
Különös közzétételi lista (AMI) 

 

 

 

1. a) Beiratkozási feltételek  

 

Az iskola vállalja, hogy a növendéket életkori sajátosságinak megfelelő művészeti oktatásban 

részesíti. Vállalja tovább, hogy a cél elérése érdekében a személyi, tárgyi és oktatási 

feltételeket az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve szerint biztosítja. 

 

A tanuló (szülő) vállalja: 

 a tanuló rendszeresen látogatja a tanórákat (a tanulót 10 tanóra igazolatlan mulasztása 

esetén töröljük a tanulói névsorból, ha igazolt távolmaradása eléri a kötelező óraszám 

egyharmadát, akkor a megkezdett osztályt a következő tanévben folytathatja), 

 az iskola által szervezett rendezvényeken való fellépést, 

 a térítési – és tandíjfizetési kötelezettséget. 

A térítési- és tandíj a zeneművészeti szakokon hangszerhasználati díjjal egészül ki. 

A térítési, tandíj- és hangszerhasználati díj befizetésének határideje: 

 I. félév: szeptember 18. 

 II: félév: február 28. 

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a közoktatási 

törvény értelmében a növendéket törölnünk kell a tanulók névsorából.  

Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

A tanuló és az iskola viszonyát részletesen a házirend szabályozza. 

 

A szülő (gondviselő) hozzájárul a növendék/tanuló iskolával kapcsolatos médiában történő 

megjelenéséhez (TV, újság, nyomtatványok, weblap, stb.)  A telefonszámot és e-mail címet 

önként, az iskola és a szülő kapcsolattartására adja meg. 

 

 



1. b) Beiratkozás   

 

Előzetes beiratkozás: megelőző tanév június 10.-ig 

Beiratkozás: minden tanév szeptember 15.-ig 

AMI telephelyek és képzések  

 

Székhely/Telephely Művészeti ágak (max. létszám) 

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. 

képző- és iparművészeti ág: 20 fő 

szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

táncművészeti ág: 150 fő 

7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 

képző- és iparművészeti ág: 20 fő 

szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

táncművészeti ág: 200 fő 

9400 Sopron, Hunyadi utca 8-10.  táncművészeti ág: 370 fő 

8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1. táncművészeti ág: 100 fő 

 

 

1. c) Térítési díj, tandíj   

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

Alapfokú művészetoktatási intézményben: előképzőben heti kettő foglalkozás; első osztálytól 

hetente minimum négy és maximum hat foglalkozás. A heti hat tanórai foglalkozás időtartama 

nem haladhatja meg a háromszáz percet (21/2005. VII.25.  OM rendelet). 

 főtárgy, 

 kötelező, vagy kötelezően választható tárgy, 

 választható tárgy, 

 évente egy meghallgatás (vizsga), 

 művészeti alapvizsga, 

 művészeti záróvizsga, 

 egy művészi előadás, 

 évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 

 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében. 

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 az alapfokú művészetoktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

módosításának 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, 



 a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, 

 a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás, 

 aki több művészeti iskola hallgatója, és nyilatkozatából kiderül, hogy a térítési díjat a 

másik művészeti iskolában fizeti. 

 

A térítési díj és tandíj befizetésének módja: 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévi díjat a 

beiratkozáskor, de legkésőbb szeptember 18-ig, a második félévben legkésőbb február 28-ig 

az iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni. 

 

Az intézmény vezetője – kérelemre – a térítési díj és a tandíj megfizetésére félévente 

legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a 

térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt, és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak 

egy jogcímen vehető figyelembe. Abban az esetben is, ha több művészeti ágra iratkozott be, 

vagy több tanszakra jár, illetve ha több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását 

veszi igénybe. 

 

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos 

helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat, ezt az igazolást a beiratkozási 

laphoz kötelező csatolni. 

 

 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola 

térítési és tandíjai a 2020/2021. tanévre 

 

Térítési díj (Előképző évfolyamok esetén a díjak 50%-a): 

Tanulmányi átlag Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

4,6 - 5 8 000 4 000 

4,1 - 4,5 8 500 4 250 

3,6 - 4 9 000 4 500 



3,1 - 3,5 9 500 4 750 

2 - 3 10 000 5 000 

1 - 1,9 10 500 5 250 

 

22 éven felüli tanulók esetén és/vagy 2. tanszakra a tandíj: 

Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

4,6 - 5 16 000 8 000 

4,1 - 4,5 16 500 8 250 

3,6 - 4 17 000 8 500 

3,1 - 3,5 17 500 8 750 

2 - 3 18 000 9 000 

1 - 1,9 18 500 9 250 

 

 

1. d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje. 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ‒ nyilvános megállapításokat tartalmazó ‒ 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

 

Nem releváns. 

 

 

1. e) Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 7.00 – 17.00 között. Az intézmény 

hétvégén – kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve 

zárva van.  



Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai az Ütemtervben található: http://altalanos.pseg.hu/hu/neveles-

oktatas/ami/  

 

 

1. f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával. 

 

Nem releváns. 

 

 

1. g) Szervezeti és működési szabályzat, házirend és pedagógiai program. 

http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf  http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-

javitott-2020-04-27_web-re-4/  http://www.pseg.hu/wp-

content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf  

 

 

 

 

5. a) Alapfokú művészeti iskola (továbbiakban: AMI) pedagógusok: 

 

AMI Tanárok 

Sorsz Név Szak Végzettség 

1. Baumgartnerné Mezei Bernadett Táncművészet Egyetem 

2. Bükösdi Gábor Képzőművészet Főiskola 

3. 

Kutnyánszkyné Bacskai 

Eszter Színművészet Egyetem 

4. Migács Nikolett Táncművészet Egyetem 

5. Tanainé Péterné Képzőművészet Egyetem 

6. Telek Máté Táncművészet Egyetem 

 

 

http://altalanos.pseg.hu/hu/neveles-oktatas/ami/
http://altalanos.pseg.hu/hu/neveles-oktatas/ami/
http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf
http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/
http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf


5. b) AMI ‒ Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő kollégák: 

 

AMI NOKS 

Sorsz Név Szak Végzettség 

1. Szőts Krisztián Jelmez és viselettáros Érettségi 

 

 

5. c) AMI Képzések:  

 

Előképző: 1-2. évfolyam 

Alapfok: 1-6. évfolyam 

Továbbképző: 7-10. évfolyam 

 

 

5. d) Országos versenyek: 

 

AJTP programokon fellépés 

 

 

5. e) A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: 

 

Nem releváns. 

 

 

5. f) Az AMI rendezvényei, hagyományai:  

 

Telephelyenként: 

- Mikulás ünnepség 

- Féléves táncgála 



- Év végi táncgála 

- Szülők-nevelők bálja 

- Kiállítások szervezése a Tanulók munkáiból 

- Színdarab előadás a Tanulók szereplésével 

 

 

5. g) Helyi kulturális életben történő szerepvállalás  

 

Városi rendezvényeken való szereplés. (Vírushelyzet miatt nem történt eddig.) 

 

 

5. h) Indított csoportok művészeti áganként 2020/2021 tanév: 

 

Székhely/Telephely Művészeti ágak 

Csoportok 

száma Létszám 

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. 

képző- és iparművészeti 

ág 1 12 

  szín- és bábművészeti ág 1 21 

  táncművészeti ág 5 120 

7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 

képző- és iparművészeti 

ág 1 20 

  táncművészeti ág 8 192 

9400 Sopron, Hunyadi utca 8-10.  táncművészeti ág 9 219 

 


