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Térítési díjak az Alapfokú Művészeti Iskolában 
2021/2022-es tanév 

Térítési díj egy tanszak esetén, egy félévre, egy hónapra 

(zeneművészet) 
 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Főtárgy és 
hangszeres 
előképző 

Ft/fő/félév 

18-22 év között 
Főtárgy 

Ft/fő/hónap 

I. 4,5-5 Jeles 8 000 4 500 

II. 3,5-4 Jó 9 000 5 500 

III. 2,5-3 Közepes 10 000 6 000 

IV. -2 Elégséges 11 000 6 500 

V. 1-1,5 Elégtelen 12 000 7 000 
 

Térítési díj a zenei előképzőben: 6 000 Ft/fő/félév 

Befizetési határideje I. félév: szeptember 30., II. félév: január 30. 

Tandíj 

Fizetendő összegek: 6 éves kor alatt illetve 22 éves kor fölött, illetve ha a tanuló 
más művészetoktatási intézményben veszi igénybe az állami támogatást, vagy a 
tanórai foglalkozások a heti hat tanórát (300 percet) meghaladják. 

 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Főtárgy 
Ft/fő/félév 

I. 4,5-5 Jeles 40 000 

II. 3,5-4 Jó 41 000 

III. 2,5-3 Közepes 42 000 

IV. -2 Elégséges 43 000 

V. 1-1,5 Elégtelen 44 000 
 

Munkaviszony mellett a tandíj összege: 10 000 Ft/hó.  

Karolina tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló, aki betöltötte a 18. életévét: 

9.500,-Ft/fő/félév. 
 

A térítési díjakat és tandíjakat a tanulmányi átlageredmény alapján kell 
megállapítani, melynek kiszámításánál a főtárgy és a melléktárgy(ak) tanulmányi 
eredményét kell figyelembe venni. Nem kell figyelembe venni a szorgalmi 
jegyeket. 
Az osztályfolytató és saját hibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutolsó 
érvényes átlageredményének és az utolsó osztályozott tantárgyára kapott 
érdemjegyének átlageredménye alapján fizet díjat. 
 

A tanulmányok év közbeni megkezdése esetén is a díjak teljes, félévre megállapított 
összegét kell fizetni. A tanulmányok megszakítása esetén a befizetett díj nem 
igényelhető vissza. 
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Hangszer karbantartási támogatás díj: zongora, orgona, tanszakon: 5 000 Ft/félév, 
Kölcsönzés esetén (hegedű, gitár, gordonka, oboa, trombita, fuvola): 6 000 Ft/félév. 
 

Aki két főtanszakos művészeti képzésben vesz részt, a második és a további 
tanszakok után tandíjat fizet. 
A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának: 
I. 5 - 20 %-a, a 18 éven aluli tanulók esetében, 
II. 15 - 40 %-a, a 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulók esetében. 

A hátrányos helyzetű tanulóktól (akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a 
jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak) térítési díj nem szedhető. 
 

Mentes a fizetési kötelezettség alól a 2011. évi CXC. törvény. 16 § (3) alapján 
minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú 
művészetoktatásban való részvétel. 
 
A mentességre vonatkozó jegyzői és más dokumentumokat az intézmény köteles a 
szülőtől, gondviselőtől bekérni és megőrizni. 
 

A hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet fogalmát a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A § (1-2) bekezdése 
definiálja.  
 

A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a 
kedvezményezettek köréről a törvényi rendelkezések figyelembe vételével az 
intézmény főigazgatója dönt. 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdése szerint: 
„Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)–(6) bekezdésben foglaltak 
hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik 
–, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat 
igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a 
fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti.” 
 

Díjköteles nem magyar állampolgár tanuló a tanév kezdetekor nincs az 
intézményben. Amennyiben év közben ilyen diák fölvételére kerülne sor, az csak a 
fenntartóval egyeztetve lehetséges. Az ekkor közösen megállapítandó díj alapja az 
adott iskolatípusban egy pedagógusra megállapított átlagbér alapú támogatás 1 
tanulóra eső hányada. 
 

Kelt.: Szeged, 2021. május 26. 
Fenntartó általi jóváhagyás dátuma: Budapest, 2021. május 28. 


