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Kedvezménykérő lap 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Alulírott……………..…………………..………… szülő/törvényes képviselő, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy 

gyermekem……………………..…………………………………………… részére, – aki a Pécs Református Kollégium Alapfokú 

Művészeti Iskola …………………………tanszakának növendéke – a képzési díjat / tandíjat (a megfelelő rész aláhúzandó) 

mérsékelni szíveskedjék! 

 

………………., 20….. ………………………….   

Köszönettel: ………………………….. 

Szülő / Törvényes képviselő 

Térítési és tandíjfizetési kedvezmények  

(Az alábbi táblázatban kérem, jelöljék meg, mely típusú kedvezményt kívánják igénybe venni!) 

 

Kedvezmények A kedvezmény mértéke Ki igényelheti 
Az igényléshez szükséges benyújtandó 

iratok 

1. Havi 

részletfizetés 
Fizetés minden hónap 15-ig Minden tanuló Térítési díj kedvezménykérő lap 

2. Családi 

kedvezmény 
3000 Ft/család/tanév 

Minden iskolánkba járó 

testvérpárok egyik tagja 
Automatikusan 

3. Szociális 

díjkedvezmény 

10%-50%-ig 

A kedvezmény mértéke a 

benyújtott dokumentumok 

alapján kerül meghatározásra. 

Az a tanuló, akinek a szociális 

helyzete alapján megalapozott 

az igénylés. 

1. Térítési díj kedvezménykérő lap. 

2. Minden kereső egy háztartásban élő 

családtag munkáltatói kereseti igazolása. 

3. Ha ilyen nincs: igazolás munkanélküli 

járadékról és egyéb szociális segélyről. 

4. Nagycsaládos MÁK igazolás 

4. RGYK-ban 

részesülők 
Fizetendő: 600 Ft / hó 

Rendszeres Gyermekvédelmi 

Kedvezményben részesülők 

RGYK érvényben lévő határozat 

másolata 

5. SNI, HH és 

HHH 

kedvezmények  

100% 

Sajátos nevelési igényű, 

hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

HH-s és HHH-s érvényben lévő 

határozat másolata 

 

A kedvezmények közül az 1-es kedvezménytípus a 2-es, és a 3-as kedvezménytípussal kérhető együtt! 
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Indoklás: (Néhány mondatban kérjük, írják le, hogy miért kérik a díjkedvezmény megállapítását!) 

 

 

 

Beküldendő melléletek: 

 

 Munkáltatói igazolás a nettó jövedelmekről 

 Igazolás a munkanélküli járulékról, jövedelempótló támogatásról, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről és egyéb 

szociális segélyről,  

 Nagycsaládos MÁK igazolás 

 Igazolás GYES-ről, GYED-ről. 

A mellékletek nélkül beadott és a határidőn túl benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni! 
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DÍJFIZETÉS RENDJE A 2022/2023 TANÉVRE 

KÉPZÉSI DÍJ (térítési díj + szakmai hozzájárulás): 30.000 Ft/év, azaz 15.000 Ft/félév 

A TANDÍJ MÉRTÉKE: 60.000 Ft/tanév, azaz 30.000 Ft/félév. 

DÍJMINIMUM: 6000 Ft/év 

DÍJ BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: I. félév díja: 2022. október 30. II. félév díja: 2023. február 28. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbra is ingyen 

vehetnek igénybe egy művészeti képzést! . RGYVK-s, de nem hátrányos helyzetű tanulók a kedvezményes térítési díja: 6000 Ft/év, 

kedvezményes tandíja 10.000 Ft/év 

A képzési (térítési) díjból és a tandíj összegéből kedvezmény kérhető az alábbi táblázat szerint. Egyéni tandíjból kedvezmény csak 

egyéni elbírálás alapján adható. 

 

 

 

 

 

Pécs, 2022. 05.27          Balogh János 

igazgató 

 

 

 


