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Díjfizetési szabályzat 2021-2022 tanév 
KOZÁRMISLENY 

A 2011. évi CXC. Törvény 16. § (3), valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (1) a) pontja, és (2) bekezdése értelmében a Diabelli Alapítvány (Fenntartó)  

a Kozármislenyi AMI (Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola) tanulói által fizetendő térítési díjakat, tandíjakat a következőkben állapítja meg: 

A díjak 1 tanítási évre vannak meghatározva, ezeket 2 részletben - félévente, vagy  
10 részletben - havonta lehet teljesíteni (a havi tanítási napok számától függetlenül!) 

 

A díjak befizetésének határideje: I. félév: 2021. október 20. II. félév: 2022. február 20., vagy minden hónap 20-a 

  a díjak legvégső befizetési határideje: 2022.08.31., mely a következő tanévre beiratkozás előfeltétele! 

Beiratkozási díj: egységesen, minden művészeti ágon 15.000 Ft 

beiratkozáskor 5.000 Ft-ot, a maradék 2x5.000 Ft-ot 2021.10.20-ig és 2022.02.20-ig kell befizetni. 

Térítési díj: az alábbi sávos díjszabás szerint, a 2020/21-es tanév végi művészeti iskolás átlageredmény alapján: 

(új beiratkozó tanulóink az I. díjsor szerint fizetik a térítési díjat) 

 

Zeneművészet ág: 

hangszerhasználati díj nincs, 

második hangszer: 

10.000 Ft/hó tandíj 

 

Képzőművészet ág: 

fizetendő anyagköltség: 

6.000 Ft/félév  

 

Táncművészet ágon  

a térítési díjat a Diabelli Alapítvány, mint fenntartó más forrásból biztosítja, illetve kuratóriumi határozat alapján átvállalhatja. 

 

Kedvezmények: 

A kedvezmény fajtája A kedvezmény mértéke Ki igényelheti Az igényléshez szükséges iratok 

Térítési díjkedvezmény 10% - 20% - 30% - 40% - 50% 

1. Az a tanuló, akinek a szociális 

helyzete alapján 

megalapozott az igénylés. 

2. Zeneiskolai tanulmányi átlaga 

4 (azaz négy) egész felett volt. 

1. Térítési díj kedvezménykérő lap 

2. Minden kereső egy háztartásban élő 

családtag munkáltatói kereseti igazolása 

3. Ha ilyen nincs: igazolás munkanélküli 

járadékról és egyéb szociális segélyről 

Rendszeres Gyermekvédelmi 

Támogatásban részesülők 

Fix befizetendő összeg: 

2.800 Ft/hó 

Rendszeres Gyermekvédelmi 

Támogatásban részesülő tanuló 
RGYVT határozat másolata 

Hátrányos Helyzet, Halmozottan 

Hátrányos Helyzet, SNI kedvezmény 

100% = ingyenes az 1. 

művészeti ág 

Hátrányos Helyzetű, Halmozottan 

Hátrányos Helyzetű, SNI tanulók 

HH-s, HHH-s határozat, szakértői vélemény 

másolata 

A kedvezmény kérelmek beadásának határideje: 2021. szeptember 20. 

A késve beérkező igényeket az iskola vezetőségének nem áll módjában elbírálni! 

Tandíjfizetési kötelezettség: 

- Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után a Kozármislenyi AMI nem tud normatív támogatást igénybe venni (pl.: más művészetoktatási 

intézményben veszi igénybe a normatív támogatást, több tanszakra is jár, óvodás, stb.), ebben az esetben a tandíj összege zeneművészeti ágon: 10.000 Ft/hó, 

képzőművészeti ágon: 4.000 Ft/hó. 

- A késedelmesen beiratkozó, tanköteles korú iskolásoknak be kell fizetni a teljes éves tandíjat! (a beiratkozás időpontjától függetlenül) 

- A tandíj mértéke a kuratórium döntése alapján (alapos indokkal) szülői kérésre csökkenthető. 
 

Kozármisleny, 2021. 05. 03.  Lencsés Lídia Julianna 

 igazgató 

Tanulmányi 

átlag: 

Zeneművészet 
      (kötelező tárgy és 

1 hangszer) 

Csak szolfézs 
Tanórák 

száma/tanév: 

 I. - 5,0 kitűnő 75.000.-Ft/év 50.000.-Ft/év 72 hangszeres 

óra (főtárgy), 

72 szolfézs óra 

(kötelező tárgy) 

 II. - 4,5 jeles 78.000.-Ft/év 50.500.-Ft/év 

 III. - 4,0 jó 81.000.-Ft/év 51.000.-Ft/év 

Tanulmányi 

átlag: 
Képzőművészet 

Tanórák 

száma/tanév: 

 I. - 5,0 kitűnő 40.000.-Ft/év 
144 képzős 

csoportos óra 
 II. - 4,5 jeles 43.000.-Ft/év 

 III. - 4,0 jó 46.000.-Ft/év 


