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A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

Felülvizsgálva: 2021. 05. 27. 

 

A térítési és tandíjak mértékét a Kelet Pesti Tankerületi Központ helyi rendelete határozza 

meg.  

 

Térítési díj ellenében egy művészeti ág egy tanszaka vehető igénybe heti 6 foglalkozás 

(maximum 300 perc) idejéig. 

 

Tandíj ellenében vehető igénybe a második, illetve további tanszak. Tandíjat fizetnek a 22 

éven felül tanulók is. 

 

A befizetés rendje: 

A beiratkozás egy tanévre szól, a térítési/tandíjat féléves bontásban köteles a tanuló 

gondviselője megfizetni.  

Az összegeket kizárólag az e-Kréta iskolai alaprendszer  

https://klik039811001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login 

elektronikus felületére belépve (gondviselői felhasználónév és jelszó megadása után), az „e-

Ügyintézés” menüpontján keresztül lehet befizetni, BANKI ÁTUTALÁSSAL. Az utalást a 

KRÉTA-rendszerben megjelenő adatok, összegek alapján, a befizetendő összeg 

megjelenésekor kell teljesíteni.  

A befizetésekre 2021.07.01-től, illetve 2022.01.01-től lesz lehetőség. 

Készpénzes befizetésre a zeneiskolában nincs lehetőség. 

 

A befizetés menetéről az alábbi videó nyújt további segítséget: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327418 
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A térítési díj, illetve tandíj összegét módosítja a tanuló tanulmányi eredménye, életkora, 

valamint az, hogy hány művészeti tanszakot vesz igénybe. 

 

A fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai: 

 

Nem fizetnek térítési díjat azon hátrányos helyzetű tanulók, akiket családi körülményeik, 

szociális helyzetük miatt a jegyző védelmébe vett, és rendszeres gyermekvédelmi támogatást 

kapnak. 

 

Szociális kedvezményben részesülnek azok, akik családjában az 1 főre eső nettó jövedelem 

nem haladja meg az Önkormányzat által meghatározott mindenkori összeget. 

 

Tájékoztató a fizetendő díjakról: 

 

Zeneművészeti ág – szolfézs zenei előképző csoportos 

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE/félév 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 5 100 Ft 

4,0-4,4 között 5 400 Ft 

3,5-3,9 között 5 700 Ft 

3,0-3,4 között 6 100 Ft 

2,0-2,9 között 6 400 Ft 

elégtelen 6 800 Ft 

Zeneművészeti ág - egyéni képzés  

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 9700 

4,0-4,4 között 13500 

3,5-3,9 között 17400 

3,0-3,4 között 21300 

2,0-2,9 között 29000 

elégtelen 38700 

18-22 év közötti tanulók 



 

4,5-5,0 között 29000 

4,0-4,4 között 32900 

3,5-3,9 között 36800 

3,0-3,4 között 38700 

2,0-2,9 között 58000 

elégtelen 77400 

22 év felett, 

illetve 22 év alatt, tanulói jogviszon nélkül 

4,5-5,0 között 29000 

4,0-4,4 között 38700 

3,5-3,9 között 48400 

3,0-3,4 között 58000 

2,0-2,9 között 67700 

elégtelen 77400 

  
  Táncművészeti ág - csoportos képzés  

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 9500 

3,5-3,9 között 10100 

3,0-3,4 között 10600 

2,0-2,9 között 11200 

elégtelen 11800 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 10100 

3,5-3,9 között 11200 

3,0-3,4 között 11800 

2,0-2,9 között 17700 

elégtelen 23700 

2. tanszak esetén; 22 év felett, 

illetve 22 év alatt, tanulói jogviszon nélkül. 

4,5-5,0 között 8900 

4,0-4,4 között 11800 

3,5-3,9 között 14800 

3,0-3,4 között 17700 

2,0-2,9 között 20700 

elégtelen 23700 

  Képző- és Iparművészeti ág - csoportos képzés, 

Szín- és Bábművészeti ág - csoportos képzés 

6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag Fizetendő 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 8700 

3,5-3,9 között 9200 



 

3,0-3,4 között 9700 

2,0-2,9 között 10300 

elégtelen 10800 

18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 9200 

3,5-3,9 között 10300 

3,0-3,4 között 10800 

2,0-2,9 között 16200 

elégtelen 21600 

2. tanszak esetén; 22 év felett, illetve 22 év alatt tanulói jogviszon nélkül. 

4,5-5,0 között 8100 

4,0-4,4 között 10800 

3,5-3,9 között 13500 

3,0-3,4 között 16200 

2,0-2,9 között 18900 

elégtelen 21600 

 

KEDVEZMÉNYEK 

MINIMÁL NYUGDÍJ= 28500  

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% 

 

A kedvezmény megállapításához a következő iratokat kell behozni:  

- jövedelemigazolások  

- családi pótlék  

- árvaellátás  

- gyerektartás  

- ösztöndíj 



 

 

A jegyzői határozattal rendelkezők 100% kedvezményt kapnak. (A határozatban szerepelnie 

kell ennek a törvénynek: 1997. évi XXXI. törvény 67/A §-a) 2 tanszak esetében az első 

ingyenes, a második jövedelem alapján fizetendő! 

 

Szociális helyzetük alapján 

 

A térítési díj és tandíj összegéből 

  

- 25% kedvezmény, ha  a  családban  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  az  

57.000.- Ft-ot 

- 50%  kedvezmény,  ha  a  családban az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  a  

 42.700.- Ft-ot 

 

A kedvezmény igénybevételéhez jövedelemigazolást kérünk hozni a beiratkozásra. 

 

100% kedvezményben részesülnek azok a tanulók, akik érvényesjegyzői határozattal 

rendelkeznek (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), melyet a befizetés napján 

kérünk bemutatni.  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása 

 

A szabályzat tartalmát az intézményvezető helyettesei kötelesek ismertetni a beosztott 

munkatársakkal.  A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény 

honlapján, a vezető helyettesi irodában és könyvtárban.  

 

A felelős vezető helyettesnek gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely 

az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges. 

 

Budapest; 2021. 05. 27. 

                      Balogh Lázár 

         intézményvezető 


