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1. számú melléklet 

A Szent Benedek Iskola School of Business Tagintézményének 

térítési és tandíj szabályzata 

 

 

1. A szabályozás célja és hatálya 

Hogy meghatározza a tandíj és térítési díj fizetésének módját a Szent Benedek Általános Iskola, 

Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézményében. A 

szabályozás a tagintézmény valamennyi diákjára kiterjed. 

 

 

2. A tandíj alapja a School of Business, Szeged, Lidicei tér 1. telephelyén:  

 

a) Tandíj megállapítása: 

 

 A tandíj általános mértéke nappali tagozaton:    12.000 Ft / hó 

 A tandíj általános mértéke esti tagozaton:     12.000 Ft / hó 

 Az 1/13. évfolyamon 10 hó, a 2/14. évfolyamon 9 hó számolandó. 

 

Iskolarendszeren kívüli képzések esetén szakonként – az óraszám és a tényleges költségek 

ismeretében - kerül meghatározásra a térítési díj. 

 

A tandíjat a hó 8-áig kell befizetni. 

Más szolgáltatások esetén a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, amelyet az 

igény felmerülésekor kell pontosan kiszámolni. 

 

 

b) Vizsgadíj: 

Az állam által nem támogatott képzések esetén a szakmai vizsgára jelentkező tanuló vizsgadíjat 

fizet. 

A teljes vizsgadíjat a vizsgára történő jelentkezéskor, de legkésőbb 30 nappal az első 

vizsgatevékenység megkezdése előtt kell kifizetni, ellenkező esetben a jelentkezés törlésre kerül. 

A vizsgadíjat minden évben, az adott évre vonatkozó minimálbér ismeretében, a 315/2013. (VIII.  

28.) Korm. rendelet 55. §-a alapján kell kiszámítani és a vizsgára történő jelentkezési határidő 

előtt legalább 1 héttel nyilvánosságra kell hozni. 
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3. A térítési és tandíj alapja az Alapfokú Művészeti Iskolában 

Az alapfokú művészeti iskolában az egyes tanszak térítési díját, tandíját az alábbiakban állapítjuk 

meg. 

 

a) Térítési díj megállapítása: 

 A térítési díj megállapítása azoknál a tanulóknál történik, akik egy vagy az első tanszakon 

veszik igénybe az oktatást. 

 A térítési díj mértéke tanszakonként eltérő. 

 A díjazás megállapítása féléves bontásban és befizetésben történik. 

 A díjazás mértéke táncművészeti ágon 15.000 Ft/félév/fő. 

 A befizetések időpontja: első félévet érintően október 15., második félévet érintően 

március 15. 

 A Szent Benedek Iskolában kezdő tanulóknál az első tanévben a díjazás egységesen kerül 

megállapításra. 

 Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel a 

halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, valamint a testi, az 

érzékszervi és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára. 

 Az egyházzenei tanszakra járók teljes kedvezményben részesülnek.  

b) Tandíj megállapítása: 

 Amennyiben több művészeti ágban, több tanszakon tanul a tanuló, az elsőn térítési díjat, a 

továbbiakon tandíjat köteles fizetni. 

 A tandíj mértéke a táncművészeti ágon 15.000 Ft/félév/fő. 

 A befizetések időpontja: első félévet érintően október 15., második félévet érintően 

március 15. 

c) Vizsgadíjak 

 A vizsgára nem számolunk fel külön díjat. 

 A független vizsgáért a független vizsgát szervező hivatal állapítja meg a vizsga díját. 

 

4. Szociális kedvezmények 

 Szülői írásos kérelemre térítési és tandíj-kedvezményt lehet igényelni. Ennek mértéke – 

szociális rászorultság alapján – tanévenként maximum a térítési díj 50 %-a. 

 A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni (jövedelemigazolás és 

nyilatkozat az egyéb jövedelmekről). 

 A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer (félévente) kell benyújtani, a 

kérelem benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. 

 

5. A díjkedvezmény és a díjmentesség iránti kérelem formanyomtatványát a mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Szeged, 2018. szeptember 1. 

 

 

Hardi Titusz OSB 

        főigazgató 


