
A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA  

2019/2020-AS TANÉV  

 

 

 

 

 

A 2019/20-as tanévben a térítési díjak és tandíjak a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény és a Veszprémi Tankerületi Központ 42/2018.(06.27.) számú szabályzata alapján készült. 

A térítési díj és tandíj díjalapjának pontos összegét minden évben a Veszprémi Tankerületi 

Központ határozza meg. 

 

 

Térítési díjat fizet minden olyan 6 -18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül, és 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 

300 percnél többet nem vesz igénybe.  

„A” táblázat 
 

 

 

Magasabb térítési díjat fizet minden18-22 év közötti, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül. 

                                                „B” táblázat 

 

 

 

Tandíjat fizet a 18. életévét be nem töltött tanuló a R. 36. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott mértéket meghaladó számú (6 óra) tanórai foglalkozás esetén, illetve a több 

művészeti ág, több tanszak, több főtárgy foglalkozásait igénybe vevő tanuló. A tandíjat az 

első tanszak térítési díján felül művészeti áganként, tanszakonként, főtárgyanként fizeti a 

tanuló. 

„C” táblázat” 

 

 

Tandíjat fizet aki nem tanköteles,feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű 

vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, aki a huszonkettedik életévét betöltötte. 

„D” táblázat” 

 

 

1. Térítési díj tanévenként a 6-18 év közötti tanulók esetében -„A” táblázat 

2.   Térítési díj tanévenként a 18-22 év közötti tanulók esetében-„B” táblázat 

3.   Az előképzős képzésben részesülő tanulók az A/I. kategória szerint fizetnek 

      térítési díjat az I. és II. félévben egyaránt. 

4.   Az új főtárgyi tanulók szintén az A/I. kategória szerint fizetnek  

 

 

 

 

 



 

Zeneművészet 
 

                                                 

 

„A” táblázat 

 

Térítési díj  
 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  12800 6400 

II. 4,0-4,4  15300 7700 

III. 3,5-3,9 20400 10200 

IV. 3,0-3,4 25500 12800 

V. 2,0-2,9 38300 19200 

VI. elégtelen osztályzat 51000 25500 

 

                                                  „B” táblázat 

 

Magasabb térítési díj  
 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  38300 19200 

II. 4,0-4,4  43400 21700 

III. 3,5-3,9 48500 24300 

IV. 3,0-3,4 51000 25500 

V. 2,0-2,9 76600 38300 

VI. elégtelen osztályzat 102100 51100 

 

 „C” táblázat 

 

Tandíj 18. életévét be nem töltött tanuló esetén, a második tanszakra fizetendő 

 

 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  38300 19200 

II. 4,0-4,4  51000 25500 

III. 3,5-3,9 63800 31900 

IV. 3,0-3,4 76600 38300 

V. 2,0-2,9 89000 44500 

VI. elégtelen osztályzat 102100 51100 

 

 

 

 

 

 

 

 



„D” táblázat 

 

Tandíj aki nem tanköteles,feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy 

nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, aki a huszonkettedik életévét betöltötte. 

 

 

 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  51000 25500 

II. 4,0-4,4  63800 31900 

III. 3,5-3,9 76600 38300 

IV. 3,0-3,4 89000 44500 

V. 2,0-2,9 102100 51100 

VI. elégtelen osztályzat 127600 63800 

 

 

 
Képzőművészet, szolfézs előképző 

 

 

 

Térítési díj  

 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  10600 5300 

II. 4,0-4,4  11300 5700 

III. 3,5-3,9 12000 6000 

IV. 3,0-3,4 12700 6400 

V. 2,0-2,9 13400 6700 

VI. elégtelen osztályzat 14100 7100 

 

                                                   

Képzőművészet 

 

 

Tandíj: 2 tanszakos, 18. életévét be nem töltött tanuló esetén /a második tanszakra fizetendő/ 

 

 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

I. 4,5-5,0  10600 5300 

II. 4,0-4,4  14100 7100 

III. 3,5-3,9 17700 8900 

IV. 3,0-3,4 21200 10600 

V. 2,0-2,9 24700 12400 

VI. elégtelen osztályzat 28300 14200 

 

 

 



Részletfizetésre van lehetőség, az erre vonatkozó kérelmet a művészeti iskola igazgató-

helyettesétől lehet kérni. 

 

 

 

Mentességet kap a díjfizetés alól: 

 

1.) Hátrányos helyzetű növendék (HH) 

- rendszeres gyermekvédelmi határozattal rendelkezik 

- az illetékes jegyzői hivatalban kiállítottak a tanuló számára egy nyilatkozatot, amely 

szerint a gyermek hátrányos helyzetű 

- ezt akkor állítják ki, ha a szülő legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

2.) Halmozottan hátrányos helyzetű növendék (HHH) 

- hátrányos helyzetű 

- és/ vagy nevelésbe vett 

- és/vagy utógondozói ellátásban részesülő 

3.)  A testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista. 

- Tanulási Képességvizsgáló, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

által kiállított szakvélemény. 

 

 

 

 

Kedvezményt kaphat: 

 

A KLIK szabályzatának 6.§-ban szabályozza a kedvezményeket, mely szerint  minden növendék 

kaphat kedvezményt, aki jogosult rá. 

 

Ennek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK- 

ben) részesülő tanulóink sem kaphatnak teljes mentességet, hanem a szülők által beadott, 

igazolásokkal (jövedelemigazolás) alátámasztott egy főre jutó nettó jövedelem szabja meg a 

térítési és/vagy tandíjkedvezmény mértékét. 

 

A KLIK szabályzatában meghatározott kedvezmény az egy főre jutó nettó jövedelem és a 

tanulmányi átlag figyelembe vételével kerül meghatározásra. 

Ennek a meghatározásához a KLIK űrlapja használandó, melynek címe „Díjkedvezmény iránti 

kérelem 2. függelék”- (a művészeti iskola igazgató-helyettesétől lehet kérni) 

A nettó jövedelmet a munkáltatóval kell igazoltatni.  

Munkanélküli szülő/gondviselő esetében a Munkaügyi Központtól kapott, egy hónapnál nem 

régebbi igazolás/határozat másolata szükséges, amely tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy 

nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék 

összegét. /Ha a Munkaügyi Központ megtagadja a papír kiadását, akkor a Munkaügyi Központ 

által kiállított erről szóló nyilatkozatot kérjük. 

 

Kérjük, hogy fent említett igazolásokat a kérvénnyel együtt legyenek szívesek február 28-ig 

leadni a művészeti iskola igazgató helyettesének. 

  

Kedvezmény az alábbi feltételekkel adható: 

Ha növendék törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem: 

 



a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj l0%-a, 

b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 20%-a, 

c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30%-a, 

d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 40%-a, 

e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 50%-a, 

f ) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 60%-a, 

g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70%-a, 

h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 80%-a, 

i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 90%-a. 

 

Részletfizetés: 

 

 

Részletfizetésre van lehetőség /max. 3 havi részletben/ írásbeli kérelem leadásával. 

 

 

 

 

 

                                                   Dudás Zsolt 

                                                       igazgató 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Díjkedvezmény iránti kérelem 
  

Az intézmény megnevezése : Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú 

                                                Művészeti  Iskola  

 

Tanuló neve: ………………………………………. ………………………………………….  

 

……………………………tanszak…………………………………….tantárgy …   …….évf. 

 

Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………………..  

 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………  

 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………..  

 

A tanuló oktatási azonosító száma: …………………………………………………………….  

 

Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………….. Tel: ………………  

 



Anyja születéskori neve: …………………………………………..………Tel: ………………  

 

 Alulírott nyilatkozom arról, hogy a ……….. tanévben  a díjkedvezményt szociális helyzetre 

tekintettel kívánom igénybe venni. 

 

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

 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó): 

 

    igen     nem 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a 

növendéknek járó kedvezmény igénybevételének.  

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok felsorolása: 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Balatonfűzfő, 2018. 09. 

 

 

…………………………………………                   …………………………………………

 Szülő (gondviselő) aláírás     Növendék aláírása* 

 

 

*az aláírás csak a 18. életévét betöltött tanuló esetében kell 


