
Térítési díjak, és tandíjak mértéke a 2022/2023-as tanévben 

 
Szolfézs előképző Térítési díj (Ft/félév) 

4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag 5.200 Ft 

4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag 5.600 Ft 

3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag 5.900 Ft 

3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag 6.300 Ft 

2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag 6.600 Ft 

elégtelen tanulmányi eredmény 7.000 Ft 

 

6-18 év közötti tanulók Térítési díj (Ft/félév) 

4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag 9.800 Ft 

4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag 13.700 Ft 

3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag 17.600 Ft 

3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag 21.500 Ft 

2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag 29.300 Ft 

elégtelen tanulmányi eredmény 39.000 Ft 

 

18 és 22 év közötti tanulók Térítési díj (Ft/félév) 

4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag 29.300 Ft 

4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag 33.200 Ft 

3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag 37.100 Ft 

3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag 39.000 Ft 

2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag 58.600 Ft 

elégtelen tanulmányi eredmény 78.100 Ft 

 

Tandíjak mértéke (6-18 év között, a 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott 

mértéket meghaladó tanóra esetén 

Térítési díj (Ft/félév) 

4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag 29.300 Ft 

4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag 39.000 Ft 

3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag 48.800 Ft 

3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag 58.600 Ft 

2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag 68.300 Ft 

elégtelen tanulmányi eredmény 78.100 Ft 

 

 

Tandíjak mértéke (6 év alatt, 18 év felett, 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)  

Térítési díj (Ft/félév) 

4,5-5,0 közötti tanulmányi átlag 39.000 Ft 

4,0-4,4 közötti tanulmányi átlag 48.800 Ft 

3,5-3,9 közötti tanulmányi átlag 58.600 Ft 

3,0-3,4 közötti tanulmányi átlag 68.300 Ft 

2,0-2,9 közötti tanulmányi átlag 78.100 Ft 

elégtelen tanulmányi eredmény 97.600 Ft 

. 



 

 

Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 Az intézmény fenntartója rendelkezik a térítési díjak és tandíjak összegéről, a tanulmányi 

eredmény és szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 

 

A térítési-és tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja 

az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye. 

Az új beiratkozók térítési díja: 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 részletfizetést írásban szükséges kérelmezni, engedélyezése esetén az adott félévre esedékes 

díj befizetését a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott, a félév utolsó napját megelőző 

nyolcadik napjáig kell teljesíteni. 

 

A FÉLÉVES TÉRÍTÉSI - ÉS TANDÍJAKAT A KRÉTA RENDSZEREN KERESZTÜL 

LEHET BEFIZETNI! 

 

A térítési díj-és a tandíj befizetésének végső határideje: 

             ▪ a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15-e, 

       ▪ a tanítási év második félévére vonatkozóan március 15-e 

 

Elmaradása esetén az igazgatóhelyettes írásban felhívja a szülőt, figyelmeztetve a  

következményekre. Ha a megadott határidő végéig sem történik meg a tandíj befizetése, a 

tanuló törölhető az alapfokú művészetoktatásban részesülők jegyzékéből (beírási napló). 

 

 

Térítési díj és tandíjkedvezmény,- mentesség 

  

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

meg. A gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője 

háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem alapján az alábbiak szerint: 
 

 

NETTÓ KERESET/FŐ FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY 

TÓL IG 

0,0 38475 10% 90% 

38476 39900 20% 80% 

39901 42750 30% 70% 

42751 45600 40% 60% 

45601 48450 50% 50% 

48451 51300 60% 40% 

51301 54150 70% 30% 

54151 57000 80% 20% 

57001 59850 90% 10% 
 

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a 

benyújtást követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni 

kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb 

jövedelmekről. 


