Módosítva: 2014. október 13.

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ
TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI,
A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK
FELTÉTELEI

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bek. c)
pontja alapján a fenntartó meghatározza a köznevelési intézményeiben kérhető térítési díj
és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. Jelen fenntartói szabályzat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 33-37. §-ainak figyelembevételével
történt.

A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára az alábbi köznevelési
feladatokat az intézmény térítésmentesen biztosítja:

R. 33. § (1) bek.
a) óvodában
aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési
igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
ab) a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező
rendszeres egészségügyi felügyelet,
b) általános iskolában és középfokú iskolában
ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési
igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
bb) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati
képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a
szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a
pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony
ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló
szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,
bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további
alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség,
mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező
egyéb foglalkozás,
be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az
énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a
házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,
bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az
étkezés ideje alatti felügyelet,
bg) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése
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előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló
vizsgája,
bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
bi) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező
rendszeres egészségügyi felügyelet,
bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt
létesített vendégtanulói jogviszony,
bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára
előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló,
intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás,
erdei iskola,
c) kollégiumban – a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony
keretében –
d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a
térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,
e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő
köznevelési intézményi ellátás.
(2) Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a
gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a
fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás.
(3) A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg
számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai
szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Az alábbi szolgáltatások térítési díj ellenében vehetők igénybe:

34. § (1) bek.
a) 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy
gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy
meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola
létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a
tanulmányok alatti vizsga,
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c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,
d) a független vizsga,
e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése
után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony
fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi
vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,
f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a
javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt
megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további
javítóvizsga.
(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.
(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői
szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai
diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legmagasabb
összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes
szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.
(4) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az
iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A
térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
35. § (2) bek. alapján vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1)
bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fizetése mellett
létesíthető.
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 20 %-a a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben (meg nem
határozott egyéb foglalkozások)
b) 20 %-a a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven aluli tanulóknál (AMI és a nem tanköteles tanulók)
c) 40 %-a a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc
éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál (AMI)
d) 40 %-a a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben (nem
tanköteles tanulók)
(2) 30 % a vendégtanulói jogviszony esetén.
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(3) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi
eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj
összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.
(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl
az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:
a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését
nem egy adott középiskolába nyújtja be – az adott évre érvényes kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,
b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra
kerekített összeget kell fizetnie.
(5) Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi
vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a
jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a
vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.
(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai
vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter
által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes
összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos.
(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként
kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege az adott évre
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
Az alábbi szolgáltatások térítési díj ellenében vehetők igénybe:

36. § (1)
a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás,
a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás
annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali
rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak,
aki a huszonkettedik életévét betöltötte,
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó
nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való
felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és
pótló vizsgáit is.
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(1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
(1b) Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – tandíj megfizetése mellett veheti igénybe.
A tandíj és térítési díj mértéke
36. § (2) A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a
külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével –
tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől
függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét
a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére
figyelemmel állapítja meg.
A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a
következők szerint:
a) 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 35 %-kal,
b) 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 25 %-kal,
c) 4,00 - 3,01 tanulmányi átlag esetén 15 %-kal.
Szociális kedvezmények
a) 50 %-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre
jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem
éri el.
b) 25 %-kal csökken a térítési díj és a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át
nem éri el.
c) Az iskola igatója jogosult a tandíj 50 %-át meghaladó mértékű csökkentésére különösen
nehéz szociális helyzetű tanuló esetén.

A térítési díj és a tandíj befizetésének szabályai
A térítési díj és a tandíj befizetésének a szabályairól az egyes nevelési-oktatási
intézmények maguk rendelkeznek. Ugyancsak az egyes nevelési-oktatások rendelkeznek a
hátrányos helyzet igazolásának módjáról is.
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Záró rendelkezések
Vegyes rendelkezések
A térítési díj vagy tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott kérelem,
dokumentumok alapján – az iskola igazgatója jogosult dönteni. A csökkentés esetében a
kedvezmények közül (tanulmányi eredmény, szociális helyzet) a tanuló számára kedvezőbbet
kell érvényesíteni.
A térítési díjak és tandíjak összegét az ezres kerekítés szabályai szerint kell megállapítani a
tanévre szólóan.
A tanulók tájékoztatását az adott nevelési-oktatási évre – az aktualizált térítési/tandíj
összegével, valamint a térítési díj és a tandíj fizetésének a szabályaival kapcsolatban – a
nevelési-oktatási intézmény elkészíti, és saját honlapjukon, ennek hiányában a helyben
szokásos módon közzéteszi.
A mindenkori tanévre vonatkozó térítési díjak és tandíjak összegét minden év április 15-éig
aktualizálni kell a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
ismeretében.
Hatályba léptető rendelkezések
A térítési díj- és tandíjfizetésre megállapított szabályokat a 2014/2015. tanév II. félévétől kell
alkalmazni.

Budapest, 2014. október 13.
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