
 

Képzési hozzájárulási – térítési díjfizetési szabályzat 

2021/2022 tanév 

Református – Árpád - Bártfa – Bánki – Köztér telephely 
 

A Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény 31§ 2. bekezdés. c pontja, továbbá 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37.§ - nak értelmében a Kontrasztok Nonprofit  Közhasznú Kft. 

(fenntartó) a Kontrasztok A.M.I  tanulói által képzési hozzájárulásként fizetendő térítési díjait a következőkben állapítja meg: 
 

A fizetendő díjak mértéke a 2021/2022-es tanévben, a 2020/2021-es tanév végi tanulmányi átlageredmények alapján: 

Díjcsoport: Tanulmányi átlag: Beiratkozási díj,  I. Féléves díj II. Féléves díj Mindösszesen: Tanórák 

száma/tanév 

I.  5,0; kitűnő 25.000.- Ft 32. 500.- Ft. 32. 500.- Ft. 90. 000.- Ft. 66 (főtárgy) 

hangszeres óra 
66 (kötelező tárgy) 

szolfézs óra 

 

Összesen: 132 óra 

 

II. 4,5; jeles 25.000.- Ft 33. 500.- Ft. 33. 500.- Ft. 92. 000.- Ft. 

III. 4,0; jó 25.000.- Ft 34. 500.- Ft. 34. 500.- Ft. 94. 000.- Ft. 

IV. 3,5; jó 25.000.- Ft 35. 500.- Ft. 35. 500.- Ft. 96. 000.- Ft. 

V. 3,0; közepes 25.000.- Ft 36. 500.- Ft. 36. 500.- Ft. 98. 000.- Ft. 

VI. 2,5; közepes 25.000.- Ft 37. 500.- Ft. 37. 500.- Ft. 100. 000.- Ft. 

VII. 2,0; elégséges 25.000.- Ft 38. 500.- Ft. 38. 500.- Ft. 102. 000.- Ft. 

Az a tanuló, aki főtárgyból vagy kötelező tárgyból hiányzásai miatt évvégén nem osztályozható záradékot kap, és voltak igazolatlan hiányzásai, annak a VII. díjcsoport alapján kell 

fizetni. Az a tanuló, aki engedély alapján osztályfolytató, az a II. díjcsoport alapján fizet. 
 

Befizetési határidők: 

Beiratkozási díj: 2021. június 15.;                           I. féléves díj: 2021. október 15.;                II. féléves díj: 2022. február 15.   
 

- A tanulmányi átlageredmény számításának az alapja a tanév végi főtárgy, és kötelező tárgy (szolfézs, kórus, zenetörténet, kamarazene) osztályzata. 

- A zenei előkészítő évfolyamot elvégző tanulóink a kiválóan teljesített minősítés alapján az I. díjcsoport, a jól teljesített, megfelelően teljesített és a felzárkózásra  

szorul minősítés alapján a II. díjcsoport szerint fizetnek a 2021/2022-es tanévben. 

- A zenei előkészítő évfolyamra beiratkozott tanulók éves díja 45.000.- Ft/tanév, amit 3 részletben 2021. 06. 15-ig (25.000.-Ft); 2021. 10. 15-ig (10.000.-Ft);           

2022. 02. 15-ig (10.000.-Ft) kell teljesíteni. (azok a tanulóink, akik csak szolfézst tanulnak) 

- A befizetési határidőktől való eltérő befizetésre, egyedi, kivételes méltánylást érdemlő esetekben van lehetőség, amire a Kontrasztok A.M.I. igazgatója adhat engedélyt. 

 Az ilyen esetekben a tárgy tanév díjának utolsó befizetési határideje a folyó év május 30. napja. 

- Fizetési kedvezményeink: 
 

 A kedvezmény fajtája 

 

A kedvezmény mértéke 

 

Ki igényelheti 

 

Az igényléshez szükséges 

benyújtandó iratok 

 

1. 

 

Havi részletfizetési kedvezmény 

Fizetés minden hónap 15 – ig  

minden tanuló 

 

 kedvezménykérő lap 

 

2. 

 
Családi kedvezmény 

 
4. 000 Ft / gyermek / tanév 

minden intézményünkbe 
járó testvérpárok 

mindegyik tagja 

 
 

- 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Képzési hozzájárulási - térítési díj 

kedvezmény 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Térítési díjmentesség 

 

10% - 65% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

1. az a tanuló, akinek a 

szociális helyzete 

alapján megalapozott 

az igénylés. 
 

2. zeneiskolai 

tanulmányi átlaga 4 

(azaz négy) egész 

felett volt 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. jegyzői határozat 

alapján a hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos helyzetű 

tanulók 

1.  kedvezménykérő lap 

 

2. Minden kereső egy 

háztartásban élő 

családtag munkáltatói 

kereseti igazolása 

3. ha ilyen nincs: 
igazolás 

munkanélküli 

járadékról és egyéb 

szociális segélyről 

- Családi kedvezmény jár az iskolánkban tanuló testvérek közül mindegyik gyermeknek. 

- Egyéb kedvezményeket a szülőnek kell kérvényezni az erre a célra rendszeresített ” kedvezménykérő lap” elnevezésű nyomtatványon. 
 

A kedvezménykérő lapok beküldési határideje:   

- régi és új növendékeknek egyaránt: 2021. július 1. 
 

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: 2021. szeptember 10-ig. 

- A késve beérkező igényeket az iskola vezetőségének nem áll módjában elbírálni. 

- A 2021/2022-es tanévben odaítélt pénzbeli kedvezmények összege nem haladhatja meg a 2021/2022-es tanévre kirótt képzési hozzájárulásként fizetett térítési díjak  

20 % -át. 
 

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 egy harmadát. 
- aki az igényléshez szükséges iratokat késve nyújtja be. 
 

Tandíjfizetési kötelezettség: 
 

- Azoknak a tanulóknak kell tandíjat fizetni, akik után a Kontrasztok A.M.I. nem  tud állami támogatást igénybe venni abból az okból, hogy más művészetoktatási  

intézménynek is tanulója. 

- A tandíj mértéke havonta 18.000.- azaz tízennyolcezer Forint, amit minden hónap 10. napjáig kell banki átutalással az 50800111-11059345-ös számlaszámra teljesíteni. 
 

         ______________________________________  

Kelt: Pécs, 2021. 03. 29. napján        Villányi Tamás 
                           Igazgató 



 

 

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 

7627 Pécs, Engel János út 15. 

 Iroda: 7627 Pécs, Szivárvány u. 3. 
: 72/ 324-807; 20/354-32-67 
:  kontrasztok1@gmail.com 

     www.kontrasztokzeneiskola.hu  

 

      

                         Kedvezménykérő lap 

              2021/2022-es tanév 

 

Tanuló neve: ……………………………………………………………………………………..............; 

 

Lakcíme: (irányítószám is) …………………………………………………………………………….....; 
 

 

A kedvezmény megállapításához szükséges adatok 

 

1.  Az egy háztartásban élők száma:        ……………..fő 

 

- Ebből kiskorú:         ……………. fő 

- Ebből eltartott önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú ( pl: egyetemista)    ……………..fő 

- Ebből eltartott, önálló nyugdíjjal nem rendelkező időskorú:     ……………. fő 

 

2. A háztartás bevételei: 

- Anya nettó bérjövedelme:        …………… Ft. 
- Apa (Gondviselő) nettó bérjövedelme:       …………….Ft. 

- Családi pótlék:         …………….Ft. 

- Egyéb bérjövedelem ( nettó ):        …………….Ft. 

           …………….Ft.    

- Nyugdíjak:          …………….Ft. 

           …………….Ft. 

- Munkanélküli járulék, jövedelem pótló támogatás…;      …………….Ft. 

           …………….Ft. 
- Gyes; gyed…;         …………….Ft. 

- Egyéb rendszeres szociális segély;        …………….Ft. 

- Egyéb bevételek, ( minden ami az előzőekben nem elhelyezhető)     …………….Ft. 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

 Mindösszesen:          

           ……………..Ft. 

 

Indoklás: (Néhány mondatban kérjük, írják le, hogy miért kérik a képzési hozzájárulási - térítési díj kedvezmény megállapítását!) 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Beküldendő mellékletek: 

 
1. Munkáltatói igazolás a nettó jövedelmekről 

2. Igazolás a munkanélküli járulékról, jövedelempótló támogatásról, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről és egyéb szociális segélyről. 

3. Igazolás gyes-ről; gyed-ről. 

4. Egy háztartásban élő nyugdíjas esetén a legutolsó havi nyugdíjfizetési szelvény fénymásolata 

 
 

 

Beküldési határidő: 2021. július 1. 

 
 

Beküldési cím:   Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 

   7627 Pécs, Szivárvány u. 3. 

   kontrasztok1@gmail.com 

 

 

Dátum:………………… 

 

          …………………………………………… 

                       Szülő aláírása 

mailto:kontrasztok1@gmail.com
http://www.kontrasztokzeneiskola.hu/

