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Tisztelt Szülők! 

Mindenekelőtt szeretném őszinte hálámat kifejezni az egész évben, de 

különösen az elmúlt három hónapban tanúsított odaadó és áldozatkész 

segítségükért, amivel növendékeink munkáját támogatták. Önök nélkül 

nem tudtunk volna ilyen gyorsan és sikeresen átállni a digitális 

távoktatásra, nem tudtuk volna ilyen hatékonyan végigdolgozni ezt a 

három hónapot. Bízom benne, hogy Önök is úgy érzik, sikerült a 

lehetőségekhez képest a legjobb eredménnyel leküzdenünk a személyes 

találkozás lehetőségének hiányából fakadó nehézségeket. Különösen is 

szeretném megköszönni, hogy a vizsgavideók elkészítésében is odaadóan 

segédkeztek, öröm volt látni a sok lelkes vizsgázót! 

Kedves Gyerekek! 

Nektek is szeretném megköszönni az egész éves munkátokat. Szorgalmasan 

dolgoztatok, jobbnál jobb vizsgafelvételeket küldtetek be. 

Tanáraitokkal együtt büszke vagyok a teljesítményetekre.  

Kérjük, látogassatok el iskolánk internetes honlapjára, ahol 

megtekinthetitek a legsikerültebb vizsgavideókból összeállított 

kisfilmünket; ezzel szeretnénk megköszönni kimagasló, elkötelezett 

munkátokat.  

Bizonyítványosztás: 

Amint arról tanárainktól már előzetesen értesülhettek, bár évzáró 

ünnepséget nem tudunk tartani, a bizonyítványokat át szeretnénk adni, 

ezzel is biztosítva a lehetőséget növendékeink számára, hogy 

találkozhassanak tanáraikkal. Annak érdekében, hogy ne legyünk 

egyszerre túl sokan és túl közel egymáshoz, június 16-án egész napra 

elosztva, tanszakok szerinti beosztásban osztjuk ki a bizonyítványokat 

iskolánk főépületének, valamint a Liget soron álló telephelyének 

udvarán. Tisztelettel kérjük, hogy az iskola területére, azaz az 

udvarra is csak növendékeink jöjjenek be, a szülők pedig kint 

várakozzanak. Előre is köszönjük megértő együttműködésüket. A 

bizonyítványokat a következő beosztás szerint fogjuk kiosztani: 

Liget sor 45.: 

14.00 Képzőművészeti tanszak 

15.00 Népzene tanszak 

18.00 Néptánc tanszak 

 

Pesti út 80.:  

10.00 Fafúvós tanszak 

11.00 Zenei (szolfézs) előképző  

12.00 Akkordikus tanszak 
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13.00 Vonós tanszak 

14.00 Balett tanszak 

15.00 Jazz tanszak, Magánének, Színjáték tanszak 

16.00 Billentyűs tanszak 

17.00 Rézfúvós tanszak 

 

 

 

Beiratkozás: 

A beiratkozás alkalmával is szeretnénk elkerülni a nem feltétlenül 

szükséges személyes érintkezést.  

A következő tanév térítési díját ezért kérjük, hogy átutalással 

szíveskedjenek befizetni a következő bankszámlaszámra: 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

10032000-00336712-00000000 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük, hogy feltétlenül tüntessék fel 

a következő adatokat: 

Bartók AMI – gyermek neve – főtárgy tanár neve 

Fontos: Két tanszakos növendékeink részére kérjük, hogy két külön 

utalásban fizessék be a térítési és a tandíjat, tehát például külön 

utalással a zenei és külön a balett vagy képzőművészeti vagy egyéb 

második tanszak díját! 

A befizetés határideje június 30.  

Akik kedvezményre jogosultak, kérjük, hogy a szükséges dokumentumokat 

június 20-ig juttassák el e-mail címünkre. (info@bartokami17.hu) A 

határozatot emailben fogjuk visszaküldeni, mely után kérjük, hogy 

szintén június 30-ig fizessék be a megjelölt összeget.  

A Tankerület rendeletében meghatározott térítési- és tandíjakat a 

levél végén található táblázatból tudják kikeresni az év végi 

tanulmányi átlag alapján. Amennyiben a növendék ebben az évben nem 

rendelkezik tanulmányi átlaggal, úgy az előző tanév végi tanulmányi 

átlag az irányadó.  

Zenei előképzőt végzett növendékeink hangszerválasztási kérelmeit 

összesítjük, és az eredményeket augusztus utolsó hetében közzétesszük. 

Az ő részükre a befizetésre ezután lesz lehetőség.  

Kérjük, amennyiben tehetik, támogassák az iskolánk céljait segítő 

Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület működését az alábbi 

számlaszámon: 

11717009-20044648 

Az egyesületi hozzájárulás mértéke egy félévre 5000 Ft.  
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Amennyiben növendékünk adataiban változás történt, kérjük, hogy 

honlapunkról egy szülői nyilatkozatot töltsenek le, és azt e-mail 

címünkre kitöltve küldjék vissza.  

Egyéb kérés esetén is hasonlóan járjanak el, tehát a honlapról 

letöltött dokumentumot küldjék vissza számunkra. (Szülői nyilatkozat, 

átjelentkezési kérelem, halasztási kérelem.) 

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal tanárainkhoz. Amennyiben 

személyesen szeretnének iskolánkba befáradni, kérjük, hogy előzetesen 

telefonon egyeztessenek időpontot.  

 

Jó pihenést kívánunk a nyárra, némi gyakorlással! Találkozunk 

szeptemberben.  

Budapest, 2020. június 12. 

Tóváriné Perémi Orsolya – Intézményvezető  

 

Térítési díjak, tandíjak: 

Zeneművészeti ág - egyéni képzés  

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 9700 

4,0-4,4 között 13500 

3,5-3,9 között 17400 

3,0-3,4 között 21300 

2,0-2,9 között 29000 

elégtelen 38700 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 29000 

4,0-4,4 között 32900 

3,5-3,9 között 36800 

3,0-3,4 között 38700 

2,0-2,9 között 58000 

elégtelen 77400 

22 év felett, 

illetve 22 év alatt tanulói 

jogviszon nélkül 

4,5-5,0 között 29000 

4,0-4,4 között 38700 

3,5-3,9 között 48400 

3,0-3,4 között 58000 

2,0-2,9 között 67700 

elégtelen 77400 
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Képző- és Iparművészeti ág - 

csoportos képzés, Szín- és 

Bábművészeti ág - csoportos 

képzés 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag 
Fizetendő 

kerekítve 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 8700 

3,5-3,9 között 9200 

3,0-3,4 között 9700 

2,0-2,9 között 10300 

elégtelen 10800 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 9200 

3,5-3,9 között 10300 

3,0-3,4 között 10800 

2,0-2,9 között 16200 

elégtelen 21600 

2. tanszak esetén; 22 év felett, 

illetve 22 év alatt tanulói 

jogviszon nélkül. 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 10800 

3,5-3,9 között 13500 

3,0-3,4 között 16200 

2,0-2,9 között 18900 

elégtelen 21600 

 

 

Táncművészeti ág - csoportos 

képzés  

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 9500 

3,5-3,9 között 10100 

3,0-3,4 között 10600 

2,0-2,9 között 11200 

elégtelen 11800 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 10100 

3,5-3,9 között 11200 

3,0-3,4 között 11800 

2,0-2,9 között 17700 
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elégtelen 23700 

2. tanszak esetén; 22 év felett, 

illetve 22 év alatt tanulói 

jogviszon nélkül. 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 11800 

3,5-3,9 között 14800 

3,0-3,4 között 17700 

2,0-2,9 között 20700 

elégtelen 23700 

 

Kedvezmény: 

MINIMÁL NYUGDÍJ= 28500  

    

NETTÓ KERESET/FŐ 

FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY TÓL IG 

0,0 38475,0 10% 90% 

38476,0 39900,0 20% 80% 

39901,0 42750,0 30% 70% 

42751,0 45600,0 40% 60% 

45601,0 48450,0 50% 50% 

48451,0 51300,0 60% 40% 

51301,0 54150,0 70% 30% 

54151,0 57000,0 80% 20% 

57001,0 59850,0 90% 10% 
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