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2500 Esztergom, Gesztenye fasor 14. 
                                                OM azonosító: 039945, adószám: 19166751-1-11 
         telefon: +36-30-731-8602 
                                e-mail: zenede@esztergomizeneiskola.hu 
                             honlap: www.esztergomizeneiskola.hu  

 

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése  

a 2022/2023. tanévben 

 

 

tárgya:  a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a  

Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában 

 

kiterjed:   2022. szeptember 01. és 2023. június 30-ig terjedő időszakra, minden, az 

iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy tandíj fizetésére kötelezett 

tanulóra 

 

A 2020/2021. tanévben, a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában, az igénybe vehető 

szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét az 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 (VIII. 

31.) 18.§ (1-3), a 315/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról szabályozzák, 

emellett figyelembe véve az intézmény fenntartójának rendelkezéseit. 

 

A jogszabályok meghatározzák a kiszámítás alapját, az adható kedvezmények mértékét és a 

befizetés rendjét is.  

 

A térítési és tandíjakat – a megszabott határidőig, - félévenként kell befizetni.  

 

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony növendék/szülője 

általi megszüntetése - tanév közben - nem vonja maga után a befizetett térítési díj, tandíj 

visszatérítésének lehetőségét. 
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ZENEISKOLAI NÖVENDÉKEK DÍJKATEGÓRIÁI A 2022/2023. TANÉVRE VONATKOZTATVA 

 

 

Térítési díj a tanév első napján a 6-18 év közötti növendékek részére: 

 

tárgy tanulmányi átlag szerinti kategória félévi díj 

hangszeres főtárgy  4,5 és 5 közötti átlag esetén  10 000.- 

 4,00 és 4,4 közötti átlag esetén  13.500.- 

 3,5 és 3,9 közötti átlag esetén  17.000.- 

 3,00 és 3,4 közötti átlag esetén  21.000.- 

 2,00 és 2,9 közötti átlag esetén  29.500.- 

 elégtelen tanulmányi eredmény esetén  40.000.- 

kezdő hangszeres első félévben  10.000.- 

 

Térítési díj a tanév első napján a 6-18 év közötti növendékek részére: 

 

tárgy tanulmányi átlag szerinti kategória félévi díj 

szolfézs (csoportos) 

főtárgy  4,5 és 5 közötti átlag esetén  7.000.- 

 4,00 és 4,4 közötti átlag esetén  7.500.- 

 3,5 és 3,9 közötti átlag esetén  8.000.- 

 3,00 és 3,4 közötti átlag esetén  8.500.- 

 2,00 és 2,9 közötti átlag esetén  9.000.- 

 elégtelen tanulmányi eredmény esetén  10.000.- 

kezdő szolfézs főtárgyas első félévben  7.000.- 

 

Térítési díj a tanév első napján 18-22 év közötti növendékek részére: 

 

tárgy tanulmányi átlag szerinti kategória félévi díj 

hangszeres főtárgy 4,5 és 5 közötti átlag esetén  29.500.- 

 4,00 és 4,4 közötti átlag esetén  33.500.- 

 3,5 és 3,9 közötti átlag esetén  37.500.- 

 3,00 és 3,4 közötti átlag esetén  40.000.- 

 2,00 és 2,9 közötti átlag esetén  59.000.- 

 Elégtelen tanulmányi eredmény esetén  78.000.- 

 

TANDÍJ – 6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 36§ (1)a) pontban 

meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén: 

 

tárgy tanulmányi átlag szerinti kategória félévi díj 

hangszeres főtárgy 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag   29.500.- 

 4,00 és 4,4 közötti tanulmányi átlag   40.000.- 

 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag   49.000.- 

 3,00 és 3,4 közötti tanulmányi átlag   59.000.- 

 2,00 és 2,9 közötti átlag esetén   69.000.- 

 Elégtelen tanulmányi eredmény esetén   78.000.- 
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TANDÍJ – 6 év alatt, 18 év fölött, a tanulmányi kötelezettségek 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: 

 

tárgy tanulmányi átlag szerinti kategória félévi díj 

hangszeres főtárgy 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag   40.000.- 

 4,00 és 4,4 közötti tanulmányi átlag   49.000.- 

 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag   59.000.- 

 3,00 és 3,4 közötti tanulmányi átlag   69.000.- 

 2,00 és 2,9 közötti átlag esetén   78.000.- 

 Elégtelen tanulmányi eredmény esetén   96.000.- 

 

A tanuló vagy a szülő (kiskorú tanuló esetén) nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány 

alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást. Meg kell jelölnie, 

mely intézményben veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. (20/2012 

(VIII.31.)18.§ 1-3.) 

 

AZ IGÉNYBE VEHETŐ SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEK: 
 

1. Teljes fizetési mentességet kap az a tanuló, aki  
 

➢ halmozottan hátrányos helyzetű,  

➢ hátrányos helyzetű tanuló,  

➢ a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, 

továbbá autista 

 

2. Térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg a tanulót, ha a tanuló törvényes 

képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem az alábbiakban 

meghatározott összegek közé esik:  

 

MINIMÁL NYUGDÍJ= 28500 Ft  

    

NETTÓ KERESET/FŐ 

FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY TÓL IG 

0,0 38475,0 10% 90% 

38476,0 39900,0 20% 80% 

39901,0 42750,0 30% 70% 

42751,0 45600,0 40% 60% 

45601,0 48450,0 50% 50% 

48451,0 51300,0 60% 40% 

51301,0 54150,0 70% 30% 

54151,0 57000,0 80% 20% 

57001,0 59850,0 90% 10% 
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A FIZETÉS ALÓLI FELMENTÉS, VALAMINT A TÉRÍTÉSI DÍJ-, 

TANDÍJKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELJÁRÁSRENDJE: 

 
1. A térítési-, tandíjmentesség kérvényének (formanyomtatvány, ami letölthető a 

Zeneiskola honlapján, ill. a Zeneiskola tanügyi titkárságán átvehető), valamint a hátrányos 

helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló 

jegyzői határozat, vagy a tanuló testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi 

fogyatékos, vagy autista állapotáról szóló határozat eredeti példányának, vagy az 

eredetivel megegyező, a lakóhelyi önkormányzat által hitelesített másolatának 

benyújtása. 
 

2. A térítési-, tandíjkedvezmény kérvényének (formanyomtatvány, ami letölthető a 

Zeneiskola honlapján, ill. a Zeneiskola tanügyi titkárságán átvehető), 

jövedelemigazolás(ok) (nettó fizetésigazolás(ok), családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli 

segély, tartásdíj, rendszeres szociális segély, stb.), valamint a tanulóval egy háztartásban 

élő 16 éven felüli gyermekek esetében iskolalátogatási igazolás(ok) benyújtása 

 

 

A térítési díjat/tandíjat a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola épületében (2500 

Esztergom, Gesztenye fasor 14.) készpénzben kérjük befizetni! 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. május 31.      

 

 

Udvardyné Pásztor Ágnes 

         igazgató sk. 

 

 

  


