
Térítési és tandíjszabályozás 
a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulóinak 

2014/2015-ös tanévben 

A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI 

utasításban foglalt felhatalmazás alapján a KLIK elnöke elnöki utasításban határozta 

meg a KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézményekben fizetendő térítési és 

tandíjszámítási szabályokat. 

A térítési és tandíjszabályzat emellett figyelembe veszi a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC törvény és annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28. Korm. 

rendelet és vonatkozó jogszabályok előírásait. 

A térítési díj mértéke 

a) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap 

aa) 5%-a (4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag): 11.100 ,- Ft/tanév 5.550,- Ft/félév 

ab) 6%-a (4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag): 13.300,- Ft/tanév 6.650,- Ft/félév 

ac) 8%-a (3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag): 17.800,- Ft/tanév 8.900,- Ft/félév 

ad) 10%-a (3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag): 22.200,- Ft/tanév 11.100,- Ft/félév 

ae) 15%-a (2 és 3 közötti tanulmányi átlag): 33.300,- Ft/tanév 16.650,- Ft/félév 

af) 20%-a (elégtelen tanulmányi eredmény): 44.500,- Ft/tanév 22.250,- Ft/félév 

b) a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló, aki 

tanulói jogviszonyban áll a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje 

szerinti oktatásban, a díjalap  

ba) 15%-a (4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag): 33.300,- Ft/tanév 16.650,- Ft/félév 

bb) 16%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag: 35.600,- Ft/tanév 17.800,- Ft/félév 

bc) 18%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag: 40.000,- Ft/tanév 20.000,- Ft/félév 

bd) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag: 66.700,- Ft/tané  33.350,- Ft/félév 

be) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény:  88.900,- FT/tanév 44.450,- Ft/félév 



A tandíj mértéke 

Tandíjat fizet: 

1. aki heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozást vesz igénybe (második 

tanszak),  

2. a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy 

további alkalommal ismétli meg, 

3. a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött 

tanuló - aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban 

(hallgatói jogviszony, esti/levelező oktatásban résztvevő vagy dolgozó) a 

nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban 

4. aki a huszonkettedik életévét betöltötte. 

A tandíj a díjalap 

a) 15%-a (4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag): 33.300,- Ft/tanév 16.650,- Ft/félév 

b) 20%-a (3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag): 44.400,- Ft/tanév 22.200,- Ft/félév 

c) 25%-a (2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag): 55.600,- Ft/tanév 27.800,- Ft/félév 

d) 30%-a (2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag): 66.700,- Ft/tanév 33.350,- Ft/félév 

e) 40%-a (elégtelen tanulmányi eredmény): 88.900,- Ft/tanév 44.450,- Ft/félév 

Az Nkt. 92. § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat 

kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap 

a) 20%-a (4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag): 44.400,- Ft/tanév 22.200,- Ft/félév 

b) 40%-a (3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag): 88.900,- Ft/tanév 44.450,- Ft/félév 

c) 60%-a (2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag): 133.400,- Ft tanév 66.700,- Ft/félév 

d) 80%-a (2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag): 177.900,- Ft/tanév 88.950,- Ft/félév 

e) 100%-a (elégtelen tanulmányi eredmény): 222.320,- Ft/tanév 111.160,- Ft/félév 



Térítési díj - és tandíjkedvezmény 

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

illeti meg. 

Ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500,- Ft 2014-ben): 

a) 131% - 135%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 10%-a 

b) 136% - 140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20%-a 

c) 141% - 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30%-a 

d) 151% - 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40%-a 

e) 161% - 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50%-a 

f) 171% - 180%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 60%-a 

g) 181% - 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70%-a 

h) 191% - 200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 80%-a 

i) 201% - 210%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 90%-a 

A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.(jövedelemigazolás és 

nyilatkozat az egyéb jövedelmekről) 

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer (félévente) kell benyújtani, a 

kérelem benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. 

A díjkedvezmény iránti kérelmet a 1. sz. melléklet szerinti formában, egy példányban az 

intézmény vezetőjéhez kell benyújtani minden év október 1-jéig, illetve március 1-ig. 

A díjkedvezmény iránti kérelem a zeneiskola honlapján elérhető letölthető formában: 

www.zeneiskola-csomor.hu  

Tanulmányi átlag számításának módja 

A tanulmányi átlag megállapításánál az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy és a 

kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. 

A tanulmányi átlagot a számtani átlag kiszámításával kell meghatározni és a kerekítés 

szabályai szerint egy tizedes jegyre kell kerekíteni. 

Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett. 

http://www.zeneiskola-csomor.hu/


Egyéb rendelkezések 

A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az 

intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 

A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második 

félévétől kell alkalmazni.(új beiratkozók esetében) 

Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, illetve a 

nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés 

módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati 

lehetőséget. 

A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője 

írásban, határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a 

fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. 

A térítési díj és a tandíj befizetésének végső határideje: 

 a tanítási év első félévére vonatkozóan 2014. november 15-e, 

 a tanítási év második félévére vonatkozóan 2015. március 15-e. 

Térítési díj-mentesség 

Az alapfokú művészeti iskolában a térítési díj-mentességre való jogosultságot a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 16. § (3) bekezdése 

szabályozza, mely szerint minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe 

értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel. 

 Ráduly Ildikó 

 igazgató 

2014. október 27. 



1.sz. melléklet 

Díjkedvezmény iránti kérelem 

Intézmény megnevezése: 

Tanuló neve: 

Szül. hely, idő: 

Lakcím: 

Tartózkodási hely: 

A tanuló oktatási azonosító száma: 

Szülő (törvényes képviselő) neve: ...................................................... Tel: ................................  

Anyja születéskori neve: .................................................................... Tel: ................................  

 

Nyilatkozom arról, hogy a  ........ /…….. .................... tanévben a díjkedvezményt a szociális 

helyzetre tekintettel kívánom igénybe venni. 

 

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: ........................................................................ Ft 

 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

 igen  nem 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 ......................................................... , 201 ....... év ................................... hó ............ nap 

 

 

Szülő (gondviselő) aláírása    Tanuló aláírása 


