
 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
NÉPTÁNC TANSZAK BEIRATKOZÁS  

TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Szülők, Növendékek! 

Intézményünkbe a 2020/2021. tanévben a térítési díj és tandíj fizetésének módja! 

 

Az Iskola legkésőbb minden év május 31-ig határozza meg a következő tanévben alkalmazott térítési díj, tandíj mértékét. 

 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévben legkésőbb október 15.-ig, a második 

félévben legkésőbb február 28.-ig átutalással, az iskola számlaszámát tartalmazó postautalványon, vagy az iskola pénztárába 

történő befizetéssel kell teljesíteni. 

 

Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb 5 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a 

tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 

 

Amennyiben késik a befizetés: az iskolatitkár a szaktanár segítségével, írásban értesíti a szülőket. A fizetési kötelezettség 

elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a közoktatási törvény értelmében a növendéket törölnünk kell a tanulók 

névsorából. 

Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola  

térítési és tandíjai 2020 / 2021-es tanévre 

Térítési díj: 

Tanulmányi átlag     Éves térítési díj (Ft)                Féléves térítési díj (Ft) 

4,5 - 5          15 200                                            7 600 

4,0 – 4,4          16 214                                            8 107 

3,5 – 3,9          17 226                                            8 613 

3,0 - 3,4          18 240                                            9 120 

2 – 2,9          19 254                                            9 627 

1 – 1,9          20 266                                          10 133 

 

22 éven felüli tanulók esetén és/vagy 2. tanszakra a Tandíj: 

 

Tanulmányi átlag     Éves tandíj (Ft)                        Féléves tandíj (Ft) 

4,6 - 5          15 200                                              7 600 

4,0 – 4,4          20 200                                            10 100 

3,5 – 3,9          25 400                                            12 700 

3,0 - 3,4          30 400                                            15 200 

2 – 2,9          35 600                                            17 800 

1 – 1,9          40 600                                            20 300 

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. A térítési/tandíj mértéke a 

tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. Ezen „díjkedvezmény iránti kérelem” 

elnevezésű dokumentumot az igazolásokkal együtt a beiratkozási laphoz kötelező csatolni. 

 

Szarvas, 2020. május 14.           

 

 Molnár Istvánné 

                 Igazgató 


