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TÉRÍTÉSI DÍJ és TANDÍJ  

2014/2015 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési és Tandíjszámítási Szabályzatával 

összhangban a KLIK Tokaji Tankerülete meghatározta a 2014/2015. tanévben az alapfokú 

művészeti oktatásban alkalmazandó díjalapot. 

A Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú 

művészeti iskolájának 2013. évi egy tanulóra jutó képzési költsége: 234.546 Ft, mely a 

térítési-és tandíj kiszámításának díjalapja. 

Ennek megfelelően a KLIK Tokaji Tankerülete által megállapított térítési-és tandíjak 

összege az alábbiak szerint alakul: 

 

 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

egy művészeti ágban, heti 6 tanórai foglalkozásig 
6-18 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők): 

  

kateg. tanulmányi átlag a díjalap 
 

fél évre fizetendő 
 

egész évre fizetendő 

I. 4,6 - 5,0 között 5 %-a 5.850 Ft 11.700Ft 

II. 4,1 – 4,5 között 6 %-a 7.050 Ft 14.100Ft 

III. 3,6 – 4,0 között 8 %-a 9.400 Ft 18.800 Ft 

IV. 3,1 – 3,5 között 10 %-a 11.750 Ft 23.500Ft 

V. 2,0 - 3,0 között 15 %-a 17.600 Ft 35.200Ft 

VI. elégtelen 20 %-a 23.450 Ft 46.900Ft 

 
 
 

TANDÍJ 
egy művészeti ágban, heti 6 tanórai foglalkozásig 

6-18 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők): 

  

kateg. tanulmányi átlag a díjalap 
 

fél évre fizetendő 
 

egész évre fizetendő 

I. 4,5 - 5,0 között 15 %-a 17.600 Ft 35.200 Ft 

II. 3,5 – 4,4 között 20 %-a 23.450 Ft 46.900 Ft 

III. 2,5 – 3,4 között 25 %-a 28.300 Ft 58.600Ft 

IV. 2,0 – 2,4 között 30 %-a 35.200 Ft 70.400 Ft 

V. elégtelen 40 %-a 46.600 Ft 93.200 Ft 
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 Valamennyi művészeti képzésben részesülő új tanuló beiratkozáskor az I. kategória 

szerint fizet térítési, ill. tandíjat. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt az első 

tanév második félévétől kell alkalmazni. 

 Az éves térítési díj/tandíj féléves bontásban fizetendő. Az intézmény vezetője a szülő 

írásbeli kérelmére a térítési díj/tandíj negyedéves, vagy havi megfizetését is 

engedélyezheti. 

 A térítési díj/tandíj egy tanévre szóló összeg, melyet félévente önkényes kimaradás 

esetén is meg kell fizetni.  

 A tanulmányok tanév közbeni megkezdése esetén is a díjak teljes, félévre megállapított 

összegét kell fizetni. A tanulmányok megszakítása esetén a befizetett díj nem igényelhető 

vissza. 

 Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy 

alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a 

törvényes képviselőnek a 3. függelék szerinti formában kell nyilatkoznia arról, hogy a 

tanuló melyik iskolában, illetve melyik művészeti ágban vesz részt térítési díj-fizetési 

kötelezettség mellett a képzésben. 

 

 

Térítési díj-mentesség 

 

A 2011. évi CXC. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében  
„ ... az alapfokú művészeti iskolában … 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.” 
 

Az  1997. évi XXXI. törvény  67/A. § (1)-(2) szerint: 
 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 a szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (önkéntes nyilatkozat 

alapján), 

 a szülő alacsony foglalkoztatottsága: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskereső, 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, 

 aki esetében a fent meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

 nevelésbe vett gyermek, 

 utógondozói ellátásban részesül. 
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A gyámhatóság –kérelemre- megállapítja a gyermek hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet 
fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításával egyidejűleg vagy azt követően is kérelmezhető.  

 

 
Térítési díj- és tandíjkedvezmény 

 
A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha 

a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj (jelenleg 28.500 Ft): 
 

 fizetendő a fent 
meghatározott díj 

131-135 %-a 1 %-a 

136-140 %-a 20 %-a 

141-150 %-a 30 %-a 

151-160 %-a 40 %-a 

161-170 %-a 50 %-a 

171-180 %-a 60 %-a 

181-190 %-a 70 %-a 

191-200 %-a 80 %-a 

201-210 %-a 90 %-a 

 
 A díjkedvezményre való jogosultságot a megfelelő dokumentummal igazolni szükséges. 

 A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer az intézmény vezetője bírálja el.  

 A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. függelék (Díjkedvezmény iránti kérelem) kitöltésével 

az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 A díjkedvezményhez szükséges dokumentumok átvehetők az iskola titkárságán, vagy 

letölthetők az iskola honlapjáról. 

 

 

 

A II. féléves TÉRÍTÉSI DÍJAK és TANDÍJAK befizetésének határideje:  2015. március 16.  
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