
 

 
 
 
      
Javaslat az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. 09. 01-től 2012. 08. 

31-ig érvényes térítési díjakról 
 
 
A terítési díjak a költségvetési törvény, valamint a Közoktatási törvény 117.§.(1)-(3) alapján 
kerülnek megállapításra. Az alapfokú művészetoktatásban a térítési díj egy tanítási évben nem 
lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra 
számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E 
rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj 
nem szedhető. 
 
A térítési díjakon felül hangszer, zongora, néptánc-öltözet használati díjak fizetendők. 
 
Két tanszakos tanulók esetében az első tanszakon térítési díjat, a második tanszakon tandíjat 
kell fizetni. 
 
Díjkedvezményt a térítési díjak összegének a 10%-ig az igazgató engedélyével a szülő írásban 
történő kérésére adható. Tandíjkedvezmény nem adható.  
 
A 2011/2012. tanévre javasoljuk az előző évben megállapított térítési díjak mértékét 
megemelni az alábbi táblázat szerint: 
 

 
 
 

 
ZENEMŰVÉSZET 

NÉPTÁNC 
KÉPZŐ-ÉS 

IPARM ŰVÉSZET 
 

2005.09.01-e után beiratkozott tanulóknak 
Új növendékek 12.000,-Ft./ év 13.000,-Ft./ év 
Jeles 12.000,-Ft./ év 13.000,-Ft./ év 
Jó 13.000,-Ft./ év 14.000,-Ft./ év 
Közepes 14.000,-Ft./ év 15.000,-Ft./ év 
Elégséges 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 
Évfolyamukat folytató tanulók 15.000,-Ft./ év 16.000,-Ft./ év 

 
2005.09.01-e előtt beiratkozott  tanulóknak 

Jeles    8.500,-Ft./ év    8.500,-Ft./ év 
Jó    9.500,-Ft./ év    9.500,-Ft./ év 
Közepes  10.500,-Ft./ év  10.500,-Ft./ év 
Elégséges  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 
Évfolyamukat folytató tanulók  11.500,-Ft./ év  11.500,-Ft./ év 
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Használati díjak 
Hangszerhasználati díj  6.000,-Ft./ év 
Zongora – használati díj  3.000,-Ft./ év 
Néptánc – öltözet használat  6.000,-Ft./ év 

  
 

Két  tanszakos tanulók térítési díja és tandíja: 
Az első tanszakra a fenti térítési díjak érvényesek, a további tanszakokra tandíjat  kell fizetni. 
Zeneművészeti – néptánc  12.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 71.000,-Ft./ év 
Zeneművészeti – képzőművészet 12.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 71.000,-Ft./ év  
Néptánc – képzőművészet  13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év  
Képzőművészet - néptánc 13.000,-Ft.+ 59.000,-Ft. = 72.000,-Ft./ év 
Néptánc - zeneművészeti 13.000,-Ft.+105.000,-Ft.= 118.000,-Ft./ év 
Képzőművészet - zeneművészeti 13.000,-Ft.+105.000,-Ft = 118.000,-Ft./ év 
 
A térítési díjakon felüli különböző költségek (használati díjak) a fenti táblázat szerint külön 
kerülnek megállapításra. 
 
Indoklás: A 2011/2012-es tanévben a jelen térítési díjakat a következőképpen kívánjuk 
módosítani: a zeneművészeti ágon 10.500,-Ft helyett 12.000,-Ft /10%-ról 11,5%-ra/, valamint 
a képző-és iparművészeti, illetve néptánc tanszakon 11.800,-Ft helyett 13.000,-Ft /20%-ról 
22%-ra/ javasoljuk megemelni. A térítési díjak mértékének emelése indokolt, mivel az elmúlt 
három évben a költségek emelkedési tendenciát mutattak. A balatonboglári és fonyódi 
művészeti iskolákban is a díjak emelkedése hasonló. 
 
 

 Térítési díj  
/ év / 

Hangszerhasználati díj 
/ év / 

Öltözet 
használat 

/ év / 

Összesen 

 Zene Tánc- képző    
Lengyeltóti 12.000,-Ft 

- 
- 

13.000,-Ft. 
6.000,-Ft 

- 
- 

6.000,-Ft. 
18.000,-Ft 
19.000,-Ft 

Fonyód 18.000,-Ft - 
18.000,-Ft. 

nincs 
- 

- 
nincs 

18.000,-Ft 
18.000,-Ft 

Balatonboglár 13.000,-Ft - 6.000,-Ft - 19.000,-Ft 
 
 
A használati díjak mértéke indokolt, mivel így tudjuk a hangszerek illetve ruhák javításának 
és karbantartásának költségeit fedezni. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 27. 
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