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TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 

  



Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola  

Térítési- és Tandíj Szabályzata 

I. Fejezet 

Általános rendelkezés 

1. § 

(1) A Szabályzat célja 

A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza Református Kollégium Alapfokú Művészeti 

Iskolában a térítési díj és a tandíj fizetésének módját, a tanulmányi eredményre és a szociális 

helyzetre tekintettel adható engedményeket. 

(2) A Szabályzat személyi hatálya 

E Szabályzat hatálya kiterjed a Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolára és valam-

ennyi telephelyére (továbbiakban művészeti iskola). 

(3) A Szabályzat tárgyi hatálya 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a művészeti iskola szolgáltatásaiért fizetendő térítési- és 

tandíj megállapítására. 

(4) A Szabályzat jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Kkt.), 

b) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), 

c) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

d) Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja, 

e) Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 

f) Az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló 5/2020. 

(I. 31.) Korm. rendelet és mellékletei 

  



II. Fejezet 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1) Szakmai feladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót térítési 

díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség terheli. 

(2) Szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú ki-

adások feladattal arányos része. 

(3) Tandíj: költségtérítés, tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szak-

mai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg. Az ok-

tatás, képzés teljes költségének megfizetése. 

(4) Térítési díj: tanulói díjfizetési kötelezettség a díjalap alapján, részleges hozzájárulás az ok-

tatás, képzés költségeihez. 

(5) Díjalap: a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányada. 

III. Fejezet 

A térítési díj és a tandíj 

1. A térítési díj és a tandíj alapja 

3. § 

 (1) A jelen szabályzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott intézményben a tanévre fizetendő 

térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja a 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjalap. 

(2) a Református Kollégium főigazgatója minden év augusztus 31-ig meghatározza a következő 

tanévben alkalmazandó díjalapot. 

2. A térítési díj és a tandíj mértéke 

4. § 

(1) Az alapfokú művészeti iskolában a tanórai foglalkozás, a főtárgy gyakorlatának és elméle-

tének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, vala-

mint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá 

az alapvizsga, záróvizsga és a tanulmányok alatti vizsga esetében térítési- illetve tandíjat kell 

fizetni, az alábbiak szerint:  



 

Térítési-, tandíjak a 2019/2020. tanévben 
Táncművészeti, képző- és iparművészeti, báb- és színművészeti ág (és szolfézs előképző), mint 

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 

Éves egy tanulóra eső díjalap: 300.000 Ft 

Térítési díjak mértéke 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi 

átlag 
Díjalap %-a 

Megállapított 

díj/év 

Fize-

tendő/félév 

Fizetendő ke-

rekítve 
Havonta 

4,5 - 5,0 5% 15 000 Ft 7 500 Ft 7 500 Ft 1 500 Ft 

4,0 - 4,4 6% 18 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft 1 800 Ft 

3,5 - 3,9 9% 27 000 Ft 13 500 Ft 13 500 Ft 2 700 Ft 

3,0 - 3,4 11% 33 000 Ft 16 500 Ft 16 500 Ft 3 300 Ft 

2,0 - 2,9 15% 45 000 Ft 22 500 Ft 22 500 Ft 4 500 Ft 

Elégtelen 20% 60 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 6 000 Ft 
18-22 év közötti tanulóknál 

Tanulmányi 

átlag 
Díjalap %-a 

Megállapított 

díj/év 

Fize-

tendő/félév 

Fizetendő ke-

rekítve 
Havonta 

4,5 - 5,0 15% 45 000 Ft 22 500 Ft 22 500 Ft 4 500 Ft 

4,0 - 4,4 17% 51 000 Ft 25 500 Ft 25 500 Ft 5 100 Ft 

3,5 - 3,9 19% 57 000 Ft 28 500 Ft 28 500 Ft 5 700 Ft 

3,0 - 3,4 20% 60 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 6 000 Ft 

2,0 - 2,9 30% 90 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 9 000 Ft 

Elégtelen 40% 120 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 12 000 Ft 
Tandíjak mértéke 

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

haladó (heti hat) tanóra esetén 

Tanulmányi 

átlag 
Díjalap %-a 

Megállapított 

díj/év 

Fize-

tendő/félév 

Fizetendő ke-

rekítve 
Havonta 

4,5 - 5,0 15% 45 000 Ft 22 500 Ft 22 500 Ft 4 500 Ft 

4,0 - 4,4 20% 60 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 6 000 Ft 

3,5 - 3,9 25% 75 000 Ft 37 500 Ft 37 500 Ft 7 500 Ft 

3,0 - 3,4 30% 90 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 9 000 Ft 

2,0 - 2,9 35% 105 000 Ft 52 500 Ft 52 500 Ft 10 500 Ft 

Elégtelen 40% 120 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 12 000 Ft 
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 tan-

köteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás mun-

karendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 

Tanulmányi 

átlag 
Díjalap %-a 

Megállapított 

díj/év 

Fize-

tendő/félév 

Fizetendő ke-

rekítve 
Havonta 

4,5 - 5,0 20% 60 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 6 000 Ft 

4,0 - 4,4 25% 75 000 Ft 37 500 Ft 37 500 Ft 7 500 Ft 

3,5 - 3,9 30% 90 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 9 000 Ft 

3,0 - 3,4 35% 105 000 Ft 52 500 Ft 52 500 Ft 10 500 Ft 

2,0 - 2,9 40% 120 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 12 000 Ft 

Elégtelen 50% 150 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 15 000 Ft 

 

(2) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és ok-

tatás, és az ezzel összefüggő más szolgáltatás esetében a tandíj mértéke a díjalap 100 %-a, 

  



(3) Az Nkt. 92 § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell 

fizetnie, amelynek mértéke: 

a) az alapfokú művészeti iskolában a díjalap 

aa) 20 %-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 

ab) 40 %-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

ac) 60 %-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 

ad) 80 %-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 

ae) 100 %-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

A térítési díj és tandíjkedvezmény 

5. § 

(1) A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti 

meg. Ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jöve-

delem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY 

Nettó kereset/fő Fizetendő 
Kedvezmény 

mértéke 

tól ig   

0 Ft 38 475 Ft 10% 90% 

38 476 Ft 39 900 Ft 20% 80% 

39 901 Ft 42 750 Ft 30% 70% 

42 751 Ft 45 600 Ft 40% 60% 

45 601 Ft 48 450 Ft 50% 50% 

48 451 Ft 51 300 Ft 60% 40% 

51 301 Ft 54 150 Ft 70% 30% 

54 151 Ft 57 000 Ft 80% 20% 

57 001 Ft 59 850 Ft 90% 10% 

 

(2) az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell iga-

zolni.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer, a 

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

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani 

legkésőbb minden év október 1-ig illetve február 15-ig. 

(5) Térítési- és tandíjmentesség (100% kedvezmény) illeti meg a halmozottan hátrányos hely-

zetű, hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá 

az autista tanulót. A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal igazolni kell. 

(6) Térítési- és tandíjkedvezmény (50% kedvezmény) illeti meg a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő tanulót. A jogosultságot okirattal igazolni kell. 



(7) Családi kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki nagycsaládos igazolással rendelkezik, il-

letve az intézményünkbe járó testvérpárok mindegyik tagját. 

(8) Nem kaphat kedvezményt az a tanuló,  

a) akinek az adott tanévet megelőző lezárt tanév tanulmányi átlaga 3 (azaz három) egész 

alatt van. 

b) akinek bármilyen fizetési elmaradása van. 

c) aki rendszeresen késve fizet, és a késés okát nem egyezteti a vezetőséggel. 

d) aki bármilyen viselkedésével megszegi a Házirendet. 

e) aki nem látogatja rendesen a főtárgyi és kötelező órákat. 

IV. fejezet 

Térítési-díj, illetve tandíjmentesség 

6. § 

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a 

gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítá-

sáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik. 

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, ké-

relmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban. 

Térítési díj-, tandíjmentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi, közép-

súlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (3) alapján: 

„Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a 

testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” 

A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján hátrá-

nyos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akire az alábbiak vonatkoznak: 

67/A. §  

(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 



c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, il-

letve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődé-

séhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyer-

mek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal fel-

nőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrá-

nyos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Eb-

ben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának 

időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtarta-

mára állapítható meg. 

(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellá-

tásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet 

fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszony-

ban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát 

megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére. 

(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellá-

tásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet 

fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy meg-

szüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást 

vezető gyámhatóság részére. 

  



Eljárási rendelkezések 

7. § 

Művészeti iskolák vonatkozásában 

(1) Az alapfokú művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor írásban nyilatkozni kell 

arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelezően választandó tárgy) történik a beirat-

kozás, amelyben a legfeljebb heti háromszáz perc tanórai foglalkozást biztosítja az intézmény. 

(2) Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú 

művészeti iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve 

kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló 

melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díjfize-

tési kötelezettség mellett a képzésben. 

(3) Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a 

testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

(4) Az alapfokú művészeti iskola a nyilatkozatok megtételéhez formanyomtatványt biztosít. 

8. § 

Tanulmányi átlag 

(1) A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy tanév végi eredményét, az 

alapfokú művészeti iskolában a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell 

figyelembe venni. 

(2) Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni. 

(3) A tanulmányi átlagot a számtani átlag kiszámításával kell meghatározni és a kerekítés sza-

bályai szerint egy tizedes jegyre kell kerekíteni. 

(4) Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett. 

9. § 

(1) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkal-

mazásával, száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. 

(2) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az 

intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 

(3) A fizetésre kötelezett tanulmányainak első évében a tanulmányi eredménytől függő díjked-

vezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni. 

10. § 

(1) az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, illetve a 

nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, 

határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget. 

(2) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, 

határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötele-

zettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. 



(3) A térítési- és tandíjak befizetésének módjai: 

A szülő banki átutalással teljesíti közvetlenül a Pécsi Református Kollégium, UniCredit Bank-

nál vezetett 10918001-00000014-91700004 számú bankszámlájára.  

A befizetésről a beérkezést és könyvelést követően a szülő részére számlát állítunk ki, melyet 

elektronikus úton továbbítunk részére. 

Az éves díjat két részletben, félévenként kell megfizetni, október 30. és február 28. határidők-

kel. Az éves díj egyösszegű megtérítésének határideje október 30. Ettől eltérő fizetési ütem 

csak a Művészeti Iskola igazgatójának írásos engedélyével kérhető. 

 

Pécs, 2020.09.01 

Balogh János 

igazgató 

 

 

 

 

 


