
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

141 sz. HATÁROZAT 

2016 szeptember 29-i 

a kulturális intézmények által behajtandó tarifák és illetékek jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a kulturális intézmények által behajtandó tarifák és illetékek jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet 2016.08.12/ 15.318 sz. tényfeltáró indoklását, 

valamit a szakbizottságok meghagyását,  

 

Figyelembevéve a :  

- 2006/273 sz. helyi államháztartási Törvény 68.cikk, (2) bekezdésének 

rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- 2015/227 sz. adótörvény 486 cikk, (1) bekezdésének rendelkezéseit, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- a múzeumok és közgyűjteményekre vonatkozó 2003/311 sz. Törvény 24.cikk, (1) és 

(2) bekezdéseinek rendelkezéseit, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel; 

- az előadás és koncert tevékenységű intézményekre és vállalkozásokra, illetve a 

művészeti impresszárió tevékenységekre vonatkozó 2007/21 sz. Kormányrendelet 

20.cikk rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel; 

- a kulturális intézmények létesitésére, szervezésére és tevékenységeire vonatkozó 

2006/118 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 16.cikk rendelkezéseit, au utólagos 

módositásokal és kiegészitésekkel; 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011/1 sz. Törvény 84.cikk, (4) bekezdésének és a 

205.cikk, (3) bekezdésének rendelkezéseit, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel.  

 

Az újból közzétett, utólagosan módositott és kiegészitett 2001/215 sz. helyi 

önkormányzati Törbény 91.cikk, (5) bekezdés, a) betűjének 4 és 10 potja alatti 

rendelkezések, valamint a 97.cikk, (1) bekezdésének rendelkezései értelmében, 

illetve a közigazgatási eljárásra vonatkozó 2003/52 sz. Törvény által előirt eljárások 

tiszteletben tartásával, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

 

 

 

határoza: 

 

1.Cikk. Jóváhagyásra kerülnek a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális 

intézményei által behajtandó tarifák és illetékek, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletnek megfelelően. 

 

 



 

2.Cikk. (1) A jelen határozat végrehajtásának felelőssége a Gazdasági Osztály és a 

Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeinek felelősségére hárul.  

 

(2) A jelen határozat nyilvánosságra lesz hozva Maros megye Hivatalos Közlönyébe és 

közzé lesz téve  Maros Megye Prekektus Intézménye, illetve a Maros Megyei Tanács 

alárendelt kulturális intézményei számára.  

 

ELNÖK                                                                                                 Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                               TITKÁR 

                                                                                                          Paul Cosma  

 

 

 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
 
 
2016.08.12/ 15.318 Sz.  
VI D/ 1 Dosszié  
 
 

INDOKLÁS 
a kulturális intézmények által behajtandó tarifák és illetékek jóváhagyására 

vonatkozóan 

 
A kulturális intézmények finanszirozása az előadás és koncert tevékenységű 
intézményekre és vállalkozásokra, illetve a művészeti impresszárió tevékenységekre 
vonatkozó, utólagosan módositott és kiegészitett 2007/21 sz. Kormányrendelet 
20.cikk rendelkezéseinek - , a múzeumok és közgyűjteményekre vonatkozó, 
utólagosan módositott és kiegészitett 2003/311 sz. Törvény 24.cikk rendelkezései, - 
és a kulturális intézmények létesitésére, szervezésére és tevékenységeire vonatkozó, 
utólagosan módositott és kiegészitett 2006/118 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 
16.cikk rendelkezéseinek  megfelelően saját jövedelmek és a megyei költségvetésből 
származó szubvenciók előirányzása által történik.  
 
A kulturális intézmények saját jövedelmének megalkotása érdekében a 2015/227 sz. 
adótörvény 486 cikk, (1) bekezdésének rendelkezései alapján, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel, a közigazgatási-területi egységek viteldijakat 
állithatnak fel a nyilvános helyek ideiglenes igénybevétele ellenében, illetve a 
múzeumok, emlékházak, történelmi épitészeri és régészeti vagy egyéb, megyei 
érdekű hasonló emlékművek látogatásának ellenében. Ugyanakkór, a Megye Tanácsa 
hagyja jóva az alárendelt kulturális intézmények által- kulturális szolgáltatásaik 
ellenében úgy magán, mint jogi személyektől behajtandó tarifákat és illetékekeket.  
 
A 2006/273 sz. helyi államháztartási Törvény 68.cikk, (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a 
kulturális intézmények saját bevételei a szolgáltatások, bérbe adások, kulturális és 
sport rendezvények, művészeti versenyek, iadványok, nyomdaipari szolgáltatások, 
tanulmányok, projektek, saját tevékenységek során származó termékek értékesitése 
vagy egyéb hasonló és kapcsolódó tevékenységek során létesülnek.  
 
Ugyanakkór, a nemzeti köznevelésről szóló 2011/1 sz. Törvény 84.cikk, (4) bekezdés 
és a 205.cikk, (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, a diákok és egyetemi 
hallgatók 75%-os kedvezményben részesülnek a múzeumok látogatása, koncerteken-,  
szinházi előadásokon, operán, filmen, vagy egyéb a közintézmények által szervezett 
kulturális és sport rendezvényeken való részvétel esetén.  
 
A fentiekben felhozott törvényes rendelkezések alkalmazása és az alárendelt 
kulturális intézmények javaslatainak figyelembevétele során, a megyei hatóság 
évente hagyja jóvá az intézmények által behajtott tarifákat és illetékeket. Ebben az 
összefüggésben,a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei a 
szolgáltatások ellenében behajtandó tarifák és illetékek módositására vonatkozóan 
javaslatokat terjesztettek elő, figyelembe véve az inflációs mutató szintjét, az 
országon belüli hasonló intézmények által megszabott tarifák piackutatását, valamint 
ezen tevékenységek során származó bevételek megvalósitásának szintjét.  
 



 

 
 
A 2016.08.03/14.647 sz. cimzés által a Maros Megyei Múzeum javasolja, hogy a 2017-
es év során behajtandó illetékek egyik része maradjon meg a 2016-os évre 
jóváhagyott szinten (a Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézményei által 
behajtandó tarifákat és illetékekat magába foglaló mellékelt Jegyzék 
1,2,3,4,9,10,11,12 poziciói) és javaslatát az előző évek tapasztalata illetve az 
országon belüli, azonos turisztikai áramlással rendelekző múzeumok által megszabott 
tarifákkal való összehasonlitás által indokolja. A javaslat kiséretében a Megyei 
Múzeum javasolja a Mikházi  jelenleg két – táboroknak és fürdőknek kialakitott 
pavilonnal rendelkező és nem csupán a „Mikházai román fesztivál” alkalmával, 
hanem az év teljes időszaka alatt látogatható  régészeti Park (a mellékelt Jegyzék 8-
ik poziciója) látogatását megillető új tarifák hozzárendelését. A mellékelt Jegyzék 
5,6 és 7 pozicióját illetően a felnőtt jegy  tarifa szint növelése, mig az utólagosan 
módositott és kiegészitett, nemzeti köznevelésről szóló 2001/1 sz. Törvény 
rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a  gyermek, diák és egyetemi hallgató 
jegy tarifák csökkentése javasolt.  
 
A 2016.08.04/14.712 sz. cimzés keretein belül a ”Mureșul” Professzionista 
Művészegyüttes a felnőtt jegy tarifák növelését és a nyugdijas jegy tarifák 50%-os, 
illetve a diák és egyetemista jegy tarifák 75%-os kedvezményezését javasolja. 
Ugyanakkór,  az intézmény a bérbe adási dijak 2015-2016-os évadra jóváhagyott 
szintjének fenntartását javasolja.  
 
Az ”Ariel” Gyermek és Ifjusági Szinház a 2016.08.04/14.712 sz. cimzés révén a 2016-
2017-es évadra vonatkozóan a felnőtt jegy tarifa szint emelését és a gyermek jegy 
tarifa szint 2015-2016-os évadra jóváhagyott szint fenntartását javasolja. 
Ugyanakkór, a bérbe adásokat és iskolai bérletekek illető tarifákra vonatkozóan  az 
intézmény az előző évadra jóváhagyott szint fenntartását javasolja.  
 
A 2016.08.01/14.516 sz. cimzás által a Nemzeti Filharmónikus zenekar a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011/1 sz. Törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében 
a diák és egyetemista jegy tarifák csökkentését javasolja. Ugyanakkór, az intézmény 
illetékek hozzárendelését is javasolja: 
- Rendkivüli kamarai koncertek; 
- Rendkivüli szólóestek; 
- Lecke és oktatási koncert jegyek.  
 
Ezen illetékek hozzájárulhatnának az intézmény saját jövedelmei szintjének 
növeléséhez, főként a rendkivüli szólóestek és koncertek nemzeti vagy nemzetközi 
főszereplői által vonzott nagyobb nézőszámnak köszönhetően.  
 
A Marosi Megyei Hagyományos Kultúra és Művézet Oktatási Központ a 
2016.07.15/13.518 sz. cimzés előterjesztése során a 2016-2017-es tanév alatt 
behajtandó tarifák 5%-os, vagyis 600 lej-ről 630 lej-re való növelését (1,2,3,4,7 
poziciók) és a további tarifák 2015-2016-os tavévre jóváhagyott szintjének 
fenntartását javasolja.  
 
A 2016.07.08/13.009 sz. cimzés keretén belül a ”Vatra” Folyóirat Szerkesztősége, 
illetve a ”Lato” Folyóirat Szerkesztősége a folyóirat 2016-ra jóváhagyott eladási 
árának 2017-es éven belüli fenntartását javasolja.  
 
 
 



 

A fentiekben bemutatott meggondolásokkal szemben, figyelembevéve a javasolt 
illetékek méretezése soráni alárendelt kulturális intézmények saját bevételének 
biztositására való törekvést, a mellékelt határozattervezet elfogadását javasoljuk.  
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                   ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Péter Ferenc                                                                                    Alin Mărginean 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Gabriela Vaida , tanácsos 

 



ROMÁNIA Melléklet
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

I. Maros Megyei Múzeum

Folyó 
Sz. 

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej) Jóváhagyott 2016- ra Javasolt 2017-re

1. Nagy előadóterem bérbe adása/ óra 1.000,00 1.000,00
2. Kis előadóterem bérbe adása /óra 400,00 400,00
3. Kórus terem bérbe adása /óra 70,00 70,00
4. A Kultúrpalota nagy termének bérbe adása

- legtöbb 4 óra / nap 400,00 400,00
- több mint 4 óra / nap 650,00 650,00

5.

A Természettudomány, Etnográfia és Népművészet szekciók  állandó 
kiállitásának, illetve a  Középkori Erőditmény archeológiai kiállitásának 
megtekintése
- felnőtteknek 6,00 8,00

- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi hallgatók 3,00 2,00
- nyugdijasoknak 3,00 3,00
- fogyatékkal élő személyeknek dij mentes dij mentes
- havi bérlet felnőtteknek 16,00 16,00
- egyetemista bérlet 8,00 4,00
- diák bérlet 4,00 4,00
- bérlet tanároknak 10,00 10,00
- munkás műhelyek látogatását megillető dij 10/hónap 10/hónap
- munkás műhelyek látogatását megillető dij 5,00/ 1 műhely 5,00/ 1 műhely
- felszereléssel ellátott konferencia terem bérbe adását megillető dij 150/óra 150/óra
- ideiglenes kiállitásokat megillető felnőtt dijak 3,00 4,00
- ideiglenes kiállitásokat megillető diák dijak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és 
liceum) 2,00 1,00
- ideiglenes kiállitásokat megillető nyugdijas és egyetemista dijak 2,00 2,00
- ideiglenes kiállitásokat megillető dijak fogyatékkal előknek dij mentes dij mentes

6.
A Közigazgatási Palota, belső udvar, torony és  toronyban szervezett kiállitás 
megtekintése:
- felnőtteknek 6,00 8,00

- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi hallgatók 2,00 2,00
- nyugdijasoknak 2,50 2,50
- fogyatékkal élő személyeknek dij mentes dij mentes
- idegen vezető dij( minimum 10 személy ) 25,00 25,00

7.
ATükör terem, a Kultúrpalota Művészeti szekciójának és Történelmi-Archeológiai 
szekciójának látogatása :
- felnőtteknek 12,00 12,00

- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi hallgatók 6,00 3,00
- nyugdijasoknak 6,00 6,00
- fogyatékkal élő személyeknek dij mentes dij mentes

8. A Mikházai régészeti Park látogatása , Maros Megye
- felnőtteknek - 4,00

- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi hallgatók - 1,00
Sór
sz.

A szolgáltats megnevezése/tarifa/illeték ( lej ) Jóváhagyott 2016-ra Javasolt 2017-re

- nyugdijasoknak - 2,00
- fogyatékkal élő személyeknek - dij mentes

9. A Középkori Erődirmény konferencia termének bérbe adása: 150,00/óra 150,00/óra
10. Videófelvétel dija/ nap

- amatőrök 10,00 10,00

 A Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézményektől beszedett illetékeket és tarifákat tartalmazó
JEGYZÉK
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- szakértők 20,00 20,00
- különleges események 50,00 50,00

11. Fénykép  dija /nap
- amatőrök 5,00 5,00
- szakértők 15,00 15,00
- különleges események 30,00 30,00

12.
Emlékmű felállitása érdekében összeállitott Szakdolgozat a  Kultúra és Nemzeti 
Örökség   Megyei Igazgatósága által kibocsátandó  meghagyás megszerzéséért
- magán személyeknek 60,00 60,00
- jogi személyeknek 250,00 250,00

Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej )
Jóváhagyott a  

2015-2016 évadra
Javasolt a  

2016-2017 évadra
1 Vidéki előadás jegyek

- felnőtteknek 10,00 10,00
- nyugdijasoknak 5,00 5,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 5,00 2,50
- fogyatékkal élő személyeknek dij mentes dij mentes

2 Városi előadás jegyek
- felnőtteknek 12,00 12,00
- nyugdijasoknak 5,00 5,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 5,00 3,00
- persoane cu dizabilităţi dij mentes dij mentes

3 Előadás termek bérbe adása

- előadások esetén, független azok műfajától a bevételek 15 %-a
de nem kevesebb mint 

600 lej/óra
a bevételek 15 %  -a de nem 
kevesebb mint  600 lej/óra

- egyéb megnyilvánulások esetén ( simpozioane, üzleti tárgyalások, stb.) 400,00 lej/óra 400,00 lej/óra
4. Autóbusz bérbe adás /km

- diák csoportok esetén 4,20 4,20
- művész csoportok esetén 4,30 4,30
- egyéb kategóriák 4,50 4,50

Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej )
Jóváhagyott a  

2015-2016 évadra
Javasolt a  

2016-2017 évadra
1. Gyermek előadás jegyek:

-  diákoknak -óvosa, elemi iskola, gimnázium és liceim - és egyetemi 
hallgatóknak 7,00 7,00
- felnőtteknek 10,00 28,00

Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej )
Jóváhagyott a  

2015-2016 évadra
Javasolt a

2016-2017 évadra
2. Felnőtt előadás jegyek:

- felnőtteknek; 10,00 28,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 7,00 7,00

3. Előadás bérletek gyermekeknek (3 előadás/iskolai év) 18,00 18,00
4. Előadás terem bérbe adása (lejben meghatározott tarifa/óra)

1. Nagy terem

a bevételek 15 %-a de 
nem kevesebb mint 550 

lej/óra
a bevételek 15 %-a de nem 
kevesebb mint  550 lej/óra

2. Kis terem 

a bevételek15 %-a de 
nem kevesebb mint   

350 lej/óra
a bevételek 15 %-a de nem 
kevesebb mint   350 lej/óra

3. Konferencia terem 250,00 250,00

II. ”Mureșul” Professzionista Művészegyüttes

III. ”Ariel” Gyermek és Ifjusági Szinház

IV. Marosvásárhelyi Nemzeti Filharmónikus Zenekar
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Folyó
sz.

A szolgáltatások megnevezése/tarifa/illeték ( lej)
Jóváhagyott a 

2015-2016 évadra
Jóváhagyott a 

2016-2017 évadra
1. Szimfonikus koncert jegyek:

- felnőtteknek; 20,00 20,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 10,00 5,00
- nyugdijasoknak; 10,00 10,00

2. Rendkivüli szimfonikus koncert jegyek:
- felnőtteknek; 30,00 30,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 15,00 7,50
- nyugdijasoknak; 15,00 15,00

3. Szólóest jegyek:
- felnőtteknek; 11,00 12,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 5,00 3,00
- nyugdijasoknak; 5,00 6,00

4. Rendkivüli szólóest jegyek:
- felnőtteknek; - 20,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak - 5,00
- nyugdijasoknak; - 10,00

5.  Kamarai koncert jegyek:
- felnőtteknek; 11,00 12,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) 5,00 3,00
- egyetemi hallgatóknak, nyugdijasoknak 5,00 6,00

6. Rendkivüli kamarai koncert jegyek:
- felnőtteknek; - 20,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak - 5,00
- nyugdijasoknak; 10,00

7.  Lecke és oktatási koncert jegyek - 5,00
Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarif/illeték ( lej )
Jóváhagyott a 

2015-2016 évadra
Javasolt a   

2016-2017 évadra

8. Szimfonikus koncert bérletek (35 koncert) az alábbi helykategóriák esetén:
1. Páholy helyek:
- felnőtteknek; 500 500

- diákoknak(óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi hallgatóknak 250 125
- nyugdijasoknak; 250 250
2. Erkély helyek I sór és földszint I-X sorok:
- felnőtteknek; 400 400
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum ) és egyetemi 
hallgatóknak 200 100
- nyugdijasoknak; 200 200
3. Erkély helyek II-VII sorok és füldszinti, oldalsó XI-XV sorok  és a galéria összes 
helye:
- felnőtteknek; 370,00 370,00
- diákoknak (óvoda, elemi iskola, gimnázium és liceum) és egyetemi 
hallgatóknak 185,00 93,00
- nyugdijasoknak 185,00 185,00

9. Lecke és oktatáso koncert bérletek (7 koncert) 32,00 32,00

Folyó 
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej )
Jóváhagyott a 

2015-2016-os  tanévre
Javasolt a 

2016-2017-es tanévre

1.
Zene tanszék (celmélet és szolfizálás, zene történelem, esztétika, 
hangszeregyüttes, kórus, folklór bevezetés, kiséret)
- Templomi kántor 600,00 630,00

V. Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központ 
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- kántor (klasszikus, könnyűzene, népzene), zongora, hegedű, gitár,elektromos 
gitár, lant, hárfa, harmonika, fúvós hangszerek, block flote, ütőhangszerek, 
elektronikus orgona, hegedű, cselló, nagybőgő, str. Szerepelnek a tantervben, 
harmónia bevezetés; 600,00 630,00
- éves továbbképzés - szakosodás; 600,00 630,00
- improvizativ jazz és könnyűzene; 600,00 630,00
- zenei tagozatok előkészitő év , bevezetés a zenébe. 600,00 630,00

2. Művészeti tanszék (művészettörténet, esztétika)
- festészet, grafika, diszitőfestés, számitógépes grafika, szobrászat, kérpitozás, 
divattervezés; 600,00 630,00

- fényképészet, belsőépitészet, diszletfestészet, számitógépes képfeldolgozás; 600,00 630,00
- éves továbbképzés - művészeti szakosodás; 600,00 630,00
- művészati előkészitő év, divattervezés; 600,00 630,00
- ikonográfia. 600,00 630,00

3. Koreográfia Tanszék (tánc történet, esztétika)
- manöken művészeti mozgalom (fiatalok és idősek) és szakosodás - művészeti 
manöken, foto-model szak; 600,00 630,00
- bevezetés- manöken művészeti mozgalom; 600,00 630,00
- társasági tánc, modern tánc, klasszikus balett, kortárs balett, szinházi - tánc, 
stepp ritm, aerobik, néptánc - előadók; 600,00 630,00

Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej )
Jóváhagyott a 

2015-2016-os tanévre
Javasolt a 

2016-2017-es tanévre
- városi néptánc bevezetés; 350,00 350,00
- előkészitő év: társasági tánc, modern tánc, klasszikus balett, kortárs balett, 
stepp ritm, aerobik, néptánc - előadók; 600,00 630,00
- foto-model - manökeni mesterkéltségek; 600,00 630,00
- szórakoztató tanfolyam  - néptánc felnőtteknek 600,00 630,00

4. Szinészeti tanszék ( szinház történet, esztétika)
- szinészet, bábszinészet - marionettek; 600,00 630,00
- éves továbbképzés; 600,00 630,00
- előkészitő év  szinészet és bábszinészet - marionettek. 600,00 630,00

5. Ovodai zene és koreográfia bevezetés 350,00 350,00
6. Társasági tánc és  etikett (rövid tanfolyam) - 6 hónap) 360,00 360,00
7. Kézműipar 600,00 630,00

8. 

Külső népművészeti szekciók (varrás, szövés, fa faragás, csűszmesterség, fém 
művészet), néptánc, vokális és hangszer együttes, az iskola művészegyüttesei, 
csoportjai és együttesei (iskolai illeték mentes) (iskolai illeték mentes)

9. Felvételi dij 60,00 60,00
10. Vizsga dij - pótvizsgák 60,00 60,00
11. Oklevél kibocsátási dij 55,00 55,00
12. Felkészitő dij - felkészités/óra

- szakértői segéddel; 20,00 20,00
- szakértői segéd nélkül. 10,00 10,00

13. Egyéb tevékenységek:
- Nyári iskola 225,00/hét 225,00/hét

- Workshop-ok (Koreográfia, vizuális művészetek, zene, szinház, népművészet) 50,00/2 nap 50,00/2 nap
-  Népművészeti Iskola előadás belépő dijak:
- felnőtteknek; 10,00 10,00
- diákoknak. 10,00 2,50

Folyó 
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej ) Jóváhagyott 2016-ra Javasolt 2017-re

1. Folyóirat példány ára 10,00 10,00

VI. Vatra Folyóirat Szerkesztősége

A Maros megyei, gyermek jogok védelmére és előmozditására vonatkozó 2004/272 sz.Törvény irányelveinek megfelelő  különleges védelmi 
intézkedésekben részesülő gyermekek és fijatalok felmentesitettek az iskolai illeték fizetése alól. A 2016-2017-es tanévet megillető illetékek 
befizetése féléves részletek befizetése alapján történik.  se încasează în tranșe semestriale. Az iskolai illetékek befizetése tanfolyamra osztottan is 
történhet, a tanév struktúráját alkotó orák száma alapján leosztott illetéknek  megfelelően.  
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Folyó
sz.

A szolgáltatás megnevezése/tarifa/illeték ( lej ) Jóváhagyott 2016-ra Javasolt 2017-re

1. Folyóirat példány ára 8,00 8,00

VII. Lato Folyóirat Szerkesztősége
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