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Térítési díj és tandíj megállapításának szabályai 

a 2018/2019-os tanévre 

a bajai Szent László Általános Művelődési Központban 

 

A köznevelési törvény végrehajtását a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet szabályozza. A rendelet szülőket leginkább érintő paragrafusai (34-

37.§) a térítési díj, illetve a tandíj mértékét határozzák meg 

 

A jogszabály kötelezi a fenntartókat, hogy térítési díjra vonatkozó rendeleteiket vizsgálják felül, és amennyiben szükséges, módosítsák. A Szent 

László Általános Művelődési Központ Lukin László ÉZI és AMI tagintézményében a térítési díjakat a jogszabály keretein belül állapítottuk meg, 

és egyben egységesítettük. 

 

Az iskola legkésőbb minden év június 15-ig határozza meg a következő tanévben alkalmazott térítési- és tandíj mértékét. 

 

Térítési díjak 

 

A térítési díjakat az igényelt tanszakok száma, illetve a tanulmányi átlagok alapján állapítottuk meg.  

 

Egy tanszakra járó tanulók esetén a térítési díj mértéke 

 

3,5 átlag felett      1.500,- Ft/hó;  

3,5 átlag alatt       3.000,- Ft/hó. 

 

A térítési díj felének fizetésére jogosult az a tanuló, aki a zeneművészeti ág területén nem veszi igénybe az oktatási szolgáltatás egészét. (Pl.: a 

szolfézs oktatást más intézményben igényli, az AMI-ban a zongoraórákat igényli.) 

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi 

fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

A kedvezményekkel csökkentett minimális térítési díj nem lehet kevesebb, mint az egy tanulóra eső kiadás 5 %-a.  

Ez 2018/2018-es tanévben 950 Ft/hó. 

 

Tandíjak  

 

A tandíj mértéke az igénybe vett pedagógiai szolgáltatással arányos bekerülési költség. Ebből következően lényegesen magasabb, mint a térítési 

díj.  

 

A tandíj összege a térítési díjhoz hasonló módon mérsékelhető (pl. szociális alapon, kérelemre, stb.) 

A tandíj összege havi részletfizetéssel is törleszthető.  

 

Tandíjak művészeti áganként 

 

Ha a tanuló egy szakon tanul, tandíja művészeti áganként: 

 

zeneművészeti ág (egyéni képzés)    8.000,- Ft/hó;  

balett vagy színművészeti ág (csoportos képzés)   6.000,- Ft/hó. 

 

Ha a tanuló több tanszakon tanul, tandíja a felvett szakok képzési költségeinek függvényében az alábbiak szerint alakul: 

 

két hangszert tanul               16.000,- Ft/hó; 

hangszert és balettet vagy színjátékot tanul                      14.000,- Ft/hó; 

balettet és színjátékot tanul                        12.000,- Ft/hó. 

 

Térítési díj és tandíj együttes fizetését kiváltó oktatási szolgáltatás igénylése esetén a fizetendő összegek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

két hangszert tanul      9.500,- Ft/hó;  

hangszert és balettet vagy színjátékot tanul    7.500,- Ft/hó;  

balettet és színjátékot tanul     7.500,- Ft/hó.  

 

3,5 tanulmányi átlag alatt minden kategória 2.000 Ft/hó összeggel növekszik. 

 

Térítési- vagy tandíjkedvezmények  / Szociális kedvezmények  

 

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg.  

A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség alá eső nagykorú tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő szociális helyzetére való hivatkozással 

kérheti a térítési díj, illetve a tandíj mérséklését.  
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Ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

 

135%-át nem haladja meg, a megállapított díj l0%-a fizetendő, 

135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a megállapított díj 20%-a fizetendő, 

140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a megállapított díj 30%-a fizetendő, 

150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a megállapított díj 40%-a fizetendő, 

160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a megállapított díj 50%-a fizetendő, 

170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a megállapított díj 60%-a fizetendő, 

180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a megállapított díj 70%-a fizetendő, 

190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a megállapított díj 80%-a fizetendő, 

200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a megállapított díj 90%-a fizetendő. 

 

A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni, nem elégséges a rendszeres gyermekvédelmi határozat, de figyelembe 

vesszük annak előírásait. 

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. 

 

A díjkedvezmény iránti kérelmet az erre a célra szolgáló űrlapon egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb minden év 

október 1-jéig (év közbeni új beiratkozó esetén a beíratást követő 10 napon belül). 

 

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást 

megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. 

 

A szociális helyzetre való hivatkozással benyújtott díjfizetési kötelezettség mérsékléséről az intézmény vezetője dönt.  

 

A szociális kedvezményre való jogosultságot az intézmény igazgatója Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) 

rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról rendelete alkalmazásával bírálja el.  

 

Egyéb szociális helyzetből adódó adható kedvezmények 

 tartósan beteg 

 három vagy annál több gyermekes család 

 

A MÁK (Magyar Államkincstár) által kiállított igazolás, vagy a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendeletében elfogadott igazolás 

elfogadható. 

Az intézményvezető által megállapított térítési díjra és tandíjra egyéni rászorultság alapján további kedvezmény állapítható meg, ha a teljes 

összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyezteti. 

 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévben legkésőbb október 31-ig, a második félévben legkésőbb 

február 28-ig az iskola pénztárában történő befizetéssel kell teljesíteni. 

Amennyiben késik a befizetés: az iskolatitkár a szaktanár segítségével, írásban értesíti a szülőket.  

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a köznevelési törvény értelmében megszűnik a tanulói jogviszony. 

Térítési díjat vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

                  Dávid M. Bernadette 

                                                                                                              általános főnöknő 
 


