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I. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS 

 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a A Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló 18 év alatti 

tanulókra. 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a költségvetési támogatás meghatározásánál akkor lehet a 

tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló 

részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama 

 

a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén 

legalább százötven perc, 

b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább 

száznyolcvan perc. 

 

Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési 

díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg 

a háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, 

vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, 

kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, 

melyik művészeti ágban vesz részt térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az 

intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni. 

 

Az a) és b) pontban meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a 

tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a 

tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan, vagy igazolatlanul távol maradt. 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkezései az egyházi köznevelési intézmény és a magán 
köznevelési intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sajátos 
szabályokról 
 

„37. § (1) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény 

szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési 

kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán 

köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú 

nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az  
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esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33-36. §-ban foglaltakat kell 

alkalmazni.  

(3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója - az (1) 

bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a 

köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a 

befizetés módjáról. 

(4) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló 

alapfokú művészetoktatásban, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz 

részt, beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli 

nyilatkozatát azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett 

képzést ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni.” 

 

 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások az alapfokú 
művészetoktatás területén 
 
34. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás 

intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési 

intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 

- alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 

elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, 

valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, 

továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 

 

A térítési díj mértéke 
 

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 

 

b) öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 

 

a) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál 
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Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 
 
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) 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, 

 

 (3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-

oktatási intézmény vezetője a 36. § (2) bekezdésére figyelemmel állapítja meg. 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. 

 

(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. 
 

 

II. TÉRÍTÉSI DÍJ (2017/2018) TANÉV 
 

A térítési díjfizetési kötelezettség mértéke: 

 

A Szent János Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység 2016-os gazdasági év ráfordított 

kiadásai alapján: 

Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj meghatározásának alapja a díjalap, amelynek 

meghatározásánál  minden esetben a szakmai alapfeladatra jutó folyó kiadások összege vehető 

figyelembe. 

 

 az egy tanulóra jutó képzési költség 192. 000 Ft, azaz egyszázkilencvenkettőezer 

forint volt 

 ebből kifolyólag a 2017/2018 tanévre a térítési díj összegét 11.520 Ft-ban állapítjuk 

meg 

 az egy tanulóra eső tandíj mértéke a 2017/2018 tanévben 192. 000 Ft, azaz 

egyszázkilencvenkettőezer forint 
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A térítési díjak befizetésének határideje az első félévben január 2018. január 10. a második 

félévben 2018. május 10. 

 

 

 

 

Vegyes és értelmező rendelkezések 

 

 a térítési díjat és a tandíjat a tanév elején, szeptember 01-ig kell megállapítani. A 

térítési díj és a tandíj egy tanévre maximum két részletben fizethető.  A befizetés az 

iskola házipénztárában történik nyitvatartási időben. Az a tanuló, aki nem fizeti be az 

előírt térítési díjat, a következő tanévre csak a hiány befizetése esetén kap lehetőséget. 

A kedvezményezett vagy csökkentett térítési díj kimaradás esetén nem fizethető 

vissza. A második félévben beiratkozott tanulóknak csak a féléves összeget kell 

térítési díjként befizetni. 

 A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a 

szakfeladatra jutó tényleges kiadások összege vehető figyelembe. A felújítási és 

karbantartási jellegű kiadások a tanulókra nem háríthatóak át. 

 Az intézmény vezetője a térítési díj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos 

adatokról nyilvántartást vezet 

 A megállapított díjak befizetését támogató átvállalhatja.. 
 

A térítési díj és a tandíj megállapítása, befizetésének módja, mentességek, 
egyéb kedvezmények intézményünknél 
 
A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékét az adott tanévre vonatkozóan a szabályzatban 

foglaltak alapján az intézmény igazgatója határozat formájában állapítja meg a tanév 

megkezdésének időpontjáig. 

 

Térítési díj mérséklése 
 
 
35. § (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.(tanévkezdéskor a szakmai 

feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 százalékánál). A térítési díj 

mérséklésénél bázisnak tekintendő a 2016/2017 tanévben elért tanulmányi eredmény. Az első 

osztályosok esetében minden tanulónál az ötös tanulmányi átlagra vonatkozó kedvezmény 

mértéke alapján kerül meghatározásra a térítési díj. 
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Ennek értelmében a térítési díj mértéke a tanulmányi eredménytől függően: 

 

Díjalap Ft Tanulmányi átlag Térítési díj % Térítési díj Ft 

 

192.000 4,6 - 5 5 9.600 

192.000 3,7 – 4,5 5,5 10.560 

192.000  3,6 – 3,6 alatt 6 11.520 

 

 

Térítési díj mentességek 
 

(1) A Kt.114§ (2) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló 

részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére 

ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés 

megszerzése. 

 

(2) Az intézmény vezetője köteles felmérni és a tanév során figyelemmel követni azon 

tanulókat, akik nem érik el a hátrányos helyzetű besorolást, és akik az előző közoktatási 

szerződés szerint szociálisan rászorulóként voltak nyilvántartva. 

 

 

A térítési díj mentesség  

 

Térítési díj fizetése alól mentesülnek a Hátrányos Helyzetű, vagy Halmozottan Hátrányos 

Helyzetű tanulók. A mentesség igazolásának alapja a lakhely szerint illetékes jegyző 

igazolása. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak  
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nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű 
 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 

fennáll. 

 

 
Intézményünknél nem kell térítési díjat fizetni a következő esetekben: 

 

1. család három, vagy több gyermeket nevel, 

2. intézményünkben a család legalább kettő gyermeke van tanulói vagy óvodai 

jogviszonyban  

3. a családban tartósan súlyos betegségben szenved valamelyik szülő, 

4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal rendelkező gyermek 

 

 

Mentességre való jogosultságot alátámasztó iratok: 
 fennálló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet esetében a mentesség 

igazolásának alapja a lakhely szerint illetékes jegyző igazolása 

 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat igazolásának alapja a 

lakhely szerint illetékes jegyző igazolása 

 

 a többi esetben benyújtandó a mentességre való jogosultságot alátámasztandó: 

- család három, vagy több gyermeket nevel (MÁK igazolás) 

- a családban tartósan súlyos betegségben szenved valamelyik szülő (orvosi 

igazolás) 

           

 

Jelen szabályzat a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatásban résztvevő minden tanulójára érvényes. 

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését 

minden évben legkésőbb április 10.-éig kell elvégezni (a költségvetés és a mindenkori infláció 

figyelembe vételével). 

A változások a következő tanévtől érvényesek. 
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