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A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

alapfokú művészetoktatásban fizetendő  

térítési és tandíjainak megállapítása a 2022/2023 tanévtől 

 

 

Jogszabályi háttér: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

Iskolánkban a térítési díj mértékét a szorgalmi idő két félévére kell lebontani. 

 

1. A térítési díj és tandíj mértékének meghatározása: 

 

1.1. A fizetendő térítési díj és tandíj mértékének meghatározásakor a szakmai 

feladatra a tanév kezdésekor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadát kell alapul venni. 

 

1.2. A szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát minden 

tanévkezdéskor felül kell vizsgálni.  

 

A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra 

jutó hányadának: 

 

a) 5-20 %-a, a 18 éven aluli tanulók esetében, 

b) 15-40 %-a, a 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulók esetében.  

 

a 18. és 22. életév betöltésének időpontja a tárgyév szeptember 01. 

 

1.3. A térítési díjakat a mellékelt táblázatnak megfelelően, a tanulmányi 

eredménytől függően csökkenteni kell. 

 

1.4. Tandíjat a fent hivatkozott jogszabályokban meghatározottaknak 

megfelelően kell fizetni a tanuló 22 éves kora felett, a heti hat tanórai 

foglalkozást meghaladó időkeret felett, tanulmányi követelmények nem 



 

 

 

teljesítése miatti évismétlés esetén, valamint abban az esetben, ha a tanuló 

nem áll tanulói jogviszonyban nappali rendszerű vagy nappali oktatás 

munkarendje szerinti oktatásban. 

 

1.5. Az Intézmény a fizetendő térítési díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, 

illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, 

összegét, fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának 

következményeit és a jogorvoslati lehetőségeket.  

 

2. Térítési díj 

 

2.1. Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező/ 

kötelezően választható tantárgy tanulmányi eredménye alapján a tárgyak 

számtani átlagát egy tizedesjegyig kell kiszámítani. 

 

2.2. Nem kell figyelembe venni a tizedestörtet abban az esetben, ha az évfolyam 

óratervében csupán két tantárgy szerepel és a tanuló a főtárgyból elégséges 

(2) osztályzatot kapott. 

 

2.3. Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból, elégtelen osztályzatot kapott, a 

térítési díj megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni, kivéve, ha 

sikeres javítóvizsgát tett. 

 

2.4. A szorgalmi osztályzatokat a térítési díj megállapításánál figyelmen kívül kell 

hagyni. 

 

2.5. A zeneiskola 1. hangszeres osztályától kezdve minden évfolyamon a felvett új 

tanulók az első félévben a II. díjcsoport szerint fizetik térítési díjukat, a 2. 

félévtől már a tanulmányi eredményeik alapján. Abban az esetben, ha valaki 

máshol megkezdett zeneiskolai tanulmányait Intézményünkben folytatja 

(jogviszonyt létesít), térítési díja a hozott átlag alapján kerül megállapításra. 

 

Az előképzősök tanulmányaik megkezdésekor a hangszeres főtárgyra 

vonatkozóan az első félévben ugyancsak a II. díjcsoport szerint fizetik térítési 

díjukat, a 2. félévtől tanulmányi eredményük alapján. 

 

II. díjcsoport szerinti térítési díj fizetése mellett veheti igénybe az alapfokú 

művészetoktatást az a tanévet ismétlő diák, aki első alkalommal ismétel 

évfolyamot a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt, illetve aki a 

tanulmányi követelmények teljesítése mellett egyéb okokból kíván 

évfolyamot ismételni. 

 

2.6. Iskolánkon belül a két-tanszakos növendékek az első tanszakon térítési díjat, a 

második tanszakon tandíjat kell megfizetniük.  Az első tanszakon az elért 



 

 

 

tanulmányi eredményük alapján fizetik térítési díjukat, a második tanszak 

tandíjának összege 7.000.- forint/hó. 

 

2.7. Térítési díj megfizetése alóli mentesség a hátrányos helyzetet dokumentáló 

határozat bemutatása mellett kérhető. 

 

2.8. Térítési kedvezményt a szülő írásban beterjesztett kérésére, azok a tanulók 

kaphatnak, akiknek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem igazoltan 

nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át. A kedvezményeket 

az iskola igazgatója a tagintézmény vezetőjével egyetértésben állapítja meg. 

A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a megállapított díj 30%-át.  

 

Az kedvezményre vonatkozó kérelmet írásban, az iskola igazgatójához kell 

benyújtani, minden év szeptember 15-ig és január 15-ig. 

 

Az igazgatói határozatról a kérelmező írásban kap értesítést. 

 

3. Tandíj: 

 

3.1. A heti 300 percet meghaladó tanórai elfoglaltság esetén a tanulót 

tandíjfizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ezt hány alapfokú 

művészetoktatási intézményben teljesíti. 

 

3.2. Amennyiben a normatíva a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát illeti, a 300 perc feletti tandíj 

kötelezettség megállapítását átengedi más alapfokú művészetoktatási 

intézménynek. 

 

3.3. Abban az esetben, ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási 

intézményben létesített tanulói jogviszonyt, és a normatíva igénylésére - 

osztályba sorolása vagy egyéb ok miatt - nem a Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jogosult, 

a tanulót tandíjfizetési kötelezettség terheli. Ebben az esetben a tanévre 

megállapított tandíj 50%-át köteles fizetni. A tandíj mértéke iskolánkban 

25.000 Ft/hó 

 

3.4. Ha egyéb jogszabállyal nem ellentétes, az Európai Közösségek Tagállamai 

állampolgárainak tanulóira ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a 

térítési és tandíjak megállapításának tekintetében, mint a magyar 

állampolgárságú tanulóra. 

 

3.5. A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra a 

tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

 

 



 

 

 

 

4. A térítési díjra és tandíjra vonatkozó közös szabályok: 

4.1. A térítési és tandíj befizetésére írásbeli kérelem benyújtása esetén egyedi 

elbírálás alapján részletfizetési lehetőséget a tagintézményvezető 

egyetértésével az igazgató biztosíthat. 

 

4.2. A tanuló indokolt kimaradása (egészségügyi okok, lakcímváltozás, haláleset) 

esetén a befizetett térítési- és tandíj időarányos részét – írásbeli kérelem 

alapján – az iskola visszatéríti. Nem minősül indokolt kimaradásnak, ha a 

tanuló egyéb személyes okok miatt („más irányú elfoglaltság”, „nem tetszik”, 

„meguntam”, stb) nem kívánja zeneiskolai tanulmányait folytatni. 

 

4.3. A tanulóknak az első félévre megállapított térítési díjat október 15-ig-, a tanév 

második felében március 14-ig kell befizetni egy félévre az iskola pénztárában 

vagy átutalással az iskola Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000035-

86910004 sz. számlájára. 

 

4.4. A zeneiskolába történő beiratkozáskor térítési díj / tandíj előleg fizetendő! A 

beiratkozás csak abban az esetben lehetséges, ha az előleg befizetése 

megtörtént, melyet igazoló dokumentumot bemutatni szükséges. Lehetőség 

van a beiratkozás során az előleg készpénzben történő befizetésére is. A 

fizetendő előleg mértéke: 5.000.- Ft. 

 

4.5. Az előleg esetleges visszatérítésére a 4.2. pontban foglaltak alapján van 

lehetőség. 

 

4.6. Késedelmes fizetése esetén: 

A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény 

vezetője írásban, határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselő, illetve a 

nagykorú tanulót, a fizetési kötelezettség teljesítésre, egyúttal figyelmezteti a 

jogkövetkezményekre. Amennyiben a második értesítés után sem tesznek 

eleget a díjfizetésnek, akkor a tanuló tanulói jogviszonya az iskolával 

megszűntetésre kerül, és az intézmény jogi úton érvényesíti követelését. 

 

A térítési díj kivetésére és visszaigazolására az iskolában helyileg alkalmazott 

tandíjívet használjuk (tartalmazza a tanulók nevét, tanulmányi átlagát és a fizetendő 

díjat), amelyeket az első félév esetében június 15-ig (előképzősöknél a beiratkozást 

követően), a második félév esetében február 15-ig a tagintézmény vezető kitöltve 

köteles átadni az iskola igazgatójának, illetve az azzal megbízott ügyintézőnek.  

 

Kaposvár, 2022………………… 

  ………………………………………. 

  Varga László 

  megyéspüspök 



 

 

 

NYILATKOZAT    1. sz. melléklet 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét megismertem, 

az abban foglaltakat elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a kaposvári 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola és Pedagógiai Programja az intézmény könyvtárában 

megtekinthető. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Szülő / gondviselő / nagykorú jelentkező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT   2. sz. melléklet 

 

Klasszikus zene művészeti ág 

Tanszak, amelyre jelentkezik: ………………………………………………………. 

Főtárgy tanára neve:  ………………………………………………………. 

 

Alulírott …………………………………………………………..szülő (gondviselő)/nagykorú 

jelentkező kijelentem, hogy ……………………………………………………………. nevű 

gyermekem (értelemszerűen csak szülő/gondviselő tölti ki) 

 

a) Kizárólag a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában részesül művészeti képzésben térítési 

díj fizetése mellett. 

 

b) A ……………………………………………. Alapfokú művészetoktatási 

intézmény tanulója is ………órában……………………….tanszakon  

TÉRÍTÉSI DÍJ    TANDÍJ fizetése mellett. 

 

Felhívjuk a szülők figyelmét az alábbiakra: 

1. Gyermeke után az állami normatíva csak egyszer vehető igénybe! 

2. Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói 

jogviszonyt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell 

nyilatkoznia arról, hogy melyik intézményben melyik az a tanszak, amelyen 

térítési díj-fizetés mellett folytatja tanulmányait a tanuló. 

 

A fenti Nyilatkozat alapján dönthető el, hogy intézményünkben térítési díjat, vagy 

tandíjat kell fizetni. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját a kijelölt 

időben és módon fizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj, illetve tandíj 

fizetésének elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozatomat a 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola törvényes működése értelmében tettem. 

 

Kaposvár, …………….. év ………….. hó ……. Nap 

 

 

 

 …….……………………………………………………… 

 Szülő (gondviselő)/ nagykorú jelentkező aláírása 

 

 



 

 

 

3. sz. melléklet 

 

416 087 Ft                                        

díjcsoport / 

Tanulmányi átlag

Díj 

mértéke Megállapított díj/év Fizetendő díj/félév Fizetendő díj/félév kerekítve

I. / 4,1-5,0 között 5,8% 23 925 Ft                       11 963 Ft                     12 000 Ft                                          

II. / 3,5-4,0 között 8,1% 33 537 Ft                       16 768 Ft                     16 800 Ft                                          

III. / 1-3,4 között 20,0% 83 217 Ft                       41 609 Ft                     41 600 Ft                                          

díjcsoport / 

Tanulmányi átlag

Díj 

mértéke Megállapított díj/év Fizetendő díj/félév Fizetendő díj/félév kerekítve

I. / 4,1-5,0 között 15% 63 037 Ft                       31 519 Ft                     31 500 Ft                                          

II. / 3,5-4,0 között 20% 84 050 Ft                       42 025 Ft                     42 000 Ft                                          

III. / 1-3,4 között 40% 166 435 Ft                    83 217 Ft                     83 200 Ft                                          

díjcsoport / 

Tanulmányi átlag

Díj 

mértéke Megállapított díj/év Fizetendő díj/félév Fizetendő díj/félév kerekítve

I. / 4,1-5,0 között 16,9% 70 111 Ft                       35 055 Ft                     35 100 Ft                                          

II. / 3,5-4,0 között 20,2% 84 050 Ft                       42 025 Ft                     42 000 Ft                                          

III. / 1-3,4 között 40,0% 166 435 Ft                    83 217 Ft                     83 200 Ft                                          

díjcsoport / 

Tanulmányi átlag

Díj 

mértéke Megállapított díj/év Fizetendő díj/félév Fizetendő díj/félév kerekítve

I. / 4,1-5,0 között 20% 84 466 Ft                       42 233 Ft                     42 200 Ft                                          

II. / 3,5-4,0 között 30% 124 826 Ft                    62 413 Ft                     62 400 Ft                                          

III. / 1-3,4 között 50% 208 044 Ft                    104 022 Ft                  104 000 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)

Zeneművészeti ág

Térítési díj mértéke
6-18 év közötti tanulók

18-22 év közötti tanulók

Éves egy tanulóra eső folyó kiadás:

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1)

a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)

 


