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27/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési 
kötelezettségéről  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés c) pontja, a 116. § (1) bekezdés a) pontja, a 
117. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 117. § (2) – (4) bekezdései, valamint a 124. § (21) 
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § (1) A Dohnányi Ernő Zeneiskolában tanévenként térítési-, illetve meghatározott 
esetekben tandíjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet határozza meg. 

(2) Az intézmény vezetője e rendelet alapján összegszerűen állapítja meg a fizetendő 
térítési díj és tandíj összegét. 

(3) A térítési díjként és tandíjként fizetendő összeget az intézmény vezetője, a fenntartó 
hivatalos lapjában, valamint az intézmény hirdető tábláján kifüggesztett hirdetmény útján, 
illetve hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra. 

(4) Az új, a kezdő évfolyamokra beiratkozott tanulók az első félévben a "jó" kategória 
szerint kötelesek a térítési díjat, illetve tandíjat megfizetni.  
2. § (1) A térítési díj és a tandíj félévenként esedékes összegét szeptember 30-áig, illetve 

február 28-áig kell az iskola által közzé tett eljárási rend alapján befizetni kivéve, ha a tanuló 
részletfizetési kedvezményt kapott. A fizetési kötelezettség nem teljesítése a tanulói 
jogviszony megszűnését eredményezi. 

(2) A tanulókra egyedileg vonatkozó térítési díj és a tandíj fizetendő összegét félévkor és 
tanév végén a tanulmányi eredmény függvényében a rendeletben foglaltak alapján állapítja 
meg az iskola igazgatója. 

 (3) A tanuló tanulmányi átlageredményének megállapításánál a főtárgy, a kötelező-, 
vagy kötelezően választható tárgy, valamint az összes választott tárgy tanulmányi 
eredményét kell figyelembe venni. 

 (4) Amennyiben a térítési díjért a tanuló által igénybe vett szolgáltatások köre 
meghaladja a heti hat tanórát, illetve a heti háromszáz percet, akkor az esedékes tandíjat - a 
meghaladó részre - arányosítottan kell megállapítani. 
3. § (1) A tanulónak, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselőnek, beiratkozáskor 

nyilatkoznia kell arról, hogy létesített -e tanulói jogviszonyt más alapfokú művészetoktatási 
intézménnyel, és ha igen, akkor melyik intézmény szolgáltatásait kívánja térítési díj 
megfizetése ellenében igénybe venni. 

(2) Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:  
a) hátrányos helyzetű; 
b) sajátos nevelési igényű; 
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(3) A befizetett térítési-, illetve tandíj időarányos visszafizetését kérheti a tanuló, kiskorú 
tanuló esetében a törvényes képviselő, ha az iskola nem tud eleget tenni vállalt képzési 
kötelezettségének. Más esetekben (például: visszalépés, tanév közben történő kimaradás, 
tanulmányi kötelezettség nem teljesítése, vagy fegyelmi vétség miatt a tanulói jogviszony 
megszüntetése) nincs mód a befizetett díjak visszafizetésére. 

Térítési díj 

4. § Az alapfokú művészetoktatási intézményben, egy művészeti képzésben való részvétel 
esetén térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

a) heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 
összességében heti 300 perc időtartamban; 

b) évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga); 
c) egy művészi előadás; (például egy hangversenyen történő fellépés lehetőségének 

biztosításával; 
d) az évfolyam megismétlése egy alkalommal a tanulmányi eredmények nem 

teljesítése miatt egy művészeti képzésben való részvétel esetén (osztályfolytatás); 
e) az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e 

szolgáltatások körében. 
5. § (1) A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának függvényében, tanévenként, a tanulmányi eredménytől függően differenciáltan 
kell megállapítani a (3)  bekezdés és az 1. számú melléklet alapján. 

(2) A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a 
feladatellátáshoz az állami költségvetésből biztosított alap normatív hozzájárulás tíz 
százaléka. 

(3) A térítési díj mértéke tanulmányi évenként: 
a) a 18 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások: 

 
Tanulmányi átlageredmény figyelembe vétele Tanulmányi 

átlagnak megfelelő 
szorzó 

jeles tanulmányi eredmény esetén 5 %-a 
jó tanulmányi eredmény esetén 6 %-a 
közepes tanulmányi eredmény esetén 7 %-a 
elégséges tanulmányi eredmény esetén   8 %-a 
elégtelen tanulmányi eredmény esetén   10 %-a 

 
b) a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál az (1) bekezdés szerinti kiadások: 

 
jeles tanulmányi eredmény esetén 15 %-a 
jó tanulmányi eredmény esetén 16 %-a 
közepes tanulmányi eredmény esetén 18 %-a 
elégséges tanulmányi eredmény esetén   22 %-a 
elégtelen tanulmányi eredmény esetén   30 %-a 

 
(4) A költségvetési támogatás igénylésénél csak a térítési díjat fizető tanulót lehet 

figyelembe venni. 
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Tandíj 

6. § (1) Tandíjfizetési kötelezettség áll fenn: 
a) a 4. § (1) bekezdésében felsoroltakat meghaladó tanórai foglalkozásokra; 
b) a tankötelezettség megszűnése után minden tanórai foglalkozásra annak, aki nem áll 

tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, 
c) a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozásra, 
d) a második, vagy további művészeti képzésben való részvételért minden tanórai 

foglalkozásra. 
(2) A fizetendő tandíj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra 

jutó hányadának függvényében, tanévenként, tanulmányi eredménytől függően 
differenciáltan kell megállapítani a (3) bekezdés és az 1. számú melléklet alapján. 

(3) Tanulmányi évenként a tandíj mértéke a (2) bekezdés szerinti kiadásoknak: 
 

Tanulmányi átlageredmény figyelembe vétele Tanulmányi 
átlagnak megfelelő 

szorzó 
jeles tanulmányi eredmény esetén 15 %-a 
jó tanulmányi eredmény esetén 20 %-a 
közepes tanulmányi eredmény esetén 26 %-a 
elégséges tanulmányi eredmény esetén   35 %-a 
elégtelen tanulmányi eredmény esetén   50 %-a 

Záró rendelkezések 

7. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola tanulóinak térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről szóló 38/2005. (IX. 01.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

(2) A rendelet 4. §-át, illetve 5. §-át a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. 
§ (1) bekezdésének c) pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat 
azoknál kell alkalmazni, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi CXLVII. törvény hatályba lépésének napján az alapfokú 
művészetoktatási intézmény első előképző, vagy az első alapfokú évfolyamán folytatják 
tanulmányaikat, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. 
8. § (1) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdését a közoktatásról szóló törvény 1993. évi 

LXXIX. törvény 117. § (2) bekezdése vonatkozásában azoknál kell alkalmazni, akik a 2005. 
évi CXLVII törvény hatálybalépésének napján olyan oktatás kezdő évfolyamra járnak, 
amelyben térítési díjat kell fizetni, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett 
tanulóknál. 

(2) A hátrányos helyzetű tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja határozza meg. 

(3) A sajátos nevelési igényű tanuló fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121. § (1) bekezdésének 29. pontja határozza meg. 
Budapest, 2006. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLVII. 
törvény, illetve az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. 
törvény különböző helyeken állapított meg újabb előírásokat a közoktatás-szolgáltatás 
feladatait ellátó rendszer működéséhez. Ezeknek a változásoknak közvetlen költségvetési 
kihatása van az alapfokú művészetoktatást folytató zeneiskolai oktatás megszervezésére, 
illetve az intézmény működésére, ami indokolta az 1996-ban kiadott és 2001-ben, 2005-ben 
módosított rendelet módosítását. 

Részletes indokolás 

1. § (1) bekezdéséhez: A közoktatásról szóló törvény (Kt.) 115.§ (1) bekezdés c) pontja 
vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi CXLVII törvény újra fogalmazta az alapfokú művészetoktatás igénybevételével 
kapcsolatos előírásokat. A változás következtében a térítési-díjért igénybe vehető 
szolgáltatások köre a korábbiakhoz képest nem változott, de a 2005/2006-s tanévben, és 
felmenő rendszerben csak egy művészeti képzés vehető igénybe térítési díjfizetési 
kötelezettség mellett akkor is, ha egyébként a tanuló nem vette igénybe teljes egészében azt 
az időkeretet, amely rendelkezésére áll a jogszabályi rendelkezések alapján. Ebből a 
szabályzásból következik az is, hogy a korábbi rendelkezésekkel ellentétben nem lehet 
megosztani a rendelkezésre álló időkeretet művészeti oktatások között, például oly módon, 
hogy a tanuló két művészeti képzésben vesz részt, és heti „kettő + négy” tanórai foglalkozást 
vesz igénybe. Az említett korlátozó rendelkezések alól felmentést ad a 7. § (3) bekezdés azok 
számára, akik tanulmányaikat a 2004/2005 tanévben, vagy azt megelőzően kezdték meg. 

(2) bekezdéshez: a Kt. 117. § (4) bekezdésén alapul, miszerint az iskola igazgatója 
állapítja meg a térítési díj és a tandíj összegét e rendeletben foglalt eljárási szabályok 
szerint, az 5. § (3), illetve a 6. § (3) bekezdése, valamint az Általános Rendelkezések 5. § 
(2) és a 6. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint. 

(3) bekezdéshez: A térítési- és a tandíj közzétételének módját határozza meg. 
(4) bekezdéshez: Az új, a zeneiskolai képzést elkezdő tanulók által fizetendő térítési díj 

megállapításának módját határozza meg. 
2. § (1) bekezdéséhez: A térítési díj és tandíj befizetésének módját szabályozza. 

(2) bekezdéshez: Az iskola igazgatója, félévenként állapítja meg a tanulókra egyedileg 
vonatkozó fizetendő térítési díj és tandíj összegét a Kt. 117. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

(3) bekezdéshez: A tanulmányi eredmény figyelembe vételének módját tartalmazza. 
(4) bekezdéshez: A térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat meghaladó képzés 

tandíjfizetési kötelezettséggel terhelt részének kiszámítását határozza meg. 
3. § (1) bekezdéséhez: A szülő nyilatkozattételi kötelezettségét a Kt. 115. § (1) c) pontja 

szabályozza. 
(2) bekezdéshez: A mentességi kört határozza meg. 
A hátrányos helyzetű tanuló fogalmát a Kt. 121.§ (1) bekezdés 14. pontja, illetve a 

sajátos nevelési igényű tanulót a 29. pontja definiálja. 
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Abban az esetben, ha a térítési díjfizetési kötelezettségre vonatkozó előírásokat nem kell 
alkalmazni, akkor ezt a tényt a tanuló törzslapjára fel kell vezetni, megjelölve a döntés 
alapjául szolgáló jogszabályt, valamint a jogosultságot meghatározó dokumentum 
hivatkozási számát. Ezekkel a feltételekkel rendelkező tanulókat a tanulói létszám 
meghatározásánál egy tanulóként kell figyelembe venni. 

A sajátos nevelési igényű tanuló oktatásban való részvételének ingyenességét a Kt. 114. 
§-ának (2) bekezdését újra fogalmazó 2005. évi CXLVII. törvény szabályozza, míg a 
hátrányos helyzetű tanulók térítési díjmentességét a Kt. 117. §-ának (2) bekezdése. 

(3) bekezdéshez: A térítési díj, és a tandíj visszafizetésének módját szabályozza. 
4. §-hoz A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét határozza meg a Kt. 

115. § (1) bekezdés c) pontja alapján. 
5. § (1) bekezdéséhez: Meghatározza a térítési díj összegének számítási alapját. 

(2) bekezdéshez: A térítési díj minimális összegének számítási módját adja meg. Az 
alapfokú művészetoktatásban, a zeneművészeti ágon az egyéni foglakozás keretében 
oktatottak más normatív támogatásban részesülnek, mint a csoportos főtanszakos 
zeneoktatásban résztvevők. Ezért a térítési díjakat, valamint annak minimális értékeit ennek 
figyelembevételével kell meghatározni. A térítési díj minimális értékeinek meghatározása a 
Kt. 117. § (2) bekezdésén alapszik. 

(3) bekezdéshez: A Kt. 117. § (1) bekezdése eltérve az általános szabályzási elvektől 
„tól-ig” határt állapít meg a térítési díj megállapításának helyi szintű szabályozásához. 
Ennek alapján szabályozza a rendelet a térítési díj mértékét.  

(4) bekezdéshez: Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi 
CXLVIII. törvény 44. §-a által módosított 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet 
második rész „A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei” főcím alatt „A 
normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulólétszám 
megállapítása” cím negyedik pontja felsorolja azokat a feltételeket, melyek teljesülése 
esetén a tanulót figyelembe lehet venni a normatív hozzájárulás meghatározásakor. A 
feltételrendszer lényeges elemei: - nem elegendő meghatározni a térítési díjat, azt be is kell 
szedni ahhoz, hogy igényelni lehessen a költségvetési normatív támogatást; - a tanulónak a 
tanítás első napjáig el kell érni a hatodik életévét; - illetve tankötelesnek kell lennie, vagy a 
tankötelezettség megszűnte után a nappali oktatás munkarendje szerint oktató iskolába kell 
járnia. További megkötés, hogy az előképző évfolyamra legfeljebb annyi tanuló vehető fel, 
mint az első alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának 120%-a. 
6. § (1) bekezdéséhez: A térítési díj fizetésért igénybe vehető alapfokú művészetoktatás 

lehetősége az által is szűkült, hogy módosult a közoktatásról szóló Kt. 116. § (1) 
bekezdésének a) pontja. A módosítás kibővítette a tandíjat fizetők körét az által, hogy a 
2005/2006. tanévtől belépők tandíjért vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatási 
intézmény szolgáltatásait, amennyiben túllépik a Kt. 115. § alapján igénybe vehető tanórai 
foglalkozások mértékét, továbbá akkor is, ha a nem tanköteles tanuló vesz részt az alapfokú 
művészetoktatásban, amennyiben nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás 
munkarendje szerinti oktatásban.  
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(2) bekezdéshez: A fizetendő tandíj számításának módját határozza meg. Az alapfokú 
művészetoktatásban, a zeneművészeti ágon az egyéni foglakozás keretében oktatottak más 
tanrend szerint kapják a képzést, mint a csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevők. 
Azért a tandíjat a két csoportra vonatkoztatva külön-külön kell meghatározni a „Részletes 
Indoklás” 5. § (3) bekezdésében, a térítési díj számításánál bemutatott összefüggések 
szerint. 

(3) bekezdéshez: A tandíj mértékét határozza meg. 
7. § (1) bekezdéséhez: A rendelet hatálybalépésének időpontját jelöli meg.  

(2) bekezdéshez: A rendelet 4. §, illetve 5. §-ának hatályba lépését szabályozza. 
8. § (1) bekezdéséhez: E rendelet 5. §-ának (2) bekezdésének hatályba lépését szabályozza. 

(2) bekezdéshez: Utalás a hátrányos helyzetű tanuló törvényi fogalmára. 
(3) bekezdéshez: Utalás a sajátos nevelési igényű tanuló törvényi fogalmára. 

Budapest, 2006. április 27. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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1. számú melléklet 

A térítési- és tandíjak számításának módjáról 

A díjak számításában használt fogalmak és jelölések 

K = a tárgyévi intézményi költségvetésből számba vehető folyó kiadások összege 
E = egyéni képzésben részesülők létszáma 
C = csoportos képzésben részesülők létszáma 
N = az egyéni foglakozásban részesülők normatív támogatási összege 
n = a csoportos főtanszakos zeneoktatásban résztvevők normatív támogatási összege 
s = tanulmányi átlagnak megfelelő százalékkal egyenértékű tört együttható 

 
 A számítás menete a térítési-, illetve a tandíjnál az egyéni foglakozás keretében 

oktatottak vonatkozásában: „A” 
 

A = 2 * B 
A számítás menete a térítési-, illetve a tandíjnál a csoportos főtanszakos zeneoktatásban 

résztvevők vonatkozásában: „B” 
 

B= K * 
n 

* s 
C + E N 

 
A térítési díj és a tandíj fizetendő összegét százas helyértékre kerekítéssel, a kerekítési 

szabályoknak megfelelően kell megadni! 
 


