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TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ SZABÁLYZAT 

 
 
 
 



A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak térítési díj és 
tandíj fizetésével kapcsolatos szabályozása  

2022. szeptember 1-jétől. 
 

 

Általános rendelkezések 
 
A szabályzat hatálya kiterjed a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói 
jogviszonyban álló tanulókra, valamint azokra a nem tanköteles személyekre, akik 
nem állnak tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerint más 
oktatási intézménnyel, valamint, akik betöltötték a 22. életévüket és utána 
kívánják igénybe venni az iskola szolgáltatásait. 
 
Az alapfokú művészeti iskolában a költségvetési támogatás meghatározásánál 
akkor lehet a tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, 
tanítási hetenként a tanuló részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama 
kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább 
száznyolcvan perc.  
 
Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a 
tanuló térítési díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes 
időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. 
 
Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy 
egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a 
tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy 
melyik iskolában, melyik művészeti ágon vesz részt térítésidíj-fizetési 
kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a 
nyilatkozatot beszerezni.  
 

A fentebb meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a 
tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül 
attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan vagy igazolatlanul távol 
maradt. 

 

 
Helyi rendelkezések 

 
Tébláb Táncművészeti Alapítvány, mint a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 

fenntartója és az Iskola igazgatósága a tanulók által fizetendő térítési díjakat a 
következőkben határozza meg, szabályozza: 

 



1. A térítési díj magában foglalja az iskola létesítményeinek és 
felszereléseinek igénybevételét és használatát is. Eszköz – 
viselethasználatra külön díj szedhető. 

2. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem 
alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető, amit a szülőnek igazolniuk 
kell a gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat 
fénymásolatával. 

3. A 6 tanórai foglalkozás után, továbbá a tankötelezettség megszűnése után 
annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév 
betöltésétől minden tanórai foglalkozás után tandíjat kell fizetni. 

4. A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkentettük. 
5. A térítési díj összege egyéni kérelemmel a szociális helyzet alapján 

mérsékelhető, melyet az intézmény vezetője dönt el. 
6. A tandíjra kedvezmény nem kérhető. 

 
 

Térítési díjak 2022/2023. tanévre: 
                                                                                               

   1. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga:  5    -  jeles 
        4    -  jó 
        3    -  közepes 

• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 20.000 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 12.000 Ft/félév/fő 
 
 

   2. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga: 2 - elégséges  
• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 20.500 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 12.500 Ft/félév/fő 
 
- a tanulmányi eredmény átlagát a főtárgy és a kötelező tárgyaknál 4,5-től jeles, 
ill. 3,5-től jó osztályzattal értékeljük. 
 
 

 

Tandíjak 2022/2023. tanévre: 
 

    1. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga:  5    -  jeles 
        4    -  jó 
        3    -  közepes 

• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 40.000 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 20.000 Ft/félév/fő 
 



 
   2. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga: 2 - elégséges  

• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 40.500 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 20.500 Ft/félév/fő 

 
 

A térítési és  tandíj befizetésének módja: 
 
- A félévre megállapított térítési díjat a tanuló egy összegben vagy félévente,   
két részletben fizetheti be. A térítési – ill. tandíj befizetését a Tébláb AMI 
bankszámlájára történő átutalással (TÉBLÁB AMI 11718000-20436869), vagy 
személyes banki befizetéssel (OTP BANK) lehet megtenni, a gyermek neve, 
csoportja feltűntetésével. Az első féléves díjat 2022. szeptember 30-ig, a 
második féléves díjat 2023. január 31-ig kérjük befizetni. 
- A térítési- és tandíj egy tanévre szól. 
- A megállapított díjak befizetését támogató átvállalhatja. 
- A térítési és tandíjakat az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző összesíti, 
kimutatást készít és digitálisan rögzíti egy excel táblázatba. 
- Térítési és a tandíjak befizetésének ütemezése egyéni kérések alapján 
figyelembe vehető. Az intézmény vezetője lehetőséget nyújthat a térítési díj és a 
tandíj választható havi, kéthavi, negyedéves, féléves, valamint éves 
megfizetésére. 
- A térítési díjakról szóló kimutatást öt évig meg kell őrizni. 
 

Térítési díj mentességek 
 
Térítési díj fizetése alól mentesülnek a Hátrányos Helyzetű, vagy Halmozottan 
Hátrányos Helyzetű tanulók. A mentesség igazolásának alapja a lakhely szerint 
illetékes jegyző igazolása. 
 
A Kt.114§ (2) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és 
az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, 
beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe 
értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való 
részvétel.  
 
Az intézmény vezetője a rászorultakat a térítési díj maximumáig ösztöndíjban 
részesítheti.  
 
Az ösztöndíj igénybevételének feltétele  
 



A tanuló akkor részesülhet ösztöndíjban a tanév tekintetében térítési díjának 
maximumáig, ha a szülő szociális helyzetükre való hivatkozással kérelemmel 
fordul az intézmény vezetőjéhez, vagy a szaktanár útján jelzi kérelmét az 
intézmény vezetőjének.  
Az intézményvezető döntését – az alapító Tébláb Táncművészeti Alapítvány 
támogatási döntésével összhangban - a tanulóval és annak szülőjével vagy 
gondozójával határozatban közli adott év szeptember 30-ig, illetve január 31-ig.  
 
 

Térítési díj kedvezmény 
 

Térítési díj fizetési kedvezményben részesül az a tanuló, aki rendelkezik érvényes 
rendszeres gyermekvédelmi támogatással. A kedvezmény igazolásának alapja a 
lakhely szerint illetékes jegyző igazolása. 
 

Kedvezményes térítési díjak 2022/2023. tanévre: 
                                                                                               

   1. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga:  5    -  jeles 
        4    -  jó 
        3    -  közepes 

• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 5.000 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 3.000 Ft/félév/fő 
 
 

   2. Amennyiben tanulmányi eredmény átlaga: 2 - elégséges  
• Csoportos oktatásban (heti 4 órában) 5.500 Ft/félév/fő 
• Csoportos oktatásban (heti 2 órában) 3.500 Ft/félév/fő 
 

- a tanulmányi eredmény átlagát a főtárgy és a kötelező tárgyaknál 4,5-től jeles, 
ill. 3,5-től jó osztályzattal értékeljük. 
 

 
Tandíj kedvezmény 

 
A tandíjakra kedvezmény nem kérhető. 

 
 
 
 
 

 



 
Felülvizsgálat: évente,  legkésőbb 2023. augusztus 31-ig. 
 
 
 
Budapest, 2022. augusztus 27. 
 
 

 
 
 
 
            Vörös Árpád                                                   Gorácz József 

       Tébláb Táncművészeti Alapítvány                                     Tébláb AMI  
      kuratóriumi elnök                 igazgató 
             


