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1)  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bek. c) pontja alapján 
a fenntartó meghatározza a köznevelési intézményeiben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának 
szabályait, valamint a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. Jelen fenntartói szabályzat a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 33-37. §-ainak figyelembevételével készült. 
 
Az iskolarendszerű szakképző évfolyamok tagozataira jelentkező érettségizett tanulók a jelentkezésükkel 
egyidejűleg nyilatkozatot adnak be arról, hogy rendelkeznek-e már államilag támogatott szakképesítéssel. 
Az alapfokú művészetoktatásra jelentkezők esetében, ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási 
iskolával létesít tanulói jogviszonyt, a tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia 
kell arról, hogy melyik iskolában vesz részt alapfokú művészetoktatásban térítési díj vagy tandíjfizetési 
kötelezettség mellett.  
 
2)  
KÉPZÉSEK DÍJAI 
 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

- Iskolarendszerű szakképzés - Nappali tagozat 
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányada. Szakképzés térítési díja nappali tagozaton: 95.000 Ft / félév. 

- Iskolarendszerű szakképzés - Felnőttoktatási tagozat 
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén huszonötödik 
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának húsz-negyven százaléka. Térítési díj a szakképzés esti felnőttoktatási 
tagozatán: 65.000 / félév. 
Térítési díjat kell fizetnie a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga 
(ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de 
be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga esetén. 

- Alapfokú művészetoktatás 
Térítési díjat kell fizetni alapfokú művészetoktatásban a heti kettő vagy négy tanórai foglalkozás 
és a szolgáltatás körében az iskola épületének és felszereléseinek használatáért. A térítési díj 
összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányadának öt-húsz százaléka. A térítési díj mértéke a 2017/2018. tanévben: heti 2 órában 
12.000 Ft és heti 4 órában 18.000 Ft. 
 

TANDÍJ 
- Iskolarendszerű szakképzés - Nappali tagozat 

Tandíj fizetendő a második vagy további szakmai vizsgára, annak javító- és pótló vizsgáira is. Tandíj 
megfizetése mellett vehető igénybe a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az 
évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése. 

- Iskolarendszerű szakképzés - Felnőttoktatási tagozat 
Tandíj megfizetése mellett vehető igénybe a képzés abban az esetben, ha tanulói jogviszony 
keretében a harmadik vagy további szakképesítésre szól a felkészülés. Szakképzés esti, 
felnőttoktatási tagozaton (3. szakképzés esetén): 75.000 Ft tandíj. 
Tandíj fizetendő továbbá a második vagy további szakmai vizsgára, annak javító- és pótló vizsgáira 
is. 

- Alapfokú művészetoktatás 
Tandíj megfizetése mellett vehető igénybe az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát 
meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 



második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás 
annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy 
nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a hatodik életévét még nem, 
és annak, aki huszonkettedik életévét már betöltötte. 
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvett, beiratkozott és a foglalkozásokon résztvevő 
tanuló állami támogatása csak egy intézményben vehető figyelembe. Azon tanulók számára is 
tandíj fizetendő, akik a Budai Rajziskola alapfokú művészetoktatása mellett, más művészeti 
intézményben egyéb tanszakon is tanulmányokat folytatnak. A szülő erről írásban nyilatkozni 
köteles, mely nyilatkozatból kiderül, hogy mely helyen fizet térítési díjat; a többi helyen tandíjat 
köteles fizetni.  
A tandíj mértéke a 2017/2018. tanévben: heti 2 órában 12.000 Ft + 65.000 Ft 
      heti 4 órában 18.000 Ft + 98.000 Ft 

- Iskolarendszeren kívüli szakképzés - Felnőttképzés 
Tandíj megfizetése mellett vehető igénybe a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. 
A tandíj mértéke a 2017/2018. tanévben: 165.000 Ft/félév. 

 
TANFOLYAMI DÍJ 

- Szabadiskola 
Tanfolyami díj megfizetése mellett vehetők igénybe szabadiskolai tanfolyamaink, kurzusaink, 
valamint ezzel összefüggő más szolgáltatásaink. 
(Lásd – szabadiskolai programfüzet.) 

 
AZ ISKOLA KÖZÉRDEKŰ CÉLJAIHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE 

- Iskolarendszerű szakképzés 
Nappali tagozaton az iskola közérdekű céljaihoz történő hozzájárulás összege: 100.000 Ft / félév, 
valamint a szakmai vizsga támogatási összege. 
Szakképzés esti, felnőttoktatási tagozaton az iskola közérdekű céljaihoz történő hozzájárulás 
összege: 100.000 Ft / félév, 3. szakképzés esetén: 100.000 Ft alapítványi hozzájárulás / félév 

- Alapfokú művészetoktatásban az iskola közérdekű céljaihoz történő hozzájárulás összege: 36.000 
Ft illetve 58.000 / tanév. 

 
3) 
Képzési díj mentesség 

- Iskolarendszerű szakképzés 
Az adott tanévben a Budai Rajziskola pályázatot ír ki ingyenes/kedvezményes művészeti 
szakképzésben való részvételre. Az adott tanévre vonatkozó keretszámokról és a pályázat 
részleteiről aktuálisan az Iskola honlapján teszünk közzé tájékoztatást. 

- Alapfokú művészetoktatás 
Nem fizet térítési díjat, tandíjat a hátrányos helyzetű tanuló. A mentességét a lakóhely szerinti 
jegyzőtől kapott határozat igazolja. 
(Alapfokú művészetoktatásban, az iskolát fenntartó Vizuális Kultúráért Alapítvány minden 
tanévben ösztöndíjpályázatot ír ki kedvezményes művészeti képzésre. Lásd – iskola honlapja.) 

 
4) 
Fizetési határidők 

- Iskolarendszerű szakképzés 
A képzés megkezdéséhez szükséges térítési díj, tandíj vagy hozzájárulás első félévi díját a 
tanulmányi megállapodásban megadott határidőig kell átutalni.  A második és a további félévekre 
vonatkozóan, a tanulmányi megállapodás mellékletében leírtak irányadóak. 



Szakmai vizsga és a javító- és pótló vizsga díjának befizetését az adott vizsgára való jelentkezéskor 
kell teljesíteni. 

- Alapfokú művészetoktatás 
A képzés megkezdéséhez szükséges a térítési díj teljes összege, vagy tandíj első részletének 
beiratkozáskor történő befizetése. A hozzájárulás vagy a tandíj további részét az adott tanév 
november 30-áig kell átutalni. 

- Felnőttképzés  
A képzésre történő beiratkozáskor, illetve a további félévek regisztrációjakor – minimum – 30.000 
Ft, a tandíj első részletének átutalása szükséges. A fennmaradó összeget, a beiratkozást, illetve a 
további félévekre vonatkozóan a regisztrációs időpontot követő 30. naptári napig kell átutalni. 
(Lásd – felnőttképzési szerződés.) 
 

5) 
Záró rendelkezések 
A fenntartó meghatározhatja azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
dönt a rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes szolgáltatásról, a térítési díj és a tandíj 
összegéről, és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 
A térítési díj vagy tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott kérelem és dokumentum 
alapján – az intézményvezető jogosult dönteni.  
A térítési díjak és tandíjak összegét az ezres kerekítés szabályai szerint kell megállapítani a tanévre 
vonatkozóan. 
A tanulók tájékoztatását az adott nevelési-oktatási évre – az aktualizált térítési/tandíj összegével, valamint 
a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályaival kapcsolatban – a nevelési-oktatási intézmény elkészíti és a 
saját honlapján teszi közzé. 
A mindenkori tanévre vonatkozó térítési díjak, tandíjak és támogatások összegét minden év május 31-éig 
aktualizálni kell a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának ismeretében. 


