
 

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ A 2017/2018 TANÉVBEN 

 
A 2017/18-as tanévre az előző tanév szabályzata vonatkozik.   

 

A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014. évi egy tanulóra jutó képzési 

költsége: 235.592,- Ft. 

Ennek megfelelően a térítési díj, illetve tandíj összege az alábbiak szerint alakul. 

 

Térítési díj: 

 

18 éven aluli tanulók térítési díja        Fél éves díj          Egész éves díj               
I. díjcsoport (4,5-5 átlag) 5 %   5.900,- Ft   11.800,- Ft 

II. díjcsoport (4,0-4,4 átlag)   6 %   7.100,- Ft   14.200,- Ft 

III. díjcsoport (3,5-3,9 átlag)       8 %   9.400,- Ft   18.800,- Ft 

IV. díjcsoport (3,0-3,4 átlag)      10 %  11.800,- Ft   23.600,- Ft 

 

18-22 éves nappali oktatásban részesülő tanulók térítési díja    

        Fél éves díj          Egész éves díj               

I. díjcsoport (4,5-5 átlag)   15 %       17.700,- Ft   35.400,- Ft 

II. díjcsoport (4,0-4,4 átlag)   17 %                20.000,- Ft   40.000,- Ft 

III. díjcsoport (3,5-3,9 átlag)  19 %                22.400,- Ft   44.800,- Ft 

 

Tandíj: 

 

22 éven felüli, 18 éven felüli nappali oktatásban nem részesülő, 6 éven aluli  

hangszeres tanuló tandíja    Fél éves díj         Egész éves díj               

   

I. díjcsoport (4,5-5 átlag     20 %     23.600,- Ft   47.200,- Ft 

II. díjcsoport (4,0-4,4 átlag)   25 %    29.400,- Ft   58.800,- Ft 

III. díjcsoport (3,5-3,9 átlag)   30 %    35.300,- Ft   70.600,- Ft  

 

Szolfézs előképző 1-2, dalos játék csoportos/6 éven felüli/ térítési díja félévre 3.300,- Ft 

 

A korhatárváltások szeptember 01-ig vehetők figyelembe. 

A térítési és tandíj megállapítása teljes tanévre történik, melynek mértékét nem befolyásolja 

az adott tanév első félévének tanulmányi eredménye. Mértéke a megfelelő kategória 

legalacsonyabb díjtétele. 

Több alapfokú művészeti iskolával létesített tanulói jogviszony esetén a tanulónak, illetve a 

törvényes képviselőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy melyik iskolában, melyik művészeti 

ágban, melyik tanszakon vesz részt térítési díjfizetési kötelezettség mellett a képzésben.   

Több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési 

díján felüli tanszak (ok) esetén tandíjat fizet. 

 

 

 

 



Térítési díjmentesség: 

A 2011. évi CXC. törvény 16 § (3) pontjának 2. bek. értelmében: „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.”  

A térítési díjmentességhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 

jegyzői határozat, szükséges továbbá a HH vagy HHH állapotról szóló határozat, vagy a BNO 

kódos Államkincstári vagy orvosi igazolás másolata. 

 

Térítési díj és tandíj (szociális) kedvezmény:  

Ha a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem 38.475,- Ft 

és 59.850,- Ft közé esik, a tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve 

tandíjkedvezmény illeti meg az alábbiak szerint: 

a minimál nyugdíjhoz (28.500 Ft) mért arányban 1 főre jutó nettó jövedelem 

                           Fizetendő                  Kedvezmény 

  0-38.475     10%            90 % 

37.476-39.900     20 %           80 % 

39.901-42.750     30 %           70 % 

42.751-45.600     40 %           60 % 

45.601-48.450     50 %           50 % 

48.451-51.300     60 %           40 % 

51.301-54.150     70 %           30 % 

54.151-57.000     80 %           20 % 

57.001-59.850     90 %           10 % 

59.851-              100 %             0 % 

 

A díjkedvezményhez szükséges nyomtatvány átvehető a VIKÁR SÁNDOR ZENEI 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA titkárságán.  

A díjkedvezményhez való jogosultságot okiratokkal kell igazolni! (jegyzői határozat, 

jövedelemigazolás) 

A kérvények beadásának határideje: 2016. szeptember 15. 

A kérelmeket az intézmény vezetője bírálja el 

 

A TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJAK BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 

 

I. félévben 2016. október 15. 

II. félévben 2017. március 15. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. 09. 05.     

 

                   Tamás Attila 

                 intézményvezető 

 

 
 


