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Tandíj-és térítési díj szabályzat a 2020/21-es tanévben 

 

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési 
díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai 
foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki 
nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet 
térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe. 

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi 
átlagától is. Az adott tanszakon átlaggal nem rendelkező növendék az alapdíjat (5-es 
tanulmányi átlag szerint) fizeti. Az a növendék, aki az adott osztály követelményeit valamely 
tárgyból nem teljesíti, a következő tanévben osztályát folytatja. Ebben az esetben a növendék 
év végi átlaga egy jeggyel rosszabb, valamint szociális kedvezményben nem részesülhet. 
                   A térítési díj és 
tandíj összegét minden évben az intézményvezető határozza meg. A térítési díjak készpénzben 
történő befizetése a Művészeti Iskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan 
november és március közepéig történik. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – 
tanulónak a térítési díját nem tudjuk visszafizetni. 

A tandíj, valamint a térítési díj kedvezmények megállapítása a következő jogszabályok 
alapján történt: 
 

Az alapvető, vonatkozó jogszabályok, joghelyek: 

≈ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 13./b); 16.§. (3) 

≈ 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 27-29.§. 

≈ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

67/A §., 161/Q §. 

≈ 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 65-67/A. §. 83/A. §. 

≈ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

megállapításáról 13.§. (2) 

Iskolánkban a 2018. évtől a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen vehetnek részt 

az oktatásban. Továbbá kérelemre minden szociálisan hátrányos helyzetű (nagycsaládos, 

gyermekét egyedül nevelő, stb) tanuló részére 50%-os kedvezmény nyújtható. E mellett a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.266746
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.249016
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.255764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.260991
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.266665
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2021-22-es tanévben a harsányi és mezőkövesdi telephelyekre új beiratkozó növendékek 50% 

díjkedvezényben részesülnek. 

 Térítési díj táblázat a 2020/21-es tanévben: 

4.01-5                    14000Ft/év                      félévre:                  7000 Ft 

3.51-4                    16000Ft/év                                                     8000 Ft 

3.01-3.5                 17000Ft/év                                                      8500Ft 

2.51-3                    18000Ft/év                                                     9000Ft 

2-2.5                      19000Ft/év                                                      9500Ft 

 

Tandíj táblázat képzőművészet tanszakon a 2020/21-es tanévben: 

4.01-5                    14000Ft/év                      félévre:                  7000 Ft 

3.51-4                    16000 Ft/év                                                     8000 Ft 

3.01-3.5                 17000 Ft/év                                                      8500Ft 

2.51-3                    18000 Ft/év                                                      9000Ft 

2-2.5                      19000 Ft/év                                                     9500Ft 

 

Tandíj összege zeneművészet ágon a 2020/21-es tanévben: 

egységesen 25000Ft/év, vagy 12500Ft/félév 

 

Tard, 2021.08.15.     __________________________ 

        Guba István 

               intézményvezető 


