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Jelen szabályzat kiadásának jogi alapja:





nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés c)
pontjában foglaltak alapján a fenntartó határozza meg a köznevelési intézmény
költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális
alapon adható kedvezmények feltételeit
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
(továbbiakban: R.)
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.)

A térítési díj és tandíj mértékét tanévenként – a szakmai feladatra - tanévkezdéskor számított – folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada lapján kell meghatározni.
A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény
vezetője dönt a jogszabályokban meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési
díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható
kedvezményekről és a befizetés módjáról.
Az intézményben szedhető térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályait az Nkt. és az
R. előírásai figyelembe vételével az alábbiak szerint határozom meg:

Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre:














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
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
az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb
foglalkozás
az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje
alatti felügyelet
a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát
a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet
a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszony
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
a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony
a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes
szolgáltatás igénybevételekor
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sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós
gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési
intézményi ellátás
A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a
tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett
sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások












az Nkt. 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások
a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az Nkt. 33. § (1) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok
a független vizsga
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
az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az
érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt 3 az
érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további
javító- és pótló vizsgája
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
kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai
közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési
díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások



középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése
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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Térítési díj, tandíj összegének meghatározása
A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának





tizenöt–húsz százaléka az Nkt. 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben
öt–húsz százaléka az Nkt. 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven aluli tanulóknál
tizenöt–negyven százaléka az Nkt. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál
húsz–negyven százaléka az Nkt. 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

Vendégtanulói jogviszony – az Nkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve –
térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke
legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának három–harminc százaléka lehet. 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 a jogszabályban meghatározott alsó határértéknél.
Az Nkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga
az alábbiak szerint díjköteles:




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
a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a
Hivatal számára.

Az Nkt. 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.
Az Nkt. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani
úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.
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.
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Térítési díj csökkentése tanulmányi eredmény alapján
Szakgimnáziumban, szakképző iskolában a tagintézmény igazgatója a tanuló tanulmányi
eredményétől függően a térítési díj összegét az alábbiak szerint csökkenti:





4,50-5,00 tanulmányi eredmény esetén 25 %-a
4,00-4,49 tanulmányi eredmény esetén 50 %-a
3,50-3,99 tanulmányi eredmény esetén 75 %-a
3,49 tanulmányi átlag alatt 100%-a.

Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.

Tandíj csökkentése tanulmányi eredmény alapján
a tagintézmény igazgatója a tanuló tanulmányi eredményétől függően a tandíj összegét az alábbiak
szerint csökkenti:





4,50-5,00 tanulmányi eredmény esetén 25 %-a
4,00-4,49 tanulmányi eredmény esetén 50 %-a
3,50-3,99 tanulmányi eredmény esetén 75 %-a
3,49 tanulmányi átlag alatt 100%-a.

A térítési díj és tandíj mérséklése
A térítési díjat és a tandíjat a tagintézmény igazgatója kérelemre csökkentheti, ha a család – jelen
szabályzat mellékletét képező jövedelemnyilatkozat alapján megállapított - egy főre jutó havi nettó
jövedelme a mindenkori legkisebb munkabér (minimálbér) összegét nem haladja meg. A térítési díj és
a tandíj csökkentésének mértéke szakgimnáziumban és szakképző iskolában a következő:
4,50-5,00 tanulmányi eredményt elérő tanuló térítési díjat és tandíjat nem fizet
4,00-4,49 tanulmányi eredményt elérő tanuló a térítési díj és a tandíj 12 %-át fizeti
3,50-3,99 tanulmányi eredményt elérő tanuló a térítési díj és a tandíj 25 %-át fizeti
3,00-3,49 tanulmányi eredményt elérő tanuló a térítési díj és a tandíj 50 %-át fizeti
2,99 tanulmányi eredmény alatt a térítési díj és a tandíj 100%-át fizeti.

Egyéb rendelkezések
A térítési díjat és a tandíjat a tanuló (törvényes képviselője) átutalással vagy a fizetési kötelezettséget
megállapító határozattal együtt kapott csekken köteles befizetni a határozatban megjelölt határidőig.
Iskolánkban a fizetési kötelezettség megállapítása félévente történik.
Az első szakképző évfolyam első félévében fizetendő térítési díj, tandíj tanulmányi eredmény alapján
nem, csak a szociális helyzetre való tekintettel mérsékelhető.
Az első szakképző évfolyam első félévében – tanulmányi eredmény hiányában – a szociális helyzet
alapján történő tandíj illetve térítési díj csökkentés mértéke: a szakgimnáziumi és a szakképző
évfolyamon tanuló is a megállapított tandíj, térítési díj 12%-át fizeti.
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A második félévtől kezdődően az előző félév végi tanulmányi átlageredmény (ellenőrzőben,
bizonyítványban szereplő – magatartás, szorgalom nélküli – érdemjegyek matematikai átlaga) az
alapja a fizetendő összeg megállapításának.
A tagintézmény igazgatója – kérelemre – a tanuló szociális helyzetére való tekintettel a térítési díj és
tandíj havi egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
Szeged, 2017. november 13.
Tímár Csaba
tagintézmény vezető

