
Kedves Szülő! 
 
Nagy örömmel vettük, hogy gyermeke zeneiskolánk tanulója volt ebben a tanévben.  
Amennyiben szeretné, hogy gyermeke a 2022/2023-as tanévben folytassa zenei tanulmányait, töltse ki pontosan a 
jelentkezési lapot, amelyet 18 éven aluli gyermeke esetében Ön írjon alá. (1. sz. nyilatkozat) 
Amennyiben mégis a zenei tanulmányok befejezése mellett döntenek, úgy a tanulói jogviszony felmondásáról 
szóló kérelem formanyomtatványt töltse ki. (2. sz. nyilatkozat) 
Amennyiben gyermeke hangszert szeretne váltani, kérjük, hogy a nyilatkozat hangszerváltásról szóló 
formanyomtatványt is töltse ki és az iskolában meghirdetett felvételi meghallgatáson vegyen részt gyermeke a 
kívánt hangszerből. (3. sz. nyilatkozat) A felvételi meghallgatás várható időpontja: 2022. április 25-től. Részleteket majd 
a honlapunkon olvashatnak.  
A tanuló csak egy hangszerre adhatja be jelentkezési lapját.  
Kérjük, hogy az érvényes nyomtatványokat juttassa vissza gyermeke főtárgytanárához legkésőbb 2022. április 
22-ig. 
Egyéb igényeiket (pl. tanárváltás, kihelyezett tagozatok módosítása stb.) külön mellékelt levélben jelezzék az 
igazgatóságunk felé (zenesuli.erd@gmail.com) a fenti megadott határidőn belül. 
Az adatokat a 2018. évi LXXXIX. törvény, valamint a 2011. évi CXC. törvény 41.§ (4.) bekezdésének felhatalmazása 
alapján kezeljük.  

Tisztelettel: A Művészeti Iskola vezetősége 
 

1. sz. nyilatkozat 

Zeneiskolai jelentkezési lap RÉGI TANULÓK részére a 2022/2023-as tanévre 
 

Jelentkező TANULÓ: 

- neve: ........................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- tanszaka (hangszer): .........................................................................................................................................................................................  

- főtárgytanára neve:  ...........................................................................................................................................................................................  

- születési helye és ideje: ........................ ………………………………………………………………………………………………………………. 

- lakcíme: …………………………………………………………………………………………………tel.:……………………………….. 

- állampolgársága:                   magyar ............................................................. egyéb: ………………………………………………………… 

- nem magyar állampolgárság esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a   tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma:  ........................................................................................................................................................................... . 

- társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):  ..............................................................................................................................  

-OKTATÁSI AZONOSÍTÓ száma (11 számból áll): .................... ………………………………….………………………………………… 

2. Apja/törvényes képviselő neve:…………………………………………… Tel:  ...................................................................................  

- lakcíme: ...................................................................................................................................................................................................................  

- tartózkodási helye:………………………….………………………… e-mail*: ................................................................................................  

 3. Anyja születéskori neve: .................... ……………………………..……………………………… Tel: ………..…………………………. 

- lakcíme: ....................... ……………………………..………….……………………………………………………………………………………………. 

- tartózkodási helye: ...................... ………………………………..………………… e-mail*: ………………………………………..……………. 

4. KRÉTA Elektronikus Napló generálását az alábbi adatokhoz kérem: 

Szülő/törvényes képviselő neve: ...............................................................................................................................................................  

Érvényes e-mail címe:  .....................................................................................................................................................................................  

A következő 2022/2023-as tanévben ismert közismereti (alap/közép/felsőfok) iskolájának a neve, címe: 

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

- közismereti évfolyama (osztálya) a következő 2022/2023-as tanévben:  .......................................................................   

 
Kérem gyermekem jelentkezésének elfogadását a következő tanévre. 
 

                                                           ........................................................................................................... 
                                                                                                                 Szülő v. jelentkező aláírása 

Érd, …..….. év……………hónap…………nap.  
 
* Intézményünk Informatikai és Adatkezelési Szabályzata alapján célhoz kötött adatkezelés 

mailto:zenesuli.erd@gmail.com


 

2. sz. nyilatkozat 
 

TANULÓI JOGVISZONY FELMONDÁSA 
 
 
Alulírott kérem, …………………………………… nevű ………………… tantárgyat ………………………………….tanárnál tanuló 

gyermekem Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában fennálló tanulói jogviszonyának 2022. aug. 31. napon történő 

megszüntetését. 

 
Érd, …..….. év……………hónap…………nap.  
        ………………………………..………… 
                    szülő 

3. sz. nyilatkozat 
NYILATKOZAT  HANGSZERVÁLTÁSRÓL  

Jelentkező TANULÓ: 

- neve: ........................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- tanszaka (hangszer): .........................................................................................................................................................................................  

- főtárgytanára neve:  ...........................................................................................................................................................................................  

- születési helye és ideje: ........................ ………………………………………………………………………………………………………………. 

- lakcíme: …………………………………………………………………………………………………tel.:……………………………….. 

- állampolgársága:                   magyar ............................................................. egyéb: ………………………………………………………… 

- nem magyar állampolgárság esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a   tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma:  ........................................................................................................................................................................... . 

- társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):  ..............................................................................................................................  

-OKTATÁSI AZONOSÍTÓ száma (11 számból áll): .................... ………………………………….………………………………………… 

2. Apja/törvényes képviselő neve:…………………………………………… Tel:  ...................................................................................  

- lakcíme: ...................................................................................................................................................................................................................  

- tartózkodási helye:………………………….………………………… e-mail*: ................................................................................................  

 3. Anyja születéskori neve: .................... ……………………………..……………………………… Tel: ………..…………………………. 

- lakcíme: ....................... ……………………………..………….……………………………………………………………………………………………. 

- tartózkodási helye: ...................... ………………………………..………………… e-mail*: ………………………………………..……………. 

4. KRÉTA Elektronikus Napló generálását az alábbi adatokhoz kérem: 

Szülő/törvényes képviselő neve: ...............................................................................................................................................................  

Érvényes e-mail címe:  .....................................................................................................................................................................................  

A következő 2022/2023-as tanévben ismert közismereti (alap/közép/felsőfok) iskolájának a neve, címe: 

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

- közismereti évfolyama (osztálya) a következő 2022/2023-as tanévben: …………………………………………………...  
 

Gyermekem hangszert szeretne váltani. Tudomásom van arról, hogy az új hangszerből az iskola által meghirdetett időpontban 

felvételi meghallgatáson kell részt venni.  

Amennyiben gyermekem sikeres főtárgyi felvételi meghallgatást tesz …………..………….. hangszerből, a következő tanévtől 

lemondok a ………………………. hangszer főtárgy tanulásáról.  

Amennyiben gyermekem az új hangszerből várakozó listára kerül, akkor * 

1. gyermeke folytatni kívánja eddigi régi hangszeres főtárgy tanulmányait 

2. gyermeke nem kívánja folytatni régi hangszeres főtárgyi tanulmányait, hanem várakozó listáról szolfézs/zeneirodalom 

főtárgyon várja az új hangszer tanulásának lehetőségét 

3. gyermeke tanulói jogviszonyát meg kívánja szüntetni 2022. augusztus 31-vel. 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

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

                                                                                                                      szülő aláírása 

Érd, …..….. év……………hónap…………nap.  


