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 A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A TANDÍJ MÉRTÉKE  G–45/2022 

2022/2023 tanév 

I. A térítési- és tandíj mértéke az alapfokú művészetoktatásban 
 
A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők szerint: 
 

a) 5,00 – 4,51 tanulmányi átlag esetén 35%-kal 
b) 4,50 – 4,00 tanulmányi átlag esetén 25%-kal 
c) 3,99 – 3,00 tanulmányi átlag esetén 15%-kal 

 
1. A térítési díj mértéke intézményünk általános iskolai tagozatára járó tanulói 

számára (18 éves korig): 
 

A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának 20%-a 

 az egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 50.000.- Ft/év 

 csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 50.000.- Ft/év 

 
A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg: 
 

Tanulmányi  Egyéni és csoportos Térítési díj 
eredmény képzésben résztvevő összege 
  tanulóra jutó kiadás %-a Ft/tanév 

5,00 - 4,51 65 32.500.- Ft 
4,50 - 4,00 75 37.500.- Ft 
3,99 - 3,00 85 42.500.- Ft 

 
2. A művészeti oktatást kezdő gyerekek részére a térítési díj összege a tanulói 

jogviszonytól függően változik, a mindenkori 4,00 osztályzatnak megfelelő összeg 
amely a 2022/2023-as tanévben 37.500.- Ft. 
 
 

3. A tanszakváltás is kezdő oktatásnak minősül, a térítési díj összege megegyezik a 
kezdő gyerekek térítési díjával, amely a 2022/2023-as tanévben 37.500.- Ft. 
 
 

4. A térítési díj mértéke 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál: 
 

A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának 40%-a 

 az egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 100.000.- Ft/év 

 csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 100.000.- Ft/év 
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A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg: 
 

Tanulmányi  Egyéni és csoportos Térítési díj 
eredmény képzésben résztvevő összege 
  tanulóra jutó kiadás %-a Ft/tanév 

5,00 - 4,51 65 65.000.- Ft 
4,50 - 4,00 75 75.000.- Ft 
3,99 - 3,00 85 85.000.- Ft 

 

5. A térítési díj mértéke két tanszakos, 18 év alatti számára (második tanszak 
esetén): 
 

A számítás alapja a szakmai feladatra előirányzott kiadás egy tanulóra jutó hányadának 20%-a 

 az egyéni és hangszeres főtárgyi képzésben résztvevő tanulóknál: 50.000.- Ft/év 

 csoportos foglalkozásban résztvevők esetében: 50.000.- Ft/év 

 

A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg: 
 

A fenti összegek differenciálása (tanulmányi átlag) alapján - fizetendő összeg: 
 

Tanulmányi  Egyéni és csoportos Térítési díj 
eredmény képzésben résztvevő összege 
  tanulóra jutó kiadás %-a Ft/tanév 
5,00 - 4,51 65 32.500.- Ft 
4,50 - 4,00 75 37.500.- Ft 
3,99 - 3,00 85 42.500.- Ft 

 

Második tanszak kizárólag csoportos oktatásban (néptánc és képzőművészet tanszakok) 
vehető igénybe. 

 

A térítési- vagy díjhátralék esetén a tanuló nem vehet részt addig a tanóráján, ameddig 
a tartozását ki nem egyenlítette. 

 

6) Szociális kedvezmények 
 

a) 50%-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó 
havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80%-át nem éri el. 

 

b) 25%-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem éri el. 

 

c) Az iskola igazgatója jogosult a tandíj 50%-át meghaladó mértékű csökkentésre, különösen 
nehéz szociális helyzetű tanuló esetén. 

 

Jogosultság elbírálásához kérelmek beadási határideje a jogosultságot igazoló dokumentumokkal: 
 

2022. szeptember 20.  
(A kérelem nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető) 

 

http://andor-ilona.baptistaoktatas.hu/letoltheto-dokumentumok 
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II. Egyéb művészeti költségek 
 
 
 

 Hangszerbérlés: 1.000.- Ft / hó 

 Hárfa és ütőhangszer használati díj: 1.000.- Ft / hó 

 Képzőművészeti tanszakok anyagköltsége: 1.000.- Ft / hó 

 Néptánc oktatás anyagköltsége: 500.- Ft / hó 
 
 
 

III. Térítési és a tandíj befizetés időpontjai: 
 
 

Befizetések határideje 

 2022/2023-as tanév I. félév 2022. október 17. 

 2022/2023-as tanév II. félév 2023. március 16. 
 
 
 
 

Amennyiben rendelet nem tiltja meg iskolánk területére külsős személy belépését, készpénzes 
befizetést egyedi esetben, előzetesen egyeztetett időpontban elfogadunk. Arra kérjük Önöket, hogy 
gyermekük térítési díját a továbbiakban is, lehetőség szerint átutalással egyenlítsék ki, elkerülve a 
fertőzés kockázatát. 
 
 
 

Egyedi átutalás ünnepnapon és hétvégén is lehetséges. 
 
 
 

Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola bankszámlaszáma, melyre 
átutalásaikat várjuk: 
 
 
 

UniCredit Bank   1091 8001-0000 0076-5940 0003 
 
 
 

Tájékoztatjuk, a számlákat nem papír alapon kézbe, hanem a megadott email címre 
elektronikus úton, távszámlaként juttatjuk el Önöknek. Kérjük, hogy az email 
megérkezése után rögtön töltsék le azokat és szükség esetén nyomtassák ki, mert erre 
csak korlátozott idő áll rendelkezésükre. 
  




