
Házirend melléklet (3) 

 

Térítési díj, tandíj 

az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységben. 
 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:  

- A térítési és tandíj évente kerül megállapításra a tanulmányi eredmény és az alapdíj 

függvényében. 

- A térítési díj és tandíj befizetésének végső határideje: 

o a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15. 

o a tanítási év második félévére vonatkozóan március 15. 

A befizetés készpénzben történik az intézmény titkárságán befizetési napokon:  

 - kedd és csütörtök 8.00 – 19.00 óráig 

 - főtárgy 

 - kötelező, vagy kötelezően választható tárgy 

 - évente egy meghallgatás (vizsga) 

 - művészeti alapvizsga, záróvizsga 

 - egy művészeti előadás 

 - évfolyam ismétlés egy művészeti képzésben való részvétel esetén 

 - az iskola létesítményeinek, felszerelésének igénybevétele a szolgáltatások körében. 

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

- a köznevelési törvényben meghatározottakat meghaladó tanári foglalkozás  

(pl: második tanszak). 

- a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban. 

- A huszonkettedik életévét betöltő minden tanórai foglalkozás. 

- Aki több művészeti iskola tanulója és nyilatkozatából kiderül, hogy térítési díjat másik 

intézményben fizet. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulóknak. 

 

Kedvezmények: 

Ha a szolgáltatást igénybevevő szociális helyzete indokolja, és ezt igazolja, térítési- és tandíj- 

kedvezmény illeti meg a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem és a mindenkori 

legkisebb öregkori nyugdíj arányában: 



 a) 131%-135%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj     1 %-a, 

 b) 136%-140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj   20 %-a, 

 c) 141%-150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj   30 %-a, 

 d) 151%-160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj   40 %-a, 

 e) 161%-170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj   50 %-a, 

 f) 171%-180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj   60 %-a, 

 

 

Solymár, 2014. október 22. 

 

 

 

 

Zolcsák István 

intézményvezető 

 

 


