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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

1. A törvény célja és alapelvei 

 

2. § (1)
 
 Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, valamint ingyenes és 

mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi 

megszerzéséig, a szakgimnáziumi, illetve a szakiskolai nevelés-oktatásban az Szkt. 3. § (1) 

bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint, a készségfejlesztő iskola tekintetében 

pedig az utolsó gyakorlati évfolyam befejezéséig az állam közszolgálati feladata. Ingyenes az 

iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére. 

… 

 

14. Az alapfokú művészeti iskola 

 

16. § (3)
 
Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti 

iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának 

és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi 

előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 

használata. Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel. 

 

 

 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 

 

14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

34. § (1) Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az 

önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési 

díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

… 

b) 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 használata, 

továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 
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… 

 

35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az 

önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege 

tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 

tanulóra jutó hányadának 

… 

b) öt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 

c) tizenöt–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál, 

… 

 (3) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől 

függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet 

kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél. 
 

 

 

 

15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

 

 

36. § (1) Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az 

önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben 

tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

a) 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 áll 

tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, 

… 

 

(2) A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-

oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem haladhatja meg a 

tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete 

alapján csökkenthető. 

… 

 

(4) 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. 
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16. Az egyházi és a magánintézmény által nyújtott szolgáltatásokra  

vonatkozó sajátos szabályok 
 

37. § (1) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény 

szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fizetési 

kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán 

köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú 

nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az 

esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33–36. §-ban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

…  

 

(3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója – az 

(1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek 

alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható 

kedvezményekről és a befizetés módjáról. 

 

(4)
 
Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló 

alapfokú művészetoktatásban vesz részt, 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. 
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AZ EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskola 

Térítési- és tandíj befizetési, valamint pénz visszafizetési szabályzata 

 

A fenntartó által meghatározott szabályok:  

 

1.) Térítési díj: 

Az alapfokú művészeti iskolában résztvevő számára heti négy-hat tanórai foglalkozás 

biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 

valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások 

körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a 

tanulmányok alatti vizsga. 

 

 

A Térítési díj mértéke az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskolában: 

- 18 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdés 

b) pontja alapján: tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának az 5 %-a (az aktuális tanévre vonatkozó 

szakmai feladatokra számított kiadások összege a mellékletben). 

- 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet 

35.§ (1) bekezdés c) pontja alapján: tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra 

számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a 15 %-a (az aktuális tanévre 

vonatkozó szakmai feladatokra számított kiadások összege a mellékletben) 

 

A térítési díjból az iskola igazgatója a jogszabályban meghatározottakon túl tanulmányi 

eredmény alapján további kedvezményeket nem adhat, mivel a térítési díj mértéke a 

jogszabályban meghatározott alsó határérték. 

 

 

2.) Tandíj: 

Tandíjfizetési kötelezettség terheli:  

- Azt a tanulót, aki után - a szülői nyilatkozat alapján - más művészeti iskola igényelte 

meg az állami támogatást. 

- Aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás 

munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak 

- Aki a 22. életévét betöltötte. 

 

A tandíj mértéke az EURYTHMIE Alapfokú Művészeti Iskolában megegyezik az adott 

tanév térítési díjának összegével. 

 

3.) A térítési díj és tandíj befizetésének ütemezését a szülő döntheti el (havi, féléves, vagy 

éves ütemezésben). 

 

A térítési díj befizetésének határideje az aktuális tanév utolsó napja.  

A térítési díjat minden tanulónak be kell fizetnie.  
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4.) A fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy a térítési és tandíjat a tanulókra vonatkozóan 

nemcsak a tanulók szülője vagy hozzátartozói fizethesse be, hanem az adott telephelyen 

működő iskola, önkormányzat, valamint egyéb alapítvány és egyesület is teljesítheti írásbeli 

kérelem alapján. 

5.) Térítési díj mentesség 

- Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi CXC. törvény 16.§ (3)).  

- Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére (2011. évi CXC. törvény 

2.§ (1)). 

- Szociális helyzet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

szintén kaphatnak felmentést a térítési díj megfizetése alól (229/2012. (VIII.28.) 

Kormányrendelet 36.§ (4)). 

A mentességek igazolásáról szóló határozatok, illetve hatósági szakvélemények másolatát 

legkésőbb, a tanév szeptember 20. napjáig be kell mutatni az alapfokú művészeti iskola felé.  

 

 

6.) A térítési díj és a tandíj befizetéséről az iskola pénztárosa naprakész összesítő kimutatást 

köteles vezetni. 

 

7.) Ugyancsak nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

sajátos nevelési igényű tanulókról a térítési díj mentesség miatt, valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókról, egyéb pályázatok miatt. 

 

8.) Pénzvisszafizetés: a szülő írásbeli kérése alapján az iskola köteles a túlfizetéseket 

megtéríteni. 

 

9.) Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó fizetési kötelezettségek: 

A nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó,  

- a tananyag megismerését, feldolgozását,  

- intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást,  

- kirándulást 

igazgatói döntés alapján a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére meg lehet 

szervezni.  

 

Hatályba lépés: 2021. szeptember 1. 

 

Baja, 2021. szeptember 1. 

 

 

 

 

Rónyai Zoltán      Szalkai-Szabó Gábor 

    igazgató                fenntartó    


