
Beiratkozás a II. félévre

Tisztelt Szülők, kedves Növendékeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013/2014. tanév II. félévére a következő napokon lehet beiratkozni a 
Zeneiskola központi épületében (1173 Budapest, Pesti út 80.) a titkárságon:

2014. január 20. hétfő 12.00-18.00

            január 21. kedd 09.00-18.00

            január 22. szerda               09.00-18.00

            január 23. csütörtök               09.00-18.00

Kérjük az időpont pontos betartását, mert a II. félévet szigorúan csak a befizetett növendékek kezdhetik 
meg.

Tájékoztató a fizetendő díjakról a II. félévre:

I. 18. év alatt
• 1 tanszak esetén – a beiratkozási díj: 13.500,-Ft /félév (tanulmányai megkezdésekor 

első beiratkozásnál fizetendő, utána a tanulmányi eredményei szerint fizet)
Kitűnő 11.100,-Ft /félév   ( az a tanuló, akinek főtárgy, illetve kötelező tárgy          
                                                         osztályzata 5, és legalább az egyik 5 dicsérettel)
Jeles 11.500,-Ft/félév
Jó 11.900,-Ft/félév
Közepes 12.700,-Ft/félév

• 2 vagy több tanszak esetén – a beiratkozási díj 30.000,-Ft/félév. (tanulmányai 
megkezdésekor első beiratkozásnál fizetendő, utána a tanulmányi eredményei szerint 
fizet)
Kitűnő 24.600,-Ft/félév   (az a tanuló, akinek főtárgy illetve kötelező tárgy                      
                                                       osztályzata 5, és legalább az egyik dicsérettel)
Jeles 25.500,-Ft/félév
Jó 26.400,-Ft/félév
Közepes 28.200,-Ft/félév



II. 18-22 év között
• 1 tanszak esetén – a beiratkozási díj: 35.000,-Ft/félév (tanulmányai megkezdésekor 

első beiratkozásnál fizetendő, utána a tanulmányi eredményei szerint fizet)
Kitűnő 28.700,-Ft/félév  (az a tanuló, akinek főtárgy, illetve kötelező tárgy 
                                                      osztályzata 5, és legalább az egyik dicsérettel)
Jeles 29.800,-Ft/félév
Jó 30.800,-Ft/félév
Közepes 32.900,-Ft/félév

• 2 vagy több tanszak esetén – a beiratkozási díj 50.000,-Ft/félév. (tanulmányai 
megkezdésekor első beiratkozásnál fizetendő, utána a tanulmányi eredményei szerint 
fizet)
Kitűnő 41.000,-Ft/félév  (az a tanuló, akinek főtárgy, illetve kötelező tárgy 
                                                     osztályzata 5, és legalább az egyik dicsérettel)
Jeles 42.500,-Ft/félév
Jó 44.000,-Ft/félév
Közepes 47.000,-Ft/félév

III. 22 éven felüli növendékek tandíja:
- minden tanórai foglalkozás esetén 4000,-Ft/ óra

Szociális helyzetük alapján

A térítési díj és tandíj összegéből:

• 25% kedvezmény, ha a családban az 1 főre jutó jövedelem nem éri el az 57.000,-Ft-ot
• 50% kedvezmény, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 42.700,-Ft-ot

A kedvezmény igénybevételéhez jövedelemigazolást kérünk hozni a beiratkozásra.

100% kedvezményben részesülnek azok a tanulók, akik jegyzői határozattal rendelkeznek (pl.: 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), melyet a befizetés napján kérünk bemutatni.

Alapítványi hozzájárulás: 4.000,-Ft /félév

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 2013. évben befizetett összegekért. Továbbá köszönjük a 
2013. évben felajánlott 1 %-okat is. Ezekből a befizetésekből tudtunk új hangszereket vásárolni, és a 
meglévőket felújítani, hangversenyeket, fesztiválokat rendezni és a társművészetek rendezvényeit 
támogatni.

Budapest, 2014.01.07.

Üdvözlettel:           az iskola Tanári Kara és Vezetősége


