
TANDÍJAK 

1./ a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében (6-18 éves korcsoport 
esetében)a fizetendő térítési díj: 
5-4,5  átlag esetében:   9.500.- Ft/félév 
4,4-4,0 átlag esetében:   10.500.- Ft/félév 
3,9-3,5  átlag esetében:  11.500.-Ft/félév 
A 16 - 18 év közötti életkorú növendékeknek nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást 
kell hozni. 
 
2./ a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött, nappali 
rendszerű oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében (iskolalátogatási 
igazolás bemutatása kötelező) a fizetendő térítési díj: 
a./ középiskolai tanulóknál:  
5-4,5  átlag esetében:  13.500.-Ft/félév 
4,4-4 átlag   esetében:  14.000.-Ft/félév 

b./ felsőfokú intézményben tanulók:  
5-4,5  átlag esetében:  15.000.-Ft/félév 
4,4--4 átlag esetében:  16.000.-Ft/félév 

Amennyiben a 18. év feletti tanulók iskolalátogatási igazolást nem nyújtanak 
be, a 3. pontban meghatározott (25.000.-Ft/félév) térítési díjat kötelesek 
fizetni. 

3./ a tanév első napján a 22. életévét betöltött tanuló esetében a fizetendő térítési díj 
összege:    25.000.-Ft/félév 

 
KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK 
1./ A Törvény 16.§ (3.)bek. alapján ingyenes  

 a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló,  

 a testi, érzékszervi (látási, hallási),  

 középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá  

 az autista tanuló részére  
az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 
A mentesség igénybe vételéhez az 1.sz melléklet szerinti kérelem kitöltése, aláírása 
szükséges, melyhez csatolni kell a szakorvosi igazolást, illetve a halmozottan hátrányos és a 
hátrányos helyzetről szóló jogerős jegyzői határozatot. 
 
2./ A Rendelet 36.§ (4.) bek., valamint a KLIK utasítása alapján a tanulót a szociális helyzete 
alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg (10-90%-os kedvezmény), ha a 
gyermek, illetve a törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
legkisebb öregségi nyugdíj (28.500.-Ft/hó) 210 %-át nem lépi túl, azaz az 1 főre jutó nettó 
jövedelem az 59.850.Ft-ot nem haladja meg. 
A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A kérelmet a 2.sz. 
melléklet szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, 
legkésőbb minden év október 1-jéig. 


