
 

 

 

 

 

 

Térítési/tandíjak befizetésének eljárásrendje 

 TRIOLA AMI 2018/2019. tanév 

 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet figyelembe 
vételével a TRIOLA  Közhasznú Alapítvány (Fenntartó) a TRIOLA AMI (TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola) 
tanulói által fizetendő térítési díjakat, tandíjakat a következőkben állapítja meg: 

 

 

Térítési díj Zene 

 

I. Jeles (4,5-5) 30.000 Ft 15.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 30.000 Ft 15.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 34.000 Ft 17.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 38.000 Ft 19.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 38.000 Ft 19.000 Ft 

 

 

Térítési díj kiselőképző, nagyelőképző ill. kamarazene (csak 2 csop. fogl.) 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 13.000 Ft 6.500 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 13.000 Ft 6.500 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 15.000 Ft 7.500 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 17.000 Ft 8.500 Ft 

V. Elégtelen (1) 17.000 Ft 8.500 Ft 

 
 

 

 

 

 



A térítési díj befizetésének határideje: 
  
  
 A szülői nyilatkozatok alapján havonta 1x, félévente 2x, félévente 1x.  Az alábbi időpontokig. 
 
I. félév: 2019. február 15.  II. félév: 2019. június 15.  Legkésőbb: 2019. augusztus 31. 
  

 A tanulmányi átlageredmény számításának az alapja a tanév végi főtárgy, és kötelező tárgy 
osztályzata. 
 Az előképző évfolyamot elvégző tanulóink a jól megfelelt minősítés alapján az I. díjcsoport, a 

megfelelt minősítés alapján a II. díjcsoport szerint fizetik 
a költségtérítést a 2018-2019-es tanévben. 
Új beiratkozó növendékek esetén a táblázat I. díjcsoportjában foglaltak alapján kell fizetni. 

 A befizetési határidőktől való eltérő befizetésre, egyedi, kivételes méltánylást érdemlő esetekben 
van lehetőség, amire a TRIOLA  AMI igazgatója adhat engedélyt. 

  

18-22 éves korig tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek 
(középfokú tanulmányainak befejezéséig, nem főiskolai, vagy egyetemi hallgató, nem dolgozó) 

 

Térítési díj Zene 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 44.000 Ft 22.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 44.000 Ft 22.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 66.000 Ft 33.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 88.000 Ft 44.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 88.000 Ft 44.000 Ft 

 
Térítési díjfizetési kedvezményeink, szociális kedvezmények: 

 

A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a 

kedvezményezettek köréről az iskola igazgatója dönt. 

 

A 2011. évi CXC, törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (3) pontja alapján: 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első 

alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

Az erre vonatkozó határozat fénymásolatát kérjük a szaktanárhoz eljuttatni 2018. október 15-ig! 

A fizetési kötelezettség alóli mentességet, fizetési kedvezményt, ill. részletfizetést a 

szülő, vagy a nagykorú tanuló írásban kérheti. 
 Családi kedvezmény adható -a szülő írásbeli kérelme alapján-az iskolánkban tanuló testvérek 

esetében. A térítési díj összegéből 1.000 Ft kedvezmény adható  félévenként és tanulónként. 
 
 A kedvezmények kizárólag a térítési díjra vonatkoznak, a tandíjra nem! 

 

A kedvezménykérő lapok beadásának határideje: 

- régi és új növendékeknek egyaránt: 2018. október 15. 
A kedvezmények odaítélésénél figyelembe vesszük: 

- a tanuló művészetoktatási intézményi tanárainak véleményét. 



- a tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását. 

- az addigi fizetési teljesítéseket. 
- a rászorultság mértékét. 
- A kedvezmények odaítéléséről az intézmény vezetősége dönt: 2018. október 30-ig. 
- A késve beérkező igényeket az iskola vezetőségének nem áll módjában elbírálni. 
 
Nem kaphat kedvezményt az a tanuló: 
- akinek az adott tanévet megelőző lezárt tanév tanulmányi átlaga 4 (azaz: négy) egész alatt van. 
- akinek bármilyen fizetési elmaradása van. 
- aki rendszeresen késve fizet, és a késés okát nem egyezteti az iskola vezetőségével. 
- aki bármilyen viselkedésével megszegi a Házirendet. 
- aki nem látogatja rendesen a főtárgyi és kötelező tárgyi órákat. 
- akinek az előző tanév hiányzásai meghaladják a tanórák számának egyharmadát. 
- aki az igényléshez szükséges iratokat késve nyújtja be. 
Tandíjfizetési kötelezettség: 
- Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után a TRIOLA AMI nem tud normatív támogatást 

igénybe venni abból az okból, hogy más művészetoktatási 
 intézménynek is tanulója,  és a szülő abba az intézménybe kérte a normatív támogatást, vagy az 
intézményen belül  több tanszakra is jár. 
Tandíjmentesség nem adható. 
 

 
 

TANDÍJFIZETÉSI TÁBLÁZAT 

6 -18 év között 
Tandíj Zene 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 100.000 Ft 50.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 100.000 Ft 50.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 110.000 Ft 55.000 FT 

IV. Elégséges (2-2,4) 110.000 Ft 55.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 120.000 Ft 60.000 Ft 

 
 

6 év alattiak, 22 év felettiek, továbbá 18-22 év között hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik (főiskolai, egyetemi hallgatók) és dolgozók: 

 

Tandíj Zene 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 100.000 Ft 50.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 140.000 Ft 70.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 160.000 Ft 80.000 Ft 



IV. Elégséges (2-2,4) 180.000 Ft 90.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 200.000 Ft 100.000 Ft 

 

 

Térítési díjak, társművészet 

 
Térítési díj társművészet 

 

I. Jeles (4,5-5) 16.000 Ft 8.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 16.000 Ft 8.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 18.000 Ft 9.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 22.000 Ft 11.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 22.000 Ft 11.000 Ft 

 

 

Térítési díj társművészet előképző (csak 2 csop. fogl.) 

 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 6.000 Ft 3.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 6.000 Ft 3.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 7 000,00 Ft 3.500 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 10.000 Ft 5.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 10.000 Ft 5.000 Ft 

 
 

A térítési díj befizetésének határideje: 
  
  
 A szülői nyilatkozatok alapján havonta 1x, félévente 2x, félévente 1x.  Az alábbi időpontokig. 
 
II. félév: 2019. február 15.  II. félév: 2019. június 15. Legkésőbb: 2019. augusztus 31. 
  
 A tanulmányi átlageredmény számításának az alapja a tanév végi főtárgy, és kötelező tárgy 
osztályzata. 
 Az előképző évfolyamot elvégző tanulóink a jól megfelelt minősítés alapján az I. díjcsoport, a 

megfelelt minősítés alapján a II. díjcsoport szerint fizetik 
a költségtérítést a 2018-2019-es tanévben. 
Új beiratkozó növendékek esetén a táblázat I. díjcsoportjában foglaltak alapján kell fizetni. 

 A befizetési határidőktől való eltérő befizetésre, egyedi, kivételes méltánylást érdemlő esetekben 
van lehetőség, amire a TRIOLA  AMI igazgatója adhat engedélyt. 

  

18-22 éves korig tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek 



(középfokú tanulmányainak befejezéséig, nem főiskolai, vagy egyetemi hallgató, nem dolgozó) 

Térítési díj társművészet 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 20.000 Ft 10.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 20.000 Ft 10.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 24.000 Ft 12.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 26.000 Ft 13.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 26.000 Ft 13.000 Ft 

Térítési díjfizetési kedvezményeink, szociális kedvezmények: 

 

A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a 

kedvezményezettek köréről az iskola igazgatója dönt. 

 

A 2011. évi CXC, törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (3) pontja alapján: 

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első 

alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

 

Az erre vonatkozó határozat fénymásolatát kérjük a szaktanárhoz eljuttatni 2018. október 15-ig! 

 

A fizetési kötelezettség alóli mentességet, fizetési kedvezményt, ill. részletfizetést a 

szülő, vagy a nagykorú tanuló írásban kérheti. 
 Családi kedvezmény adható -a szülő írásbeli kérelme alapján-az iskolánkban tanuló testvérek 
esetében. A térítési díj összegéből 1.000 Ft kedvezmény adható  félévenként és tanulónként. 
 
 A kedvezmények kizárólag a térítési díjra vonatkoznak, a tandíjra nem! 
A kedvezménykérő lapok beadásának határideje: 
- régi és új növendékeknek egyaránt: 2018. október 15. 
A kedvezmények odaítélésénél figyelembe vesszük: 
- a tanuló művészetoktatási intézményi tanárainak véleményét. 
- a tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását. 
- az addigi fizetési teljesítéseket. 
- a rászorultság mértékét. 
- A kedvezmények odaítéléséről az intézmény vezetősége dönt: 2018. október 30-ig. 
- A késve beérkező igényeket az iskola vezetőségének nem áll módjában elbírálni. 
 
Nem kaphat kedvezményt az a tanuló: 
- akinek az adott tanévet megelőző lezárt tanév tanulmányi átlaga 4 (azaz: négy) egész alatt van. 
- akinek bármilyen fizetési elmaradása van. 
- aki rendszeresen késve fizet, és a késés okát nem egyezteti az iskola vezetőségével. 
- aki bármilyen viselkedésével megszegi a Házirendet. 
- aki nem látogatja rendesen a főtárgyi és kötelező tárgyi órákat. 
- akinek az előző tanév hiányzásai meghaladják a tanórák számának egyharmadát. 
- aki az igényléshez szükséges iratokat késve nyújtja be. 
Tandíjfizetési kötelezettség: 
- Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után a TRIOLA AMI nem tud normatív támogatást 

igénybe venni abból az okból, hogy más művészetoktatási 



 intézménynek is tanulója,  és a szülő abba az intézménybe kérte a normatív támogatást, vagy az 
intézményen belül  több tanszakra is jár. 
Tandíjmentesség nem adható. 
 

TANDÍJFIZETÉSI TÁBLÁZAT 

6 -18 év között 
Tandíj társművészet 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 30.000 Ft 15.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 30.000 Ft 15.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 40.000 Ft 20.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 80.000 Ft 40.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 80.000 Ft 40.000 Ft 

 
 

6 év alattiak, 22 év felettiek, továbbá 18-22 év között hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik (főiskolai, egyetemi hallgatók) és dolgozók: 

  

 

 

 

 

Tandíj társművészet 

 

Kategória Érdemjegy Egész évre Félévre 

I. Jeles (4,5-5) 60.000 Ft 30.000 Ft 

II. Jó (3,5-4,4) 60.000 Ft 30.000 Ft 

III. Közepes (2,5-3,4) 80.000 Ft 40.000 Ft 

IV. Elégséges (2-2,4) 100.000 Ft 50.000 Ft 

V. Elégtelen (1) 100.000 Ft 50.000 Ft 

 

 
Szeged, 2018. május 18. 

 
 


