
Díjfizetési kötelezettség 
 

A térítési díj és tandíj fizetés rendje az alapfokú művészeti iskolában: 

 
• A fenntartó meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és 

tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. 

• A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szabályozza a térítésmentes, a térítési díj, valamint tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

körét 

• A térítési díj és tandíj mértékét a fenntartó határozza meg a Szombathelyi Tankerületi Központ 

36/2018. (VI.15.) szabályzatában foglaltak alapján a ) KLIK elnöki utasítás szerint 

• Térítési díjfizetéssel a tanuló csak egy intézmény egy művészeti ágában egy tanszakon veheti 

igénybe a művészetoktatást. 

• A több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján 

felül tanszakonként tandíjat fizet. 

• A térítési díj és tandíj befizetésének határideje: 

a tanítási év első félévére vonatkozóan: október 15. 

a tanítási év második félévére vonatkozóan: március 15. 

• Díjmentes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel a hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos és autista tanuló 

részére. Az ingyenesség a díjmentesség iránti kérelem, érvényes határozat és szakvélemény 

benyújtásával érvényesíthető. 

• Szociális helyzet alapján térítési díj és tandíjkedvezmény vehető igénybe a család egy főre jutó havi 

nettó jövedelme alapján a Szabályzatban meghatározottak szerint. A kedvezmény a díjkedvezmény 

iránti kérelem benyújtásával érvényesíthető. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a 

beadást megelőző 6 havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. Egyéni vállalkozó esetén 

az előző évre vonatkozó NAV igazolás szükséges. A kérelem és egyéb iratok benyújtási határideje: 

október 1. 

• A térítési díj és tandíj összegének kiegyenlítésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amely az 

intézmény vezetőjéhez október 1- ig benyújtott kérelemmel érvényesíthető. Az első félévre vonatkozó 

díj  befizetésének határideje: október 15., A második félévre vonatkozó díj befizetésének határideje: 

március 15. 

• A térítési- és tandíj megállapítása a teljes tanévre történik, a fizetendő díjról írásban értesítjük a 

szülőket. 

• A térítési- és tandíj befizetésére az iskola titkárságán lehetőség van csekk igénylésére, illetve a 

KRÉTA rendszeren keresztül átutalással lehetséges. 

• A térítési- és tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő 

kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére és figyelmezteti a 

jogkövetkezményekre. A pótfizetés végső határideje: október 15. és március 15. napját meghaladó 15 

nap. A szülő eredménytelen felszólítása esetén fizetési hátralék miatt az intézményvezető 

megszűnteti a tanuló tanulói jogviszonyát. 

• A térítési- és a tandíj visszafizetésére nincs lehetőség. 


