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CISZTERCI SZENT MARGIT  
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,  

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  
ÉS KOLLÉGIUM 

 
 
 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉCS  
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KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ 
 
 
Azon kollégisták számára fizetendő, akik tanulmányaikat, szakmai képzésüket nem államilag támogatott 
képzésben (térítési díj / tandíj megfizetése mellett) szerzik. 

A kollégiumi étkezésért külön térítési díjat kell fizetni. 
 
Az évi térítési díj összege: 90.000Ft 
 
 
Térítési díj befizetésének rendje: 
 
Beköltözéskor: 20.000 Ft 
Szeptember: 20.000 Ft 
Október: 20.000 Ft 
November: 20.000 Ft 
December:10.000 Ft 
 
A kollégiumi ellátás minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű és az SNI-s tanulók részére.  

Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe 

vett, ill. aki jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és azt igazolni tudja. 

 
Záró rendelkezések: 
 
Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

középiskolai leánykollégiuma minden államilag nem támogatott képzésben részt vevő diákjára érvényes. 

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben el 

kell végezni legkésőbb március 10-ig. 

A módosításokról az érintett diákokat legkésőbb március15-ig tájékoztatni kell.  

 
Jelen szabályzat 2014. április 01-én lép érvénybe és a 2014/2015-es tanévre vonatkozik először.  
 
 
Pécs, 2017. szept. 1. 

         Késmárki Tiborné                      
              igazgató 

 
Jóváhagyta: ___________________________ 
   
 
   fenntartó 
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 FAKULTÁCIÓK TÉRÍTÉSI DÍJAI 
 
 
 
 
 

 

 
 Az intézményi dolgozók gyermekei 50%-os térítési díjakat fizetnek. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pécs, 2017. szept. 1 
        Késmárki Tiborné 
        igazgató 
 
      
 
Elfogadom: ________________________ 
 

SZM képviselő 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTÁCIÓK IDŐTARTAM ÖSSZEG 

tánc-ovi heti 1x45 perc 

 
1200/hó 

zene-ovi 

 
heti 1x45 perc 

 
1200/hó 

angol/német-ovi 

 
heti 1x45 perc 

 
1200/hó 

torna-ovi 

 
heti 1x45 perc 

 
1200/hó 
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ZENEISKOLAI TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ  
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

 
 

1. Térítési díj: 
 

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a művészetoktatást csak a Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban veszik igénybe és más művészetoktatási 

intézménynek nem tanulói. Erről a szülő nyilatkozni köteles. 

 

A kiselőképzősök és előképzősök térítési díja: 
 csak elméleti oktatás esetén (heti 2 szolfézs óra): 14 000 Ft   
 
 
Hangszeres zeneiskolások térítési díjai: (2 hangszeres + 2 kötelező vagy választott óra) 

 
Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő összeg / év 

I. 4,5 – 5 24.000 Ft 
II. 3,5 - 4 26.000 Ft 

III. 3 – 3 alatt 28.000 Ft 
 
- Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tanulmányi eredménye 

alapján a tárgyak számtani átlagát egy tizedes jegyig kell kiszámítani. 

- Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból, elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj megállapítása 

szempontjából elégtelennek kell tekinteni. (sikeres javítóvizsga esetén nem.) 

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermektől térítési díj nem szedhető! 

Ha a tanuló az adott tanév végén alapvizsgát szerez, akkor a következő tanév térítési díj megállapításánál 

tanév végi tanulmányi átlagát kell figyelembe venni. 

 
 
A két főtanszakos növendékek térítési díja: 5000 Ft/hó a második főtanszakra  
 
A két főtanszakos növendékek felvételének kritériuma: 

- a szaktanárok javaslata 

- minimum 4,5 zeneiskolai tanulmányi átlag 

- kitartó, rendszeres szorgalom 
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Térítési díj, tanszakváltás esetén: 
 
 A következő tanév térítési díj megállapításához az előző tanév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni. 

Térítési díj évfolyamismétlés esetén 
 
Ha a tanuló szülői kérésre a megkezdett évfolyamot folytatja, akkor a térítési díj megállapításához a 

tanuló utolsó kiszámított félévi átlagát kell figyelembe venni.  

Térítési díj befizetésének rendje: 
 
A térítési díjat beiratkozáskor egy összegben, vagy két részletben – beiratkozáskor és az augusztusi 

befizetésekkel együtt – kell befizetni.  

Szeptember 06-ig a teljes évi térítési díjat be kell fizetni! 

 

Kedvezmény: 
 
Kérelem alapján az alábbi kedvezmények adhatóak: 

- családi kedvezmény: 

két zeneiskolás gyermek esetében a térítési díj 80%-a /fő 

     három zeneiskolás gyermek esetében 14 000 Ft/fő 

-    rászorultság alapján egyéni elbírálás kérhető 

Az intézményi dolgozók gyermekei 14 000 Ft-os minimális térítési díjat fizetnek. 

A kérvényt írásban május 15-ig kell benyújtani az intézmény vezetőjének. 
 
A kedvezmény odaítélhetőségéről az intézmény vezetősége dönt 

 
Nem kaphat kedvezményt az a tanuló: 

- akinek az adott félévet megelőző lezárt félévének tanulmányi átlaga 4 alatt van 

- akinek bármilyen fizetési elmaradása van 

- aki viselkedésével megszegi a Házirendet 

2. Tandíj: 
 

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégiumban a zeneművészeti oktatást igénybe veszik és más művészeti 

intézményben akár képző, akár tánc szakágon tanulmányokat folytatnak. Erről a szülő nyilatkozni 

köteles. 

 

Kategória Tanulmányi átlag Fizetendő összeg Ft/ hó 

I.  Független 14 000 
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Tandíj befizetésének rendje: 
 
Havonta az étkezési befizetésekkel együtt kell a tandíjat befizetni. 

 
3. Egyéb díjak: 
 

Hangszer kölcsönzési díj: 
 
 Összege: 4000 Ft / félév / hangszer, ill. 2500 Ft/félév (gitár) 

 Fizeti minden tanuló, aki az iskolától kölcsönöz hangszert. 

 
Hangszer karbantartási díj zongora tanszakos növendékeknek: 
 
Összege: 2500 Ft / félév 

Zongora tanszakos növendékek fizetik. 

Fizetési határidő:  - I. félévi díjat legkésőbb októberben      

    - II. félévi díjat legkésőbb áprilisban kell befizetni 

Kedvezmény nem adható. 

 

3. Záró rendelkezések: 
 
Ha egyéb jogszabállyal nem ellentétes, az Európai Közösségek Tagállamai állampolgárainak tanulóira 

ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a térítési és tandíjak megállapításának tekintetében, mint 

a magyar állampolgárságú tanulóra. 

Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

zeneiskolájában minden tanulóra érvényes. 

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben el 

kell végezni legkésőbb március 10-ig. 

A módosításokról az érintett tanulók szüleit legkésőbb március15-ig tájékoztatni kell.  

 

Jelen szabályzat a 2017. szept. 01-én lép érvénybe és a 2018/2019-es tanévre vonatkozik először.  

Ezzel egyidejűleg minden korábbi térítési és tandíjra vonatkozó rendelkezés érvényét veszíti. 

Pécs, 2017. szept. 1.        

 

 Jóváhagyta: Késmárki Tiborné 

fenntartó          igazgató  

 
Elfogadom:  ______________________ _________________________ ____________________  

Szülői Munkaközösség 
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  Ciszterci Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
   Művészeti Iskola és Kollégium 
   7621 Pécs, Apáca u.23.   

      
A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: 

 
NÉV    

Tanulói azonosító  Tanszak:  

Szül. hely, dátum: Anyja neve :  

Apa/Gondviselő neve: Telefon: 

Ir.sz., lakcím: E-mail:cím: 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT (1): 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem  

MÁS MŰVÉSZETI ISKOLÁNAK NEM TANULÓJA. 

Kijelentem, hogy a tanév folyamán gyermekem zeneiskolai tanulmányait nem szakítja meg, tanév közben nem marad ki. 

A Zeneiskola házirendjét elfogadom. 

Pécs,………………………………………                 ………………………………………………….. 

         szülő / gondviselő aláírása 

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT (2): 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem  

MÁS MŰVÉSZETI ISKOLÁNAK IS TANULÓJA. 

Az intézmény neve:…………………………………………………………………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatom alapján a Ciszterci Nevelési Központ gyermekem után állami 

támogatást nem tud igénybe venni, úgy az iskola Térítési Díj Fizetési Szabályzatának értelmében gyermekem tandíj 

fizetésére kötelezett.  

A két művészeti iskola  közül a …………………………………………………………………. fizetem meg az államilag támogatott 

térítési díjat  (kérem írja be melyik intézményben) 

Kijelentem, hogy a tanév folyamán gyermekem zeneiskolai tanulmányait nem szakítja meg, tanév közben nem marad ki. 

A Zeneiskola házirendjét elfogadom. 

  

Pécs,……………………………………….            
 

……………………………………………………………… 
         szülő / gondviselő aláírása 
 

 

 
Kelt:………………………………….              P.h. ………………………………………………………. 

BEIRATKOZÁSI ADATLAP 

 

  20..  / 20..    TANÉV 
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          igazgató aláírása
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TÉRÍTÉSIDÍJ CSÖKKENTÉSI KÉRELEM 

CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

IGAZGATÓJA  RÉSZÉRE 

 

Gyermek(ek) neve:  
 

tanszaka 
  

 
  

  
 

  
  

 
  

 

Alulírott szülő tisztelettel kérem, hogy gyermekem/eim részére, a 20../20..-ös tanévre a térítési díj, 

mérséklését engedélyezze. 

Kérem hogy, (megfelelő rész aláhúzandó) 

 A két zeneiskolába járó gyermekem 20-20% kedvezményt kapjon 

 Három vagy több zeneiskolába járó gyermekem éves tandíja fejenként 14 000 Ft legyen 

 A család anyagi helyzetére való tekintettel részletfizetési lehetőséget kérek, 

azzal a kikötéssel, hogy szeptember 06-ig gyermekenként  14 000 Ft - ot befizetek 

 

Kelt: …………………………………..   …………………………………. 

         Szülő (gondviselő) aláírása 

 

Főtárgy tanár javaslata:   Javaslom   Nem javaslom 

 

…………………………………… 

Aláírás 

A kérelem benyújtási határideje: május 15. (Később érkezett kérelmeket nem áll módunkban 

elfogadni.) 

 

Az iskola vezetőségének és a főtárgy tanár javaslatának alapján a fenti kérvény az alábbi 

elbírálásban részesült: 

Engedélyezem     Nem engedélyezem 

 

Pécs, 201……………                                                ………………………. 

                   Igazgató 


