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Kedves Szülők, Diákok!
Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.
Alacsonyabb összegű Térítési díjat (1-es táblázat) fizet minden olyan tanuló, aki iskolánkban
szolfézs vagy kamarazene főtárgy szakon tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerinti oktatásban részesül (az óvodás gyermek, a főiskolai/egyetemi hallgató nem
rendelkezik tanulói jogviszonnyal), és intézményünkben 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.
Térítési díjat (2-es táblázat) fizet minden olyan 6 -18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal
(az óvodás gyermek, a főiskolai/egyetemi hallgató nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal) rendelkezik, vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül, és intézményünkben 6
tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.
Magasabb térítési díjat (3-as táblázat) fizet minden 18-22 év közötti tanuló, amennyiben tanulói
jogviszonnyal rendelkezik (iskolalátogatási igazolással kérjük alátámasztani), vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül.
Tandíjat (1-es táblázat) fizet a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló, aki hetente 6 tanórai foglalkozásnál többet vesz igénybe, vagy az igénybe vett foglalkozások együttes
időtartama meghaladja a 300 percet. (Két tanszakos tanulók)
Magasabb tandíjat (2. táblázat) fizet a 22 év feletti, valamint a nem tanköteles tanuló (16 évnél idősebb és nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal), vagy nem nappali oktatás munkarendje
szerinti oktatásban részesülő tanuló. Továbbá azon tanulók is magasabb összegű tandíjat kötelesek fizetni, akik nem rendelkeznek magyar állampolgársággal, vagy a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlésére kötelezettek.

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
tel / fax: +36-22/500-989
e-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
OM azonosító: 039554
www.hermannzenesuli.hu

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül a növendék előző tanévi tanulmányi
átlagától is függ. Az adott művészeti ágon átlaggal nem rendelkező növendék (pl. új növendék
esetében) az alapdíjat 5-ös tanulmányi átlag (legalacsonyabb díjtétel) szerint fizeti. Az a növendék,
aki az adott osztály követelményeit valamely tárgyból önhibáján kívül nem teljesíti, a következő
tanévben az érintett tárgyból megkezdett osztályát folytatja, érdemjegyet nem kap. Ebben az esetben az utolsó teljesített tanév végi eredményét kell figyelembe venni az adott tantárgynál. Annak a
növendéknek, aki másik művészeti iskolából iratkozik át intézményünkbe, a hozott zenei tanulmányi átlagát vesszük figyelembe.
A térítési díj és tandíj pontos összegét minden évben a fenntartó szabja meg. Hat, tizennyolc illetve
huszonkettő év felettinek az tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsejéig betöltötte az adott
életkort.
Vendégtanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vele jogviszonyban álló iskolában fizeti meg a
megállapított térítési díjat, a fogadó iskolában nem kell térítési díjat fizetnie.
Az idei tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat egy összegben vagy kettő egyenlő részletben, 2018. október 18-ig, illetve 2019. március 14-ig kell befizetni. Indokolt esetben benyújtott
kérelem alapján részletfizetés igényelhető.
Tanév közben tanulmányait megszakító - kimaradó- tanulóknak a megállapított térítési,
és/vagy tandíj teljes összegét be kell fizetni, illetve befizetés esetén nem áll módunkban azt
visszafizetni.
A tanév közben beiratkozó tanulóknak a teljes évre vonatkozó térítési, ill. és/vagy tandíjat
kell befizetniük.
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TÉRÍTÉSI-ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSI MÓDJA A 2018/19-AS TANÉVBEN

1.) Készpénz befizetés esetén, a térítési- és/vagy tandíj megállapított összegét - az iskola erre
kijelölt helyiségében - kérjük rendezni az alábbi munkanapok valamelyikén.
A díj egyösszegű befizetéssel is teljesíthető.
I. RÉSZLET TELJESÍTÉSE KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ESETÉN
2018. október 16. (kedd)
10.00-12.00 és 15.00-18.00
2018. október 17. (szerda) 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Befizetési határidő: 2018. október 18.
II. RÉSZLET TELJESÍTÉSE KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ESETÉN
2019. március 12. (kedd)
10.00-12.00 és 15.00-17.00
2019. március 13. (szerda)
10.00-12.00 és 15.00-18.00
Befizetési határidő: 2019. március 14.

2.) Postai vagy banki befizetés esetén a befizetőnél fel kell tüntetni a következőket:
Hermann FA3801, a tanuló nevét,
valamint 18/19.
A térítési díj összegét a Székesfehérvári Tankerületi Központ Magyar Államkincstáránál vezetett számlaszámára kérjük átutalni.
Számlaszám: 10029008-00336846-00000000
A befizetés csak akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a szülő a határidőig megküldi a postai vagy banki befizetés teljesítéséről készült igazolást. A
dokumentumot a gyermek nevével ellátva, a titkárság postaládájába, vagy annak másolatát a titkárság email címére szíveskedjenek eljuttatni.
E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
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TÉRÍTÉSI DÍJ és TANDÍJ TÁBLÁZATOK*
a KLIK Térítési és Tandíjszabályzata alapján (2018-2019)
TÉRÍTÉSI DÍJ
1. táblázat
Szolfézs/kamarazene főtárgyas tanulók esetében a következő térítési díjat kell fizetni:

Alacsonyabb összegű Térítési díjat fizet minden olyan tanuló, aki iskolánkban szolfézs vagy kamarazene főtárgy szakon tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerinti
oktatásban részesül (az óvodás gyermek, a főiskolai/egyetemi hallgató nem rendelkezik tanulói
jogviszonnyal), valamint intézményünkben 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet
nem vesz igénybe.

Térítési díj
Szolfézs/kamarazene főtárgyas tanulók
Éves
Tanulmányi
%összeg
átlag
ban
Ft

Két részlet
esetén
Ft/részlet

4,5 – 5,0

14600 15%

7300

4,0 - 4,4

15600 16%

7800

3,5 – 3,9

16600 17%

8300

3,0 - 3,4

17600 18%

8800

2,0 – 2,9

18400 19%

9200

elégtelen

19400 20%

9700

* A térítési-és tandíj mértékek megállapításakor az általános kerekítési szabályok alkalmazásával, száz forinttal osztható díj került meghatározásra.
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TÉRÍTÉSI DÍJ
2. táblázat
A 6-18 éves tanuló esetében a következő térítési díjat kell fizetni:
Térítési díjat fizet minden olyan 6 -18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal (az óvodás
gyermek, a főiskolai/egyetemi hallgató nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal) rendelkezik, vagy
nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül, és intézményünkben 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe.

Térítési díj
6 - 18 életév
Éves
Tanulmányi
%összeg
átlag
ban
Ft

Két részlet
esetén
Ft/részlet

4,5 – 5,0

16800

5%

8400

4,0 - 4,4

20000

6%

10000

3,5 – 3,9

26800

8%

13400

3,0 - 3,4

33400 10%

16700

2,0 – 2,9

50200 15%

25100

elégtelen

66800 20%

33400
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TÉRÍTÉSI DÍJ
3. táblázat
A 18-22 év közötti tanuló esetében, amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül, a következő, magasabb térítési díjat kell fizetni:

Magasabb térítési díj
18 - 22 életév
Éves
Tanulmányi
%összeg
átlag
ban
Ft

Két részlet
esetén
Ft/részlet

4,5-5,0

50200 15%

25100

4,0-4,4

56800 17%

28400

3,5-3,9

63600 19%

31800

3,0-3,4

66800 20%

33400

2,0-2,9

100200 30%

51000

elégtelen

133600 40%

66800
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TANDÍJ
A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében, aki hetente 6 tanórai foglalkozásnál többet vesz igénybe, vagy az igénybe vett foglalkozások együttes időtartama meghaladja a 300 percet, tandíjat kell fizetni. (Két tanszakos tanulók vagy aki más művészeti iskolába
is jár és ott térítési díj ellenében veszi igénybe az oktatást).

Tandíj

Éves
Tanulmányi
%összeg
átlag
ban
Ft

Két részlet
esetén
Ft/részlet

4,5-5,0

50200 15%

25100

4,0-4,4

66800 20%

33400

3,5-3,9

83600 25%

41800

3,0-3,4

100200 30%

50100

2,0-2,9

117000 35%

58500

elégtelen

133600 40%

66800
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TANDÍJ
2. táblázat
A 22 év feletti, valamint a nem tanköteles tanuló (16 évnél idősebb és nem rendelkezik tanulói
jogviszonnyal), vagy nem nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részesül tanuló
esetében tandíjat kell fizetni. Továbbá azon tanulók is tandíj kötelesek, akik nem rendelkeznek
magyar állampolgársággal, vagy a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlésére kötelezettek.

Tandíj 2.

Éves
Tanulmányi
%összeg
átlag
ban
Ft

Két részlet
esetén
Ft/részlet

4,5-5,0

66800 20%

33400

4,0-4,4

83600 25%

41800

3,5-3,9

100200 30%

50100

3,0-3,4

117000 35%

58500

2,0-2,9

133600 40%

66800

elégtelen

167000 50%

83500
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MENTESSÉG /a köznevelési törvény 16. § (3) bekezdésében alapján/
A "Hátrányos helyzetű" (HH) és a "Halmozottan hátrányos helyzetű" (HHH) és a sajátos
nevelési igényű (SNI) gyermekek kaphatnak mentességet, melyet a megfelelő határozattal kell
igazolni.
A mentességhez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

67.A

§

szerinti

feltételeknek

kell

teljesülnie.

A

törvény

a

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&celpara=#xcelparam linken található!!!) /A jegyző aláírásával adnak ki erről határozatot az aktuális önkormányzatnál./
Azon sajátos nevelési igényű tanuló (SNI) részére ingyenes az oktatás, aki testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista.
/a MÁK (Magyar Államkincstár) által kiállított igazolás elfogadható./
Kérjük, hogy fent említett igazolásokat is legyenek szívesek október 5-ig leadni a zeneiskola titkárságán.

SZOCIÁLIS ALAPÚ KEDVEZMÉNY:
A KLIK szabályzatának 6.§-a "téritésí díj és tandíjkedvezmény"-ről ír, azaz kategóriától és életkortól függetlenül jár a kedvezmény akár tandíjat, akár térítési díjat fizet a tanuló.
KLIK által meghatározott szociális kedvezmény egy főre jutó nettó jövedelem alapján kerül kiszámításra. Ennek értelmében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (RGYT-ben) részesülő
tanulóink sem kaphatnak teljes mentességet, hanem a szülők által beadott, igazolásokkal (jövedelemigazolás) alátámasztott egy főre jutó nettó jövedelem szabja meg a térítési és/vagy tandíjkedvezmény mértékét.
A kedvezmények kérelmére a KLIK űrlapja használandó, melynek címe „Díjkedvezmény iránti
kérelem 2. függelék”
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Ha a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem
alatt van, akkor

90 %

kedvezmény illeti meg.

38 476 Ft - 39 900 Ft

között van, akkor

80 %

kedvezmény illeti meg.

39 901 Ft - 42 750 Ft

között van, akkor

70 %

kedvezmény illeti meg.

42 751 Ft - 45 600 Ft

között van, akkor

60 %

kedvezmény illeti meg.

45 601 Ft - 48 450 Ft

között van, akkor

50 %

kedvezmény illeti meg.

48 451 Ft - 51 300 Ft

között van, akkor

40 %

kedvezmény illeti meg.

51 301 Ft - 54 150 Ft

között van, akkor

30 % kedvezmény illeti meg.

54 151 Ft - 57 000 Ft

között van, akkor

20 % kedvezmény illeti meg.

57 001 Ft - 59 850 Ft

között van, akkor

10 %

38 475 Ft

kedvezmény illeti meg.

A fenti kedvezmény igénybevételéhez jövedelemigazolás szükséges!

A nettó jövedelmet a munkáltatóval kell igazoltatni. A kedvezmény érvényesítéséhez a dokumentumokat az iskola titkárságán kell leadni.
Székesfehérvár, 2018. szeptember 11.
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2. sz. függelék
Díjkedvezmény iránti kérelem
Intézmény megnevezése:
Tanuló neve:
Szül. hely, idő:
Lakcím:
Tartózkodási hely:
A tanuló oktatási azonosító száma:
Szülő (törvényes képviselő) neve:
Tel:
Anyja születéskori neve:
Tel:
Nyilatkozom arról, hogy a 2018/2019 tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetre tekintettel
kívánom igénybe venni.
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: _______________________________Ft
Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó):
igen

nem

Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő sor aláhúzandó)
 gyermekem hátrányos helyzetű
 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Székesfehérvár, 20____év ____________________hó ______nap

_________________________________
Szülő (gondviselő) aláírása

_____________________________
Tanuló aláírása

