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2020/2021-ES TANÉV II. FÉLÉV – TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ BEFIZETÉS  

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Tisztelt Szülők, kedves Diákok! 
 
A 2020/2021-es tanév, második féléves tandíjával kapcsolatban jelentkezem. 
 
Elsőként ki szeretném emelni, hogy egy adott tanévre a jelentkezés, EGY TANÉVRE szól, 
tehát félévkor nem azért van újabb befizetés, mert ez egy új jelentkezést is jelent, csupán az 
Érdi Tankerületi Központ kérése, hogy ne egy összegben legyen a befizetés. 
 
A 2020/2021-es tanévtől csupán átutalással lehet befizetni a térítési díjat, illetve a tandíjat.  
Amennyiben nem biztos abban, hogy mennyit kell befizetnie az alább leírtak alapján, kérjen 
segítséget a főtárgy tanártól e-mailben, vagy telefonon! 
 
Jelenleg is az év elején megküldött táblázat érvényes, azonban a táblázat helyett összeírtam 
röviden, hogy melyik diáknak, mennyit kell befizetni: J  
 

- amennyiben gyermeke MŰVÉSZETI ISKOLÁNKBAN 4,5 feletti átlaggal (Jelenleg 
Művészeti iskolánkban MINDENKIRE ez érvényes!) rendelkezik, és: 

• CSAK egy tanszakon tanul (például: csak képző- és iparművészeti tanszakra jár, vagy 
csak színjáték tanszakra jár, vagy csak zeneművészetre jár), akkor TÉRÍTÉSI DÍJAT 
fizet, tehát 8600 Ft-ot. 
 
FONTOS! Amennyiben a gyermek a zeneművészeti tanszakon belül egy, vagy két 
hangszeren tanul (például: zongorázik, s mellette népi énekre is jár), abban az esetben 
is TÉRÍTÉSI DÍJAT fizet, tehát 8600 Ft-ot.  
 
Amennyiben azonban kettőnél több hangszeren tanul, akkor TANDÍJAT fizet, tehát 
25 700 Ft-ot! 
 

• Amennyiben több tanszakon tanul a diák (például: a zeneművészeti tanszakon túl, 
képző- és iparművészeti tanszakra is jár, vagy a képző- és iparművészeti tanszak 
mellett, színjátékra is jár), akkor TANDÍJAT kell fizetnie, tehát 25 700 Ft-ot. 
 

• Amennyiben a diák elmúlt 18 éves, abban az esetben is 25 700 Ft-ot, tehát 
TANDÍJAT fizet. 

 
• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek számára a művészeti iskolai oktatás 

ingyenes. (Amennyiben nem biztos abban, hogy ez vonatkozik gyermekére, 
érdeklődjön a főtárgy tanárnál.) 



Átutalással kapcsolatos információk: 
- Határidő: 2021. február 1. 
- Kedvezményezett neve: Érdi Tankerülti Központ 
- Bankszámla száma: 10032000-00336664-00000000 
- Közlemény: PA4301, Minta Pista (Gyermek neve), Térítési díj VAGY Tandíj  

 
(A fenn leírtak alapján, amennyiben térítési díjat fizet (tehát 8600 Ft-ot), akkor a 
közleményben a térítési díj kell, hogy szerepeljen, amennyiben tandíjat fizet (tehát 25 700 Ft-
ot), a tandíjnak kell, hogy szerepeljen.) 
 
Kérem, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy megfelelő módon utaljanak, hiszen a pénz 
az Érdi Tankerületi központba érkezik be, ők kezelik az utalásokat, s ezen információk 

szükségesek nekik ahhoz, hogy követni tudják a befizetéseket! 
 

FONTOS! Az átutalást követően mindenképp mentsék el, majd küldjék el a 
tranzakcióról szóló bizonylatot, február 1-ig, a FŐTÁRGY SZAKTANÁROK részére. 

  
Az átutalást követően az Érdi Tankerületi Központ kiállítja a számlát. Az elkészült számlákat 

a főtárgy tanároktól tudják átvenni.  
(Még az első féléves befizetésekről szóló számlák is nálunk vannak. Amennyiben szükségük 

van rá, kérjék a főtárgytanároktól, s eljuttatják Önöknek.) 
 

 
Támogassa Alapfokú Művészeti Iskolánkat 
A tanév során folyamatosan van lehetőség az Alapfokú Művészeti Iskola eszközfejlesztését 
segítenie. A beérkezett adományokat elsősorban a hangszerek felújítására, karbantartására, 
illetve képző- és iparművészeti eszközökre, anyagokra költenénk.  
Weboldalunkon és Facebook oldalunkon nyomon követhetik, hogy milyen módon használtuk 
fel támogatásukat, illetve igyekszünk az SZMK-n keresztül is kommunikálni Önök felé! J  
 
Eszközfejlesztési támogatás átutalásával kapcsolatos információk: 

- Kezdeményezett neve: Ürömi József Nádor Általános és Népművészeti Iskola 
Fejlesztésért Alapítvány 

- Bankszámla száma: 65700093-10126590 
- Közlemény: Ürömi Művészeti Iskola részére 

 
 
 
Amennyiben kérdése van, tájékozódjon a www.urommuveszeti.com weboldalon, vagy írjon 

nekünk az urommuveszeti@gmail.com e-mail címre! 
 
 

Üdvözlettel: 
Gulyás Kinga 

Intézményvezető-helyettes 
 


