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A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2021/2022-es tanévben a Vikár Sándor Zeneiskola- 

Alapfokú Művészeti Iskolában az igénybevevő szolgáltatások után fizetendő térítési díj 

mértékét a Nyíregyházi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata alapján 

felülvizsgálta. A jogszabályok meghatározzák a számítás alapját, az adható kedvezmények 

mértékét, valamint az egyéb eljárási rendelkezéseket.  

 

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A térítési díj és tandíj megállapítása egy teljes 

tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja az adott tanév első félévének tanulmányi 

eredménye. 

 

A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

Térítési díjat köteles fizetni az a tanuló, aki az állami fenntartású és az állami feladatellátásban 

részt vevő alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának 

és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi 

előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 

használatáért, az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga esetén is. 

 

A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben kizárólag a szakmai 

alapfeladatra jutó folyó kiadások összege lett figyelembe véve.  

 

Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy az alapfokú művészeti iskolában a tanév első 

napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a tandíj mértéke emelkedett:  

6%-ról 7%-ra a 4,0-és 4,4 tanulmányi átlag esetében, 

8 %-ról 9 %-ra 3,5-és 3,9 tanulmányi átlag esetében, és 

10 %-ról 11 %-ra 3,0- és 3,4 tanulmányi átlag esetében. 

 

A térítési díj és tandíjkedvezmény, -mentesség 
 

A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete 

alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a 

kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó 

nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

 

a)    135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj l0%-a, 

b)    135%-át meghaladja, de maximum 140%-a a fizetendő díj  a meghatározott díj 20%-a, 

c)    140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 30%-a, 

d)    150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40%-a, 

e)    160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50%-a, 

f)    170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 60%-a, 

g)    180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 70%-a, 

h)    190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 80%-a, 

i)     200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a  meghatározott díj 90%-a 



 

 

A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. 

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a 

benyújtását követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni 

kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb 

jövedelmekről. 

 

A díjkedvezmény iránti kérelmet (melléklet), egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell 

benyújtani, legkésőbb minden év szeptember 20. napjáig.  

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a 

testi, érzékszervi (látás, hallás) középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (Díjmentesség iránti 

kérelmet nem kell benyújtani, csak a szükséges igazoló dokumentumokat.) 

 

A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, 

határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési 

kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. 

 

A térítési díj és a tandíj befizetésének végső határideje: 

a)    a tanítási év első félévre vonatkozóan október 15-e, 

b)    a tanítási év második félévre vonatkozóan március 15-e. 

 

A befizetés módja:  

- átutalás a fenntartó által kiadott számlán szereplő számlaszámra 

- SimplePay fizetés az intézményi E-KRÉTA felületre lépés után 

 

Esetleges probléma esetén az ügyintézés helye: az intézmény 3-as számú irodája 

(titkárság).  

 

Részletfizetés engedélyezése esetén az adott félévre esedékes díj befizetését a tanév rendjéről 

szóló rendeletben meghatározott, a félév utolsó napját megelőző nyolcadik napjáig kell 

teljesíteni. 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2022/2023-as tanévben a Vikár Sándor Zeneiskola-

Alapfokú Művészeti Iskolában a művészeti oktatásban részesülők térítési díját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zeneművészeti ág - egyéni képzés  
Éves egy tanulóra 
eső díj: 252 625     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag 
Díjalap 

%-a 
Megállapított 

díj/év 
Fizetendő/félév 

Fizetendő 
kerekítve 

4,5-5,0 között 5 12 631 Ft 6 316 Ft 6 300 Ft 

4,0-4,4 között 7 17 684 Ft 8 842 Ft 8 800 Ft 

3,5-3,9 között 9 22 736 Ft 11 368 Ft 11 400 Ft 

3,0-3,4 között 11 27 789 Ft 13 894 Ft 13 900 Ft 

2,0-2,9 között 15 37 894 Ft 18 947 Ft 18 900 Ft 

elégtelen 20 50 525 Ft 25 262 Ft 25 300 Ft 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 15 37 894 Ft 18 947 Ft 18 900 Ft 

4,0-4,4 között 17 42 946 Ft 21 473 Ft 21 500 Ft 

3,5-3,9 között 19 47 999 Ft 23 999 Ft 24 000 Ft 

3,0-3,4 között 20 50 525 Ft 25 262 Ft 25 300 Ft 

2,0-2,9 között 30 75 787 Ft 37 894 Ft 37 900 Ft 

elégtelen 40 101 050 Ft 50 525 Ft 50 500 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra 

esetén) 

4,5-5,0 között 15 37 894 Ft 18 947 Ft 18 900 Ft 

4,0-4,4 között 20 50 525 Ft 25 262 Ft 25 300 Ft 

3,5-3,9 között 25 63 156 Ft 31 578 Ft 31 600 Ft 

3,0-3,4 között 30 75 787 Ft 37 894 Ft 37 900 Ft 

2,0-2,9 között 35 88 419 Ft 44 209 Ft 44 200 Ft 

elégtelen 40 101 050 Ft 50 525 Ft 50 500 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, 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, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét 

betöltötte) 

4,5-5,0 között 20        50 525 Ft   25 262 Ft  25 300 Ft 

4,0-4,4 között 25        63 156 Ft   31 578 Ft  31 600 Ft 

3,5-3,9 között 30        75 787 Ft   37 894 Ft  37 900 Ft 

3,0-3,4 között 35        88 419 Ft   44 209 Ft  44 200 Ft 

2,0-2,9 között 40      101 050 Ft   50 525 Ft  50 500 Ft 

elégtelen 50      126 312 Ft   63 156 Ft  63 200 Ft 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 1.  

 

 

                                                                                       

           Tamás Attila  

                               intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

Zeneművészeti ág - szolf. ek. csoportos 
Éves egy tanulóra eső díj: 48 975     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag 
Díjalap 

%-a 
Megállapított 

díj/év 
Fizetendő/félév 

Fizetendő 
kerekítve 

4,5-5,0 között 15 7 346 Ft 3 673 Ft 3 700 Ft 

4,0-4,4 között 16 7 836 Ft 3 918 Ft 3 900 Ft 

3,5-3,9 között 17 8 326 Ft 4 163 Ft 4 200 Ft 

3,0-3,4 között 18 8 815 Ft 4 408 Ft 4 400 Ft 

2,0-2,9 között 19 9 305 Ft 4 653 Ft 4 700 Ft 

elégtelen 20 9 795 Ft 4 897 Ft 4 900 Ft 



 

Díjkedvezmény iránti kérelem 

Intézmény megnevezése:  

 

Tanuló neve:  

 

Szül. hely, idő:  

 

Állandó Lakhely:  

 

Tartózkodási hely:  

 

A tanuló oktatási azonosító száma:  

 

Szülő (törvényes képviselő) neve:  

 

Tel. szám: 

Anyja születéskori neve:  

 

Tel. szám: 

 

Nyilatkozom arról, hogy a ……../…….. tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetemre tekintettel 

kívánom igénybe venni. 

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme :………………………………….Ft. 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó): 

 

 igen nem  

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

…………………………….., 20……….év …………………………hó ……………nap  

 

 

                Szülő (gondviselő) aláírása    Tanuló aláírása
1 

 

                                                           
1
 az aláírás csak a 18. életévét betöltött tanuló esetében szükséges 


