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Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
2030 Érd, Felső u. 33. 

 
TÁJÉKOZTATÓ A 2018/2019. TANÉVBEN FIZETENDŐ DÍJAKRÓL 

 

Jogszabályi háttér: 
• 1/2018. (V.10.)  Érdi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata  
• 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34.-36.§. 
• 1997. XXXI. törvény 67/A § (1) – (2) (Gyermekvédelmi Törvény) 

 
A Lukin László AMI 2018/2019 tanév I. félévében a díjfizetés az alábbiak szerint történik. 
 

Befizetés ideje: szeptember 4-5-6. (kedd, szerda, csütörtök) 8.00-18.00 között,  
Pótbefizetés: 7-én (péntek) 8.00-13.00 között és 11-12-én (kedd, szerda) 8.00-16.00 

között 
a Felső u.33. szám alatti iskolaközpontunkban. 

 
A növendékeink a következő dokumentumokat hozzák magukkal: 
RÉGI TANULÓK: bizonyítvány, pontosan kitöltött szülői nyilatkozat (honlapról letölthető, 
illetve a helyszínen is kitölthető) 
ÚJ TANULÓK: pontosan kitöltött beiratkozási lap és szülői nyilatkozat (honlapról letölthető, 
illetve a helyszínen is kitölthető), diákigazolvány. Fontos, hogy a 11 jegyű oktatási azonosító 
szám a beiratkozás alkalmával rendelkezésre álljon.   
 
A térítési díjak fizetendő összege régi tanulók esetében a 2017/2018-as tanév tanulmányi 
átlageredményei alapján kerülnek meghatározásra. Új tanulók esetében az  életkor 
és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 
 
A befizetés elmulasztása esetén az eljárásrend az Érdi Tankerületi Központ idevonatkozó 
szabályzata szerint kerül alkalmazásra. 
 

Térítési-/tandíjkedvezmények 
 

1. Szociális helyzetre való tekintettel térítési- ill. tandíjkedvezmény kérhető.  
A kedvezmény számítása a 2018-ban érvényes nyugdíjminimum (28.500 – Ft) és a gyermek, 
tanuló törvényes képviselője háztartásában egy főre jutó nettó jövedelem alapján történik.  
 

Öregségi nyugdíj %-a Nettó kereset Forint/fő 
Fizetendő Kedvezmény 

meghaladja maximum -tól -ig 

 135% 0 38475 10% 90% 

135% 140% 38476 39900 20% 80% 

140% 150% 39901 42750 30% 70% 

150% 160% 42751 45600 40% 60% 

160% 170% 45601 48450 50% 50% 

170% 180% 48451 51300 60% 40% 

180% 190% 51301 54150 70% 30% 

190% 200% 54151 57000 80% 20% 

200% 210% 57001 59850 90% 10% 
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A kérelem „Díjkedvezmény iránti kérelem” formanyomtatvány kitöltésével és a 
jogosultságot alátámasztó okiratok benyújtásával történik. 
Csatolandó iratok: 
Az egy főre jutó jövedelem igazolásához a díjkedvezmény iránti kérelem: 

 munkáltatói igazolás az elmúlt 3 havi nettó jövedelemről,  
 vállalkozók esetében NAV adóigazolást,  
 határozat munkanélküli és jövedelempótló ellátásokról,  
 családi pótlék összegéről a MÁK  által kiadott igazolást,  
 nyugdíjszerű ellátásokról postai feladóvevény vagy nyugdíjigazolás,  
 gyermektartási díjról szóló bírósági határozat.  

Az eltartottak számának igazolásához csatolandó: 
 a gyermek korától függően a MÁK által kiadott családi pótlék folyósításáról szóló 
igazolás,  
 a családi pótlékban nem részesülő eltartottakról szóló hallgatói jogviszony igazolása.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében: 
 az egy főre jutó jövedelem okirattal történő alátámasztásához elegendő a határozat, 
amennyiben az tartalmazza az egy főre jutó jövedelem összegét. 

 
Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

 a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
 a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 
 a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
 a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
 korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket. 

 
2. A köznevelési törvény 16. § 3. bekezdése értelmében továbbiakban is MINDEN 
ESETBEN INGYENES a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 
érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 
tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. A jogszerűséget 
érvényes határozattal igazolni kell.  
 

A kérelmek benyújtásának határideje: szeptember 7. 
A kérelem elbírálásának eredményéről érvényes e-mail címre a szülő értesítést kap legkésőbb 
a benyújtástól számított 10 napon belül.  

 
A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok (Díjkedvezmény) az irodában 
beszerezhetőek, vagy www.erdizeneiskola.hu oldalról letölthetők. 
 
 
 
Érd, 2018. augusztus 
 Szabóné Bán Ildikó 
 intézményvezető 
 
 

A fizetendő térítési/tandíjak összegéről a következő oldalon olvashatnak. 
 

http://www.erdizeneiskola.hu/


3 
 

 

A 2018/2019-es tanév I. félévében fizetendő térítési- és tandíjak 
Az életkor meghatározásának határnapja a tanév első napja: 2018. szeptember 1. 

 

a tanév első napján 6-18 év közötti tanulók TÉRÍTÉSI díja  

kategóriák Éves Féléves 

4,5 - 5 13 800 6 900 

4,0 - 4,4 16 600 8 300 

3,5 – 3,9 22 200 11 100 

3,0 - 3,4 27 700 13 800 

2 – 2,9 41 500 20 800 

1 55 400 27 700 

A tanév első napján 18-22 év közötti  
tanulói jogviszonnyal rendelkezők TÉRÍTÉSI díja  

kategóriák Éves Féléves 

4,5 - 5 41 500 20 800 

4,0 - 4,4 44 300 22 200 

3,5 - 3,9 49 900 24 900 

3,0 - 3,4 41 500 27 700 

2 - 2,9 83 100 41 500 

elégtelen 110800 55 400 

A tanév első napján 18. életévét be nem töltött, 6 tanórát 
meghaladó számú tanórai foglalkozást igénybevevő és 

két művészeti iskolába járó tanulók TANDÍJA 

kategóriák Éves Féléves 

4,5 - 5 41 500 20 800 

4,0- 4,4 55 400 27 700 

3,5 - 3,9 69 200 34 600 

3,0 - 3,4 83 100 41 500 

2,0 – 2.9 96 900 48 500 

elégtelen 110 800 55 400 

a tanév első 18. életévet betöltött, tanulói jogviszonnyal 
nem rendelkezők, 22 év felettiek, 2. hangszert tanulók, és 

két művészeti iskolába járók TANDÍJA 

kategóriák Éves Féléves 

4,5 - 5 55 400 27 700 

4,0 - 4,4 69 200 34 600 

3,5 – 3,9 83 100 41 500 

3,0 – 3,4 97 100 48 500 

2,0 - 2,9 110 800 55 400 

elégtelen 138 500 69 200 
 


