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Jogszabályi háttér: 

 

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

● Nkt. 16. §. (3), 94. § (4) 

● 2014. évi Kvtv. 33. § 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  

● A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

● 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 7. melléklet 

 

A Táncművészetért Alapítvány Kuratóriuma a fenti jogszabályok alapján az alábbi térítési díj 

és tandíj fizetési szabályzatot hozta a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola növendékeire 

vonatkozólag. 

 

A jogszabályok meghatározzák a kiszámítás alapját a kedvezmények mértékét és a befizetés 

rendjét is. 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet 34.§ (1) bekezdése b). pontjában meghatározott esetben 

térítési díjat kell fizetni. 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

 

● Előképző 1 évfolyamon heti kettő foglalkozás; előképző 2 évfolyamtól hetente 

minimum négy és maximum hat foglalkozás vehető igénybe térítési díj fizetés mellett. 

A heti hat tanórai foglalkozás időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. 

● főtárgy gyakorlata, elmélete, 
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● kötelező, vagy kötelezően választható tárgy, 

● választható tárgy, 

● évente egy vizsgabemutató, 

● művészeti alapvizsga, 

● művészeti záróvizsga, 

● egy művészi előadás, 

● évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 

● az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében. 

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 36.§ (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott esetekben tandíjat kell fizetni. 

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 

● alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, 

●  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. Fenti jogszabály alapján azok a 6 éves életkort betöltő gyermekek, akik 

tanulói jogviszonnyal nem rendelkeznek (óvodások) az alapfokú művészetoktatásban 

tandíj megfizetése mellett vehetnek részt. 

●  valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, 

● minden tanórai foglalkozás, ha a növendék az adott tanév szeptember 1.-ig nem tölti 

be a hatodik életévét, 

● minden tanórai foglalkozás, ha a gyermek több alapfokú művészeti iskola növendéke, 

és nyilatkozatából kiderül, hogy a térítési díjat a másik művészeti iskolában fizeti, 

vagyis a normatív támogatás igénylésére a másik művészeti iskola a jogosult. 
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Ingyenes, illetve térítésmentes alapfokú művészetoktatás 

 

Nkt. 16.§ értelmében: Minden esetben ingyenes az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel: 

● a halmozottan hátrányos helyzetű,  

● a hátrányos helyzetű tanuló,  

● a testi, érzékszervi (látási, hallási),  

● középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, 

●  továbbá az autista tanuló részére 

 

Az beiratkozási laphoz minden esetben csatolni kell: a fizetési mentességet alátámasztó 

dokumentum másolatát!!! 

 

Szociális helyzet alapján adható kedvezmények: 

 

● A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése értelmében: A fenntartó 

határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes 

ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és 

a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 

● Gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek fenntartói döntés értelmében nincs 

semmiféle fizetési kötelezettsége (2021/08.30). 

● Ha egy családból három vagy több testvér tagja a művészeti iskolának, kettő gyermek 

után kell térítési/tandíjat fizetni, a többi testvér számára az első tanszak ingyenes. 

● Azon intézményeknél, amelyekkel a fenntartó a diáklétszám növelése, a tánckultúra 

valamint a művészeti oktatás népszerűsítése érdekében együttműködési 

megállapodást kötött a térítési díjkedvezmény (indokolt esetben a tandíjkedvezmény 

is) akár 100% is lehet. (2021/08.30)  
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Egyéb kedvezmények 

 

● Fenntartói döntés alapján (2021/08.30) a művészeti iskola dolgozóinak a gyermekei, 

rokonai térítési és tandíj fizetési mentességben részesülnek. 

● Indokolt esetben a rossz szociális helyzetben, nehéz anyagi körülmények között élő 

növendékeknek további kedvezmény kérhető a fenntartótól. 

 

Több tanszakos növendékek 

 

● A térítési díj /tandíj összege 1 tanszakon való képzésre vonatkozik. 

● A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű növendékek számára egy 

tanszakon való képzés ingyenes, a többi tanszakot térítési díj fizetés ellenében veheti 

igénybe! 

● A szülő választhat, hogy gyermeke mely tanszakot veszi igénybe ingyenesen és mely 

tanszakot térítési díj ellenében. 

 

 

A térítési díj és tandíj fizetésének módja: 

 

● A térítési díj, tandíj mértéke tanévenként kerül meghatározásra. 

● A térítési díj, tandíj mértékét a fenntartó minden tanév szeptemberében állapítja meg. 

● A térítési díj és tandíj mértéke a tanulmányi átlag alapján változhat. 

● Az előképzős növendékekre az I. díjcsoportnak megfelelő térítési illetve tandíj fizetési 

szabály az érvényes. 

● A művészeti iskola minden évfolyamán a felvett új tanulók az I. félévben az I. díjcsoport 

szerint fizetik a térítési-, ill. tandíjukat, a II. félévtől a tanulmányi eredményük alapján. 

● A megállapított térítési díjak illetve tandíjak tanszakonként értendők. 

● A tanévre megállapított térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként - az első félévben 

legkésőbb október 31-ig, a második félévben legkésőbb március 31-ig - kell teljesíteni. 
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● Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megfizetésére 10 havi részletfizetést is 

engedélyez, ezt minden hónap 15-ig teljesíteni kell. 

● A fizetés történhet a szaktanárnál, vagy a banki átutalással is befizethető az alábbi 

számlaszámra: Táncművészetért Alapítvány: 50800018-15284910  

● Kérjük, hogy a közlemény rovatba a könnyebb azonosíthatóság miatt minden esetben 

tüntessék fel a tanuló nevét. 

● A magán köznevelési intézmény alapfokú művészetoktatás esetén, beiratkozáskor 

köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli nyilatkozatát azzal 

összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett képzést 

ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni. 

● ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, 

kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában 

vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett és mely 

intézményben kíván tandíjat fizetni. 

 

Térítési díj részletezése 

A növendékek által fizetendő, 50.000 forintban megállapított éves térítési díj 1 főre 

vonatkozóan részletesen az alábbi költségeket tartalmazza: 

Táncművészeti ág: 

● 1 tanulóra jutó fajlagos költség 20 %-a a térítési díj:  17.700 Ft 

● Beiratkozási díj:       4.000 Ft 

● Táncruha-, eszközhasználati díj:    14.000 Ft 

● Versenyeztetési díj (nevezés, utazás)    14.300 Ft 

Képzőművészeti ág: 

● 1 tanulóra jutó fajlagos költség 20 %-a a térítési díj:  17.700 Ft 

● Beiratkozási díj:       4.000 Ft 

● Eszközhasználati díj:      28.300 Ft 

 

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola térítési és tandíjai a 2021/2022-es 

tanévre: 
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A Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény 31§ 2. bekezdés. c pontja, továbbá 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet 37.§ - nak értelmében a Táncművészetért Alapítvány (fenntartó) a 

Kapronczai A.M.I tanulói által képzési hozzájárulásként fizetendő térítési és tandíjat a 

következőkben állapítja meg: 

 

Térítési díj mértéke a 6-22 éves növendékek részére, fél évre (5 tanítási hónapra): 

Díj csoport  Tanulmányi átlag  Féléves térítési díj 

I.    4,5 – 5    25.000 Ft 

II.   3,5 – 4    30.000 Ft 

III.   2,5 – 3    35.000 Ft 

IV.   2    40.000 Ft 

V.   1-1,5    45.000 Ft 

 

Tandíj mértéke fél évre, (5 tanítási hónapra): 

Díj csoport  Tanulmányi átlag  Féléves tandíj 

I.    4,5 – 5    30.000 Ft 

II.   3,5 – 4    35.000 Ft 

III.   2,5 – 3    40.000 Ft 

IV.   2    45.000 Ft 

V.   1-1,5    50.000 Ft 

 

 

  



KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 

Térítési díj és Tandíj-fizetési szabályzat 

 

8 
 

Záró rendelkezés 

 

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola Térítési díj és tandíj- fizetési szabályzatát az 

intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2021. augusztus 30. napján 

véleményezte. 

 

Szigetvár, 2021. augusztus 30. 

 

…………………………………………… 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

Az intézmény fenntartója a Táncművészetért Alapítvány. 

A Térítési díj és tandíj-fizetési szabályzat a Táncművészetért Alapítvány jóváhagyásával lép 

hatályba. 

 

 

Szigetvár. 2021. augusztus 30.     ………………………………. 

fenntartó 

 

PH. 

 

A Fizetési szabályzat betartása az intézmény valamennyi növendékére nézve kötelező 

érvényű. 

Ez a Térítési díj és tandíj-fizetési szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Szigetvár, 2021. augusztus 30.     ………………………………… 

          igazgató 

 

PH. 


