28-ig megfizeti. A térítési díj befizetése a hatályos Köznevelési Törvény szerint alapja az Iskola működésének. Térítési díjkedvezmény 
igénybevételére a kedvezménykérő lap leadásával van lehetőség (a szükséges csatolandó mellékletekkel együttesen). 
(Bankszámlaszám: 50800104-11089270 – Takarék Bank) 

 A 4000,- Ft (azaz négyezer forint) kulturális hozzájárulást megfizeti a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolának 
(Bankszámlaszám: 50800104-11089270 – Takarék Bank). 

 Tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a 2022/2023 tanévre szól, tanév közbeni kimaradás csak kivételes esetben lehetséges, amire az 
Iskola igazgatója adhat engedélyt. 

 Kimaradás esetén is rendezni kell a 2022/2023 éves térítési- és tandíjat. 

 Gondoskodik arról, hogy gyermeke az Iskola Házirendjében foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá annak rendelkezéseit 
önmagára és gyermekére nézve elfogadja, és gyermekével betartatja. 

A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának joga van a munkatársainak 
megválasztásához: a szülő élhet a Köznevelési Törvény adta jogi lehetőségeivel. 

A törvényes képviselő kijelenti, hogy: 

  gyermeke más Alapfokú Művészeti Iskolának NEM tanulója. Kijelenti továbbá, hogy gyermeke a térítési díjas művészeti iskolai 
oktatást a……………………..………………….tanszakon a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában kívánja igénybe venni. 

  A térítési díjas képzést két tanszakosság esetén a …………………….. tanszakon veszi igénybe, a második ………………..tanszakon 
tandíjat fizet. 

     Utólagos beiratkozóként tandíjat fizet. 

 

A dőltbetűs részt csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek más Művészeti Iskolának is tanulója.  

    A törvényes képviselő kijelenti, hogy gyermeke más Művészeti Iskolának IS tanulója. A térítési díjas képzést – amely államilag támogatott - 
a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában ……………………….tanszakon kívánja igénybe venni. 

   A térítési díjas képzést – amely államilag támogatott – a…………………………………………….. Alapfokú Művészeti Iskolában kívánja 
igénybe venni, a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjat fizet. 

4. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni, szükség szerint 
két alkalommal megtartott egyeztető tárgyalások formájában. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi Székhelyű Rendes Bíróság, illetve a 
Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

5. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a Köznevelésről szóló Törvény rendelkezései az irányadóak. 

6. Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag 
írták alá. 
 

Pécs, 2022. szeptember 01. 

………………………………………………………             Ph.  ………………………………………..…………… 

 törvényes képviselő (szülő)           igazgató   

 

SZÜLŐI PÉLDÁNY 
 

 



 
Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 

7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Tel./fax: +36-72-551-139 E-mail: berze.nagy@gmail.com 
 

Kedvezménykérő lap 2022-2023-as tanév 
 

Benyújtási határidő: beiratkozáskor 
Tisztelt Igazgató Asszony! 
 
Alulírott……………..…………………..………… szülő/törvényes képviselő, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy 
gyermekem/gyermekeim……………………..…………………………………………… részére, - aki a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 
…………………………tanszakának növendéke – a térítési/tandíjat (a megfelelő rész aláhúzandó) mérsékelni szíveskedjék! 
 
Pécs, 202………………………….   

Köszönettel: ………………………….. 
Szülő / Törvényes képviselő 

Térítési és tandíjfizetési kedvezmények  
(Az alábbi táblázatban kérem, jelöljék meg, mely típusú kedvezményt kívánják igénybe venni!) 
 

Kedvezmények A kedvezmény mértéke Ki igényelheti Az igényléshez szükséges benyújtandó iratok 

1. Havi részletfizetés Fizetés minden hónap 15-ig Minden tanuló Térítési díj kedvezménykérő lap 

2. Rendszeres 
Gyermekvédelmi 
Kedvezményben 
részesülők 

Fizetendő: 6300 Ft / Év 

Rendszeres 
Gyermekvédelmi 
Kedvezményben 

részesülők 

RGYK határozat másolata 
 

3. Hátrányos, 
Halmozottan 
Hátrányos 
Helyzetűek, SNI-ek 
kedvezménye  

100% 
Hátrányos és 

Halmozottan Hátrányos 
Helyzetűek, SNI-ek 

HH-s és HHH-s határozat másolata 
SNI-s szakértői vélemény 

 
 

Indoklás: (Néhány mondatban kérjük, írják le, hogy miért kérik a díjkedvezmény megállapítását!) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 
Beküldendő mellékletek a kedvezménytípushoz kapcsolódóan: 
 

 Rendszeres Gyermekvédelmi határozat, vagy 

 HH-s, ill. HHH-s határozat, vagy 

 SNI-t megállapító szakértői vélemény és a felülvizsgálati vélemény 

A mellékletek nélkül benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni! 
          

Művészeti iskola döntése: 
 

 


