A Klebelsberg Központ és a Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója által kiadott rendeletek alapján

a 2021-2022. tanév TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és a befizetés módja
Tóth Aladár Zeneiskola AMI – BP1101
tárgya: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola - Alapfokú
Művészeti Iskolában
hatálya: 2021. szeptember 1-étől 2022. június 30-ig
kiterjed: minden az iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy tandíj fizetésére kötelezett tanulóra
A 2021-2022. tanévben, a terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola AMI-ban az igénybe vehető
szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét a 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 (VIII.31.) 18.§(13), rendeletében, valamint az intézmény fenntartójának rendelkezései határozzák meg. A térítési és
tandíj mértéke egy tanévre meghatározott. A díjak összege az elrendelésben rögzített táblázatban
található. A díj befizetése az eljárási rend alapján történik. Ez az elrendelés a 20/2012 (VIII.31.) EMMI 5§
1(b) pontja alapján a házirend 1. sz. mellékletét képezi.

2021-2022. TANÉV TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
a tanév első napján a 18. életévét
be nem töltött tanuló esetében
(egyéni hangszeres és ének
főtárgy)

csoportos főtárgy
(szolfézs előképző)

Tanulmányi
átlag
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között
elégtelen

Fizetendő
féléves díj

6 000 Ft
6 400 Ft
6 800 Ft
7 200 Ft
7 600 Ft
8 000 Ft

Tanulmányi
átlag
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között
elégtelen

Fizetendő
féléves díj

13 500 Ft
18 900 Ft
24 200 Ft
29 600 Ft
40 400 Ft
53 900 Ft

a tanév első napján 18. életévét
betöltött, de a 22. életévét be nem
töltött, nappali rendszerű vagy
nappali oktatás munkarendje
szerinti oktatásban tanulói
jogviszonnyal rendelkező tanuló
Tanulmányi
Fizetendő
átlag
féléves díj
40 400 Ft
4,5-5,0 között
45 800 Ft
4,0-4,4 között
51 200 Ft
3,5-3,9 között
53 900 Ft
3,0-3,4 között
80 800 Ft
2,0-2,9 között
107 700 Ft
elégtelen

2021-2022. TANÉV TANDÍJAK MÉRTÉKE
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 22. életévét betöltötte
Tanulmányi átlag
Fizetendő féléves díj
53 900 Ft
4,5-5,0 között
67 300 Ft
4,0-4,4 között
80 800 Ft
3,5-3,9 között
94 300 Ft
3,0-3,4 között
107 700 Ft
2,0-2,9 között
134 600 Ft
elégtelen

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

Tanulmányi átlag
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között
elégtelen

Fizetendő féléves díj

40 400 Ft
53 900 Ft
67 300 Ft
80 800 Ft
94 300 Ft
107 700 Ft

A tanulói jogviszony legalább egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony megszűnése - tanév
közben - nem vonja maga után a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét. (Iskolai
Házirend 3.3 (2. bek.) Több tanszakon tanuló növendék, egy tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat.
További (főtárgy) tanszakon tandíj fizetésére kötelezett. A szülőnek nyilatkoznia kell, mely tanszakra
fizeti a térítési díjat. A tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány
alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást, mely iskolában veszi igénybe
térítési díj fizetése mellett az oktatást. 20/2012 (VIII.31.) 18§(1-3).
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A térítési/tandíjak befizetésének eljárási rendje
A térítési és tandíj fizetési kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni a beiratkozott tanulónak.
(A tanulói jogviszonyhoz a térítési díj megfizetése, a beiratkozáshoz szükséges adatlap kitöltése és
aláírása valamint a bizonyítvány leadása tartozik.)
AZ IGÉNYBE VEHETŐ szociális KEDVEZMÉNYEK:
- teljes fizetési mentességet kap a fenntartói rendelet 9§ (1) alapján a HH (hátrányos helyzetű) és a
HHH (halmozottan hátrányos) tanuló, akit a jegyző védelmébe vett. A határozatról készített
fénymásolattal, ill. az eredeti bemutatásával ezt igazolni kell. A fenntartó további díjmentességet ad a
tartósan beteg tanuló számára, akinek ezt orvosi szakvéleménnyel kell igazolnia.
- a megállapított térítési és tandíj mértékéből fizetési kedvezményt - 10-90% - kaphat az a tanuló,
ahol a családban, az egy főre jutó jövedelem nem éri el a jogszabályban (legkisebb öregségi nyugdíj:
28.500,-Ft) megjelölt meghatározott százalékot (131 – 210%), ill. aki rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül. A határozatról készített fénymásolattal, ill. az eredeti bemutatásával ezt
igazolni kell.
A kedvezmény igénybevételének feltételei:
*kérvény kitöltése (formanyomtatvány)
*jövedelemigazolás (nettó fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli segély, tartásdíj,
rendszeres szociális segély, stb.)
A BEFIZETÉS MÓDJA:
- a fizetési kötelezettség teljesítéséhez kedvezményt a szülő vagy a nagykorú tanuló az iskola által
kiadott nyomtatványon írásban kérheti, valamennyi jövedelem igazolása, valamint 18 éven felüli
növendék esetében iskolalátogatási igazolást mellékelve.
- a tanuló a térítési díjat ill. a tandíjat vagy annak első részletét az I. ill. II. félévben a meghatározott
időpontokig köteles befizetni. Havi részletfizetés engedélyezése esetén az utolsó részletfizetés
határideje december 15. ill. május 15. Fizetési kötelezettségének – határidőre - elmulasztása esetén a
fenntartó rendelete 13§ (2.bek.) alapján a növendéket a zeneiskola tanulóinak névsorából töröljük.
A díjak befizetésének módja 2021. szeptember 1.-től: Tájékoztatom, hogy a térítési díj gyermekére
vonatkozó összegét a Zeneiskola KRÉTA felületére belépve találja meg (taziami.ekreta.hu). Befizetését
két féle módon: banki átutalással vagy sárga csekken tudja teljesíteni. Felhívom figyelmét, hogy a
befizetés után, kötelezően kell megküldenie e-mailben (penzugy@tothaladar.hu) a befizetés
bizonylatát.
A befizetés legkésőbbi időpontja az I. félévben: 2021. szeptember 15.
A befizetés legkésőbbi időpontja a II. félévben: 2022. február 15.
Átutalásos befizetésnél: a KRÉTA felületen megtalálható KRTE számot feltétlenül írja be az utalás
megjegyzés rovatába!
Sárga csekkes befizetéshez kérelmét legkésőbb 2021. Szeptember 1-ig a penzugy@tothaladar.hu
címre jelezheti.
Bővített jogosultság igénylése: KRÉTA felülethez bővített gondviselői jogosultságot 2021. szeptember 1ig a tanugy@tothaladar.hu tudnak igényelni.
A 2021-2022. tanévben, szeptember 1.-től:
feladat
kérvény beadása
értesítés
az
igénybe
vehető
kedvezményekről
befizetések (átutalás, sárga csekk)

határidő
szeptember 8.
szeptember 13.

felelős
szülő, főtárgy tanár
igazgató,
ig.h.,
főtárgy
tanár,
tanügyi ügyint.
szülő, gondviselő, felnőtt tanuló

szeptember 15. – I. félév
február 15. – II. félév
fizetési felszólítások kiadása
október 15. – I. félév
igazgató, ig.h., tanügyi ügyint.
március 16. – II. félév
főtárgy tanár
értesítés a fizetés nem teljesítéséről, A felszólítástól számított 1 hónap igazgató, ig.h., tanügyi ügyint.
törlés a névsorból
után.

Budapest, 2021. június 25.
Magyar Margit
igazgató
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