
 

A Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2020/2021. évi szabályzata az intézményi térítési és tandíjakról 

 

 

1. A szabályozás célja 

A szabályozás célja, hogy a 229/2012. évi kormányrendelet 34-37. §-ai alapján a fenntartó az adott 

tanévre vonatkozóan meghatározza az intézményben a térítési díj és a tandíj fizetésének mértékét és 

módját.  

A térítési díjat az intézményi szakmai feladatokra számított folyó kiadások egy tanulóra vetített összege 

alapján határozzuk meg.  

A térítési és tandíjak meghatározásánál arra törekedtünk, hogy a díj megállapításának mértéke a 

jogszabályban biztosított tól-ig keretek között a lehető legmérsékeltebb legyen, s magában foglalja 

azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a jó előrehaladásuk alapján kaphatnának. Miután a 

tanulóink döntő többsége hosszú évek óta jeles vagy jó minősítést kap, így a „kedvezmény mértékét” 

minden tanulóra kiterjesztettük. Egyéni sorshelyzetek vagy szociális alapon további kedvezmények is 

igényelhetőek és adhatóak.  

 

2. A térítési és tandíj alapja 

Az intézmény alapfokú művészeti tagozatában az egyes tanszakok térítési díját, tandíját az alábbiakban 

állapítjuk meg. 

 

a) Térítési díj megállapítása 

 A térítési díj megállapítása azokra a tanulókra vonatkozik, akik egy vagy az első tanszakon 

veszik igénybe az oktatást. 

 A díjazás megállapítása féléves bontásban és befizetésben történik. 

 A díjazás mértéke 4 órás szolgáltatásnál zeneművészeti ágon, valamint képzőművészeti ágon 

egységesen az egy tanulóra vetített összeg 5%-a, éves szinten 20.000 forint/fő/év, féléves 

szinten 10.000 forint/fő/félév. 

 A díjazás mértéke 6 órás szolgáltatás esetén 10%, zeneművészeti ágon 20.000 Ft/félév/fő. 

 A befizetés két részletben történik. A befizetések időpontja: első félévet érintően október 

15., második félévet érintően március 15. 

 

b) Tandíj megállapítása 

 Amennyiben több művészeti ágban, több tanszakon tanul a tanuló, az elsőn térítési díjat, a 

továbbiakon tandíjat köteles fizetni. 

 A tandíj mértéke a zeneművészeti ágon 10.000 Ft/félév/fő; képzőművészeti ágon 10.000 

Ft/félév/fő. 

 A befizetések időpontja: első félévet érintően október 15., második félévet érintően március 

15. 

c) Vizsgadíjak 

 A vizsgára nem számolunk fel külön díjat. 

 A független vizsgáért a független vizsgát szervező hivatal állapítja meg a vizsga díját. 



 

4. Kedvezmények 

 A képzést kezdő tanulóknál az első tanévben a díjazás egységesen kerül megállapításra. 

 Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel a 

halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, valamint a testi 

fogyatékos tanulók számára. 

 Szociális kedvezmények 

 Szőlői írásos kérelemre térítési és tandíj-kedvezményt lehet igényelni. Ennek mértéke 

– szociális rászorultság alapján – tanévenként maximum a díjak 50 %-a. 

 Indokolt esetben, osztályfőnöki javaslatra az igazgató 50%-nál nagyobb kedvezményt 

is megállapíthat. 

 A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni (jövedelemigazolás és 

nyilatkozat az egyéb jövedelmekről). 

 A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer (félévente) kell benyújtani, a 

kérelem benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.  

5. A díjkedvezmény és a díjmentesség iránti kérelem formanyomtatványát az 1. és 2. sz. mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Pannonhalma, 2020. szeptember 5. 

 

 

 

       Hardi Gábor Titusz 

       főigazgató, fenntartó képviselője 

 

  



Mellékletek 

1. számú melléklet 

Díjkedvezmény iránti kérelem 

Intézmény megnevezése: 

Tanuló neve: 

 Szül. hely, idő: 

 Lakcím: 

 Tartózkodási hely: 

 A tanuló oktatási azonosító száma: 

Szülő (törvényes képviselő) neve: 

Anyja születéskori neve: 

Tel: 

Nyilatkozom arról, hogy a .............../.................tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetre 

tekintettel kívánom igénybe venni. 

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:................................................................Ft 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó) igen nem 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum 

 

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

Szülő (gondviselő) aláírása 

 

  



2. számú melléklet  

Díjmentesség iránti kérelem 

Intézmény megnevezése 

Tanuló neve:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

Tartózkodási hely:  

A tanuló oktatási azonosító száma:  

Anyja születéskori neve:  

Tel.:  

Szülő (törvényes képviselő) neve:  

Tel.:  

Alulírott nyilatkozom, hogy  

1. gyermekem hátrányos helyzetű, 2. gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, 3. gyermekem 

testi fogyatékos. 

Tudomásul veszem, hogy az 1. vagy 2. helyzet esetén a jegyzői határozat, a 3. esetben a szakértői  

vélemény bemutatása feltétele a díjmentesség igénybevételének.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: 

A szülő (gondviselő) aláírása: 

Tanuló aláírása (nagykorú tanuló esetén) 


