
Tanulói adatlap és szülői nyilatkozat a 

Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskolába 

Students’ application form and parent’s declaration for                   

Szabolcsi Bence Level Music and Artistic School 

 
Please fill out this form with CAPITAL LETTERS! 

1. Jelentkező tanuló / applicant student:  

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

- telefonszáma / phone number:..……………………………………………………………………… 

- email cím / email address:……..…………………………………………………………………….. 

- neme: lány / fiú – gender: girl / boy:…..…………………………………………………………….. 

- születési helye és ideje – place and date of birth:.…………………………………………………...  

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

- tartózkodási helye – place of residence:……………………………………………………………..  

(habitual residence – where you live currently) 

- állampolgárság – citizenship / nationality: magyar - Hungarian  

       egyéb - other:……....................................... 

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a      
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma – in case of a non-Hungarian citizen, title                            

of residence in Hungary and the name and number of the document of the registered residence permit:  

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

 
- társadalombiztosítási azonosító jel – social security number {9 digits}:.…………………………..  

- oktatási azonosító száma – education identification number {11 digits}:..………………………...  
 
2. Apa (törvényes képviselő) neve – father’s (legal representative) name:………………………… 

- telefonszám – phone number:………………………………………………………………………. 

- email címe – email address:…..……………………………………………………………………. 

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

- tartózkodási helye – place of residence:…………………………………………………………….  

3. Anyja születéskori neve – Mother’s birt name:………………………………………………….. 

- telefonszám – phone number:………………………………………………………………………  

- email címe – email address:..………………………………………………………………………. 

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

- tartózkodási helye – place of residence:……..……………………………………………………..  

4. Tanszak, amelyre felvételt nyert – The department he/she was admitted to:………………... 

 

    Évfolyam – Grade:…………….. 

 

    Főtárgy tanár neve – Name of the teacher of main subject:…………………………………… 
.  



 

5. Annak az iskolának a megnevezése és címe, melyben a tanuló tankötelezettségét  

    teljesíti – The name and address of school in which the student completes compulsory  

    education (Basically it is the student’s current elementary or secondary school in Budapest):     

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

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

 
- évfolyam száma – which grade: ………………… 

 

6. Jegyzet, megjegyzés / Remarks:  

 
Beírási napló száma / Number of journal entry:* ……………… 

* Az intézmény tölti ki. – It is filled by the institution.  
 

 

Nyilatkozat - Declaration  
 

 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem nem jár (főtárgyi órára) másik alapfokú művészeti iskolába. 
 

 Nyilatkozom, hogy gyermekem (főtárgyi órára) másik alapfokú művészeti iskolába is jár.  
 

 I declare that my child does not attend any other elementary art school 

 

 I declare that my child does attend another elementary art school with the purpose 

of taking lessons of the main subject 

 

 

 

A másik intézmény – The other institution 
 
- neve - name:.……………………………………………………………..……...….......................... 

- címe - address:..………………………………………………………………….………………….. 

 
- Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma – The number of classes per  

 

week taken for payment fee:………………………………………………......................................  
 
- Tandíj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma - The number of classes per week  

 

taken for tuition:……….........………………………………………………………………………  
 
- művészeti ág megnevezése – Artistic activity:..……………………………………………………  
 

 

 



8. Alulírott nyilatkozom, hogy – I, the undersigned hereby declare 
 

 gyermekem hátrányos helyzetű – my child is underprivileged   
 

 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű – my child is multiple disadvantaged 
 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista – my child is 

physically disabled, sensory disabled, moderately and slightly mentally retaded, autistic 

 

 
9. Alulírott nyilatkozom, hogy a Házirend egy példányát átvettem. – I, the undersigned hereby    

declare that I have received a copy of the house rules. 

 
10. Alulírott nyilatkozom, hogy a megállapított térítési díját, vagy tandíjat az iskola által kijelölt 

időben és módon befizetem. Tudomásul veszem, hogy a térítési díj vagy tandíj fizetésének engedély 

nélküli elmaradása a tanulói jogviszony törlésével járhat.  

 

I, the undersigned hereby declare that I will pay the tuition fee by the time and method set by the 

school and I acknowledge that failing to pay it without permission may result in exclusion from the 

school. 
 

 

 
…………………………(city), 2019.  ………………….…. hó / month ………… nap / day 

 

 

 

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

szülő (jelentkező) aláírása 

    signature of the parent (applicant) 

 

 


