Dallam Alapfokú Művészeti Iskola
2800 Tatabánya, Béke út 1.

TÉRÍTÉSI DÍJRENDELET
TATABÁNYA és POGÁNY
TELEPHELYEKEN
Törvényi előírások
Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből
A térítési díj-fizetési kötelezettség
35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az
önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege
tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának
a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,
b)44 öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven aluli tanulóknál,
c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
d) húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.
(2) Vendégtanulói jogviszony - a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve
- térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj
mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának három-harminc százaléka lehet.
(3) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől
függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet
kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.
(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi
vizsga az alábbiak szerint díjköteles:
a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy
adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 15%-ának megfelelő,
b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő,
ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.
(5)45 Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára
jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a
(4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű
vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára
fizeti meg.
(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a
vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben
meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának
mértékével azonos.
(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell
megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.

A tandíjfizetési kötelezettség
36. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási
intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési
intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
a)46 alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további
alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem
tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét
betöltötte,
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés,
beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.
(1a)47 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz
részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
(1b)48 Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást - ha törvény eltérően nem rendelkezik tandíj megfizetése mellett veheti igénybe.
(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási
intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A
tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján
csökkenthető.
(3)49 Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a
nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére figyelemmel
állapítja meg.
(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási
intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.
Általános szabályok
· Intézményünk 6-22 éves korig oktathatja a tanulókat térítési díj ellenében. Az életkor
meghatározásánál az adott év szeptember 1-jei állapotot kell figyelembe venni.
· A szolfézs előképzőbe felvett tanulók mindkét félévben az előképzőre megállapított
díjat fizetik.
· A zeneiskola első évfolyamától a második félévben a tanulók már az osztályzattal
kifejezett tanulmányi átlaguk alapján fizetnek térítési díjat, tandíjat.
· Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tantárgyak
számtani átlagát egytizedes jegyig kell kiszámítani, és az eredményt a főtárgy eredmény felé
kell kerekíteni. A szorgalmi osztályzatokat a térítési díj, tandíj megállapításánál figyelmen
kívül kell hagyni.
· A két-tanszakos növendékek mindkét helyen az elért tanulmányi eredményük átlaga
alapján fizetnek térítési és tandíjat.
A térítési díj, tandíj befizetésének módja
· A fizetés mértéke két részletben, félévente, csekken, vagy átutalással vagy a titkárságon
készpénzes formában történik.

Határidő: az intézményi munkatervben meghatározott időpont. A csekkszelvény
illetve átutalási igazolás bemutatása után a befizetésről számlát kapnak a befizetők.
Indokolt esetben, a szülő írásbeli kérésére az intézményvezető lehetőséget adhat
részletfizetésre.
· A Ktv.114. §-ában meghatározottakon kívül további ingyenes ellátásról, a tanulmányi
eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről az intézmény
vezetője dönt a nevelőtestület javaslata alapján. A kedvezményeket az intézményi
munkatervben meghatározott időpontig, félévente, az intézményvezetőnek címezve, írásban
kell igényelni.
· A díjak határidőre történő befizetésének elmaradása esetén az iskola vezetői írásban
értesítik a szülőt, figyelmeztetve a következményekre. Ha a levélben megjelölt új
idő intervallumban sem történik meg a díjfizetés, a tanuló törölhető az alapfokú
művészetoktatásban résztvevők jegyzékéből (beírási napló).
Hangszerhasználati és karbantartási díj
· Hangszerhasználati és karbantartási díjat az a tanuló fizet, aki otthon, vagy a
zeneiskolában rendszeresen az intézmény hangszerét/hangszereit használja.
· A befizetett díj fedezi a kölcsönzés, a használat és a rendszeres állagmegóvás,
hangszerjavítás díját.
· Hangszerjavításért - ezen túl - fizetni csak szándékos károkozás esetén szükséges.
· A kölcsönzés „Kötelezvény” aláírásával jön létre, amelyet szülő, vagy nagykorú
tanuló írhat alá, a kölcsönzés feltételei az említett iratban találhatóak.
Az éves térítési díjak a tanulmányi eredmények alapján az alábbiak szerint alakulnak
egy tanévre:
5-ös zeneiskolai tanulmányi átlagú tanuló esetén 20.000,- Ft.
4-es zeneiskolai tanulmányi átlagú tanuló esetén 22.000,- Ft.
3-as zeneiskolai tanulmányi átlagú tanuló esetén 24.000,- Ft.
Képzőművészet térítési díja:
9.000,-Ft
Két vagy több művészeti iskolában tanuló növendékek esetén a szülőnek írásban
nyilatkoznia kell, hogy melyik tanszakon (iskolában) vesz részt művészeti képzésben
térítési díjfizetési kötelezettség mellett.
18-22 éves korig a térítési díj:
23.000,-Ft
22 évet betöltött növendékeink részére az éves térítési díj 120.000,- Ft
Azoknak a növendékeknek, akiknek a szülői nyilatkozatot nem áll módjukban aláírni,
( más művészeti iskolában elkötelezték magukat) tandíjuk évi: 120.000,-Ft.
A térítési díjak befizetési határideje 2015. október 9, illetve a második félévre 2016.
március 10.
Befizetés az iskolatitkárnál, szaktanárnál, vagy a
CIB Bank:
10701032-43050709-52000001 számú számlájára.
A térítési díj magában foglalja a KT. 115. § (c) heti 4 vagy annál több tanórai foglalkozást a
főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, félévenkénti 1 meghallgatást, (vizsga,
művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadást, egy alkalommal –
tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlését egy művészeti
képzésben való részvétel esetén, az iskola létesítményeinek és felszereléseinek igénybevételét
és használatát e szolgáltatások körében.
A több tanszakon tanuló növendékeknek minden tanszakon fizetési kötelezettsége van.
Az iskolába először beiratkozó tanulók a jeles díjkategória szerint fizetnek térítési díjat.
A térítési díjakat félévkor és a tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell megállapítani.
A tanulmányi eredmény után járó kedvezmény első alkalommal az első elvégzett félév
tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.

Kedvezmények
Kedvezmények az igazgató által adhatóak:
- testvéreknek félévenként 1.000,-Ft
- szociálisan rászorult növendékeknek külön elbírálás alapján a mindenkori normatíva
által kiszámított kötelező befizetés mértékéig
- a zeneiskolában dolgozó tanár kollégák gyermekei
- két tanszakra járó növendékek esetében a második tanszak tandíja 120.000.-Ft az első
tanszak térítési díján felül
- az újonnan beiratkozott növendékek a szolfézs, illetve néptánc tagozaton az első, illetve
a második tanévben térítési díj mentességben részesülhetnek, mivel a kötelezően
befizetendő térítési díjat az Önkormányzat éves költségvetési támogatásban fedezheti.
Nem kell térítési díjat fizetnie a hátrányos helyzetű (HH) valamint halmozottan hátrányos
helyzetű (HHH) tanulónak. Az erről szóló igazolást a bizonyítvány leadásakor (újonnan
felvetteknél a beiratkozáskor), de legkésőbb szeptember 30-ig be kell nyújtani.
A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a
gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem az
alábbiakban meghatározott összegek közé esik:
0 Ft – 38 475 Ft / fő
38 476 Ft – 39 900 Ft / fő
39 901 Ft – 42 750 Ft / fő
42 751 Ft – 45 600 Ft / fő
45 601 Ft – 48 450 Ft / fő
48 451 Ft – 51 300 Ft / fő
51 301 Ft – 54 150 Ft / fő
54 151 Ft – 57 000 Ft / fő
57 001 Ft – 59 850 Ft / fő

fizetendő: a részére megállapított díj 10 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 20 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 30 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 40 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 50 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 60 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 70 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 80 %-a
fizetendő: a részére megállapított díj 90 %-a

A kérelmek beadási határideje a2015/2016-os tanév
I. félévre vonatkozóan : 2015. szeptember 30.
II. félévre vonatkozóan : 2016. február 20.
Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény
16.§(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevőalapfokú művészeti
iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának
és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészeti
előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseink
használata. 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 jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja,
hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
Tatabánya, 2015. szeptember 01.
Ludányi Tamás
igazgató

