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TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ  

MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA 

a Bocskai István Református Oktatási Központ  

Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és 

Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziumában 

OM azonosító: 032614-005 

 

 
I. Érvényesség 

 

Tárgya: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje az Egressy Béni Református Művészei 

Szakgimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájában. 

 

Hatálya: minden tanévben szeptember 1 – június 30. között. 

 

Kiterjed: minden az iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy tandíj fizetésére kötelezett 

tanulóra. 

 

Dokumentum érvényességi ideje: Jelen dokumentum visszavonásig érvényes. 

 

II. Térítési- és tandíjak összege 

 

Az Egressy Béni Református Művészeti Szakgminázium AMI-jában az igénybe vehető 

szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét a 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 

(VIII.31.) 18.§(1-3), rendelete alapján a fenntartó határozza meg. A térítési és tandíj mértéke 

egy tanévre meghatározott. A díjak összege az elrendelésben rögzített táblázatban található. A 

díj befizetése az eljárási rend alapján történik.  

 
II.1. A tanév térítési díjainak mértéke: 

 

Csoportos főtárgy (szolfézs, előképző): 
Tanulmányi 

átlag 

Fizetendő 

féléves díj 

4,1-5,0 között  3.860 Ft  

3,51-4,0 között  4.213 Ft  

3,1-3,5 között  4.915 Ft  

2.51-3,0 között  5.615 Ft  

2,0-2,5 között  6.320 Ft  

elégtelen  7.020 Ft  

 

A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében (egyéni hangszeres és ének főtárgy): 

 

 

Tanulmányi 

átlag 

Fizetendő 

féléves díj 

4,1-5,0 között  7.720 Ft  

3,51-4,0 között  8.425 Ft  

3,1-3,5 között  9.830 Ft  

2.51-3,0 között  11.230 Ft  

2,0-2,5 között  12.640 Ft  

elégtelen  14.040 Ft  
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A tanév első napján 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött, nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló: 
Tanulmányi 

átlag 

Fizetendő 

féléves díj 

4,51-5,0 között  14.040 Ft 

4,1-4,5 között  16.850 Ft 

3,51-4,0 között  19.660 Ft 

3,1-3,5 között  22.465 Ft 

2,51-3,0 között  25.270 Ft 

2,0-2,5  28.080 Ft 

elégtelen  35.100 Ft 

 

II.2. A tanév tandíjainak mértéke 

 

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

mértéket meghaladó tanóra esetén, valamint 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 22. 

életévét adott tanév szeptember 1-én betöltötte esetén egyaránt: 
Tanulmányi átlag  Fizetendő féléves díj  

4,1-5,0 között  70.200 Ft 

3,51-4,0 között  84.240 Ft  

3,1-3,5 között  98.280 Ft  

2.51-3,0 között  112.320 Ft  

2,0-2,5 között  126.360 Ft  

elégtelen 140.400 Ft 

 

A tanulói jogviszony legalább egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony megszűnése – 

tanév közben - nem vonja maga után a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét.  

 

Több tanszakon tanuló növendék egy tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat. 

További (főtárgy) tanszakon tandíj fizetésére kötelezett. A szülőnek nyilatkoznia kell, mely 

tanszakra fizeti a térítési díjat. A tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő nyilatkozatot köteles 

tenni, hogy hány alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást, mely 

iskolában veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. 20/2012 (VIII.31.) 18§(1-3). 

 

III. A térítési/tandíjak befizetésének eljárási rendje. 

 

A térítési- és tandíjfizetési kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni a beiratkozott 

tanulónak. (A tanulói jogviszonyhoz a térítési díj megfizetése, a beiratkozáshoz szükséges 

adatlap kitöltése és aláírása valamint a bizonyítvány leadása tartozik.) 

 

III.1. Az igénybe vehető szociális kedvezmények:  

A.) Teljes fizetési mentességet kap a HH (hátrányos helyzetű) és a HHH (halmozottan 

hátrányos helyzetű) tanuló, akit a jegyző védelmébe vett. A határozatról készített 

fénymásolattal, ill. az eredeti bemutatásával ezt igazolni kell.  

B.) A fenntartó további díjmentességet ad tartósan beteg (testi-, érzékszervi-, középsúlyos- 

vagy enyhe értelmi fogyatékos, autista) tanuló számára, aki ezt orvosi 

szakvéleménnyel igazolja.  
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III.2. A befizetés módja: 

 

Beiratkozáskor a szülőt tájékoztatni kell a térítési- és a tandíj befizetési kötelezettségről és a 

kedvezmények köréről.  

A térítési és tandíj éves összegéről írásban kell a szülőt értesíteni a beiratkozást követő 30 napon 

belül. A szülő lehetőleg banki átutalással teljesíti az írásban megküldött adatok alapján fizetési 

kötelezettségét, melyről számlát kap. Készpénzes befizetés az intézmény pénztárában 

lehetséges. 

A tanuló a térítési díjat ill. a tandíjat az I. ill. II. félévben november 30-ig és május 10-ig köteles 

megfizetni. ha a megadott határidőig a tanuló befizetése nem érkezik meg, akkor a növendéket 

a tanulók névsorából az iskola törölheti.  
 

 

Budapest, 2020. május 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Papp Kornél 

főigazgató 

 


