
 
 

 
Kedves Érdeklődő! 

 
 

A Demko Sound Studio szeretettel köszönt Téged! A következő sorokban 

szeretnénk ismertetni énekoktatási programunk működését: 

 

 

Miért hoztuk létre a zeneoktatási programot? 

 

» Célunk, hogy megújítsuk a zeneoktatást!  

 

Nálunk a régimódi módszereket felváltja a személyreszabott modern zenetanulás, 

amely során nem zökkentünk ki a saját zenei ízlésedből! A saját stílusodban, a 

kedvenc dalaid által tanulunk meg zenélni. Az énekórákat a kétszeres 

Transilvanian Music Awards díjas énekesnő, a 2012-es X-Faktor második 

helyezettje, Antal Timi tartja! 

 

Ki jelentkezhet? 

 

» 10 éves kortól bárki jelentkezhet előképzettség nélkül!  

 

Lehetsz teljesen kezdő, vagy akár félprofi, jelentkezz bátran! Az sem okoz 

problémát, ha nem szeretnél professzionális karriert! Amennyiben hobbi számodra a 

zenélés, akkor is szívesen segítünk! 

 

Hol található a stúdió?  

 

Az énekórák saját stúdiónkban, a Demko Sound Studio székhelyén zajlanak, 

melynek címe: 2225 Üllő, Vadvirág u. 10. 

 

 

Mennyi az oktatás ára? 

 

Alapvetően bérletes rendszerrel működünk, ami azt jelenti, hogy a havi órák 

díjának befizetése egyszerre történik minden hónap első hetében. Az órák hossza 

egyenként 50 perc, aminek pontos tartalmáról az első bemutatkozó órán adunk 

tájékoztatást. A bemutatkozó óra ingyenes! 

 

 

 

 

 

 

 



 

A bérlettítpusok a következők: 

 

 

Személyesen: (Üllőn) 

 

• Standard havi bérlet: 4 x 50 perc, heti 1 alkalom – 24.000.- Ft 

 

Online: 

 

• Online havi bérlet: 4 x 50 perc, heti 1 alkalom – 24.000.- Ft 

 

A bérletek harminc napig érvényesek, ezen belül kell teljesíteni az órákat! 

 

(Az árak az áfát tartalmazzák!) 

 

• Amennyiben nem tudsz, vagy nem szeretnél rendszeresen órákat látogatni, van 

lehetőség egyéni órákra is, amelynek ára 10.000.- Ft alkalmanként.  

 

• Az énekoktatás ára nem tartalmaz zeneelméleti oktatást! Amennyiben erre 

felmerül az igény, lehetőség van zeneelméleti órákat venni, melynek ára 6.000.- Ft 

alkalmanként. A zeneelméleti órákat a stúdió névadója Demko Gergely - a 

könnyűzenei szakmában elismert zongorista, gitáros, zeneszerző -  tartja. 

 

 

Milyen szabályok vonatkoznak a tanítványainkra? 

 

Egyetlen egyszerű szabályt alkalmazunk, amely a 48 órás szabály:  

 

• amennyiben egy tanóra a kezdetét megelőző 48 órán belül kerül lemondásra, 

úgy az már megtartottnak minősül, amely nem kerül pótlásra! Ha korábban 

értesülünk az óra elhalasztásáról, másik időpontot egyeztetünk és megtartjuk az 

órát, az alkalom nem vész el! A bérlet visszavonására is van lehetőség, amennyiben 

az erre vonatkozó kérés a következő bérletszámla kiállítása és megküldése előtt 

megtörténik. Ellenkező esetben a bérletet megrendeltnek tekintjük, annak díját 

szükséges befizetni! 

 

Mivel tanáraink elsősorban praktizáló zenészek, ezért előfordulhat az is, hogy a 

tanár mondja le az órát, (jellemzően fellépés, televíziós-, rádiós szereplés miatt) 

ebben az esetben az óra pótlásra kerül! 

 

______________________________________________________________________ 
 
Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén: 
 
E-mail: demkosoundstudio@gmail.com 
Tel: +36/70-255-17-40 
 
 

VÁRUNK SOK SZERETETTEL! 
 

A Demko Sound Studio csapata 
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