
A térítési díj és tandíj megállapításának és fizetésének szabályzata 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak végrehajtásáról szóló 

229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet, valamint a 2011. évi, a szakképzésről szóló 

CLXXXVII. törvény alapján az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-

házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda a térítési és tandíjakkal kapcsolatban a 

nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt azok összegéről, a tanulmányi eredmények és 

a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről.  

A térítési díj és tandíj megállapításának alapja a mindenkori költségvetési törvényben 

rögzített és a  szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

alapnormatíva összege. (2019/2020-as tanévben 480 000 forint/fő/év) 

 

 

Térítési díjat ellenében igénybe vehető szolgáltatások és térítési díjak: 

1. Térítési díjat a Rendelet 33.§-ban meghatározott egyéb foglalkozásokért kell 

fizetni, melynek mértéke a díjalap 15-20%-a. 

2. Tanulmányi eredmény alapján a térítési díj csökkenthető 

a. 4,1-5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 15%-a  

b. 3,1-4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 18%-a 

c. 2,1-3 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 19%-a 

d. elégtelen tanulmányi eredmény esetén  a díjalap 20%-a 

4. A térítési díj  a szociális helyzet alapján is csökkenthető 

o hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén a 

kedvezmény, az egyébként megállapított díj 50%-a 

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a kedvezmény az 

egyébként megállapított díj 40%-a 

o rendkívüli esetekben, különböző dokumentumokkal bizonyított 

sajátos helyzetekben az igazgató jogköre a különleges elbírálás. 

A kedvezmények iránti kérelmet a különböző igazolásokkal együtt a 

tanuló, vagy annak törvényes képviselője nyújtja be az igazgatóhoz 

címezve. 



3. 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 

térítési díj ellenében vehetők igénybe, melynek mértéke a díjalap 20%-a.  

4. Független vizsgáért térítési díjat kell fizetnie. A független vizsga díját tárgyanként 

kell megállapítani úgy, hogy a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az 

adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.  

5. A Rendelet 33/A. §-ában meghatározott vizsgák körén túl (pl.: 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) díjköteles 

a. a vizsgázónak a középszintű vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 

15%-ának megfelelő  

b. a vizsgázónak az emelt szintű vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 

25%-ának megfelelő  

összeget kell fizetni (ezer forintra kerekítve). 

6. Szakmai vizsgák esetében, amennyiben nem tanulói jogviszonyban és nem első 

javító vizsgáról van szó, a térítési díj a tényleges költségek alapján megállapított 

díj (személyes közreműködők egy főre jutó költségeinek díja, adminisztrációs 

költségek) 5.000, illetve 10.000Ft-ra kerekített összege.  

 

 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

1. A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az 

évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén a tandíj 

mértéke  

- az évfolyam harmadik alkalommal történő megismétlése esetén a 

díjalap 50%-a 

- az évfolyam további alkalommal történő megismétlése esetén a díjalap 

100%-a 

2. A második és további szakképesítés megszerzése esetén a tandíj mértéke a 

díjalap 50%-a. 



3. Tanulmányi eredmény alapján a tandíj csökkenthető 

o 4,1-5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 15%-a  

o 3,1-4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 18%-a 

o 2,1-3 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 19%-a 

o elégtelen tanulmányi eredmény esetén  a díjalap 50%-a 

4. A tandíj a szociális helyzet alapján is csökkenthető 

o hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén a kedvezmény, 

az egyébként megállapított díj 50%-a 

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a kedvezmény az 

egyébként megállapított díj 40%-a 

o rendkívüli esetekben, különböző dokumentumokkal bizonyított sajátos 

helyzetekben az igazgató jogköre a különleges elbírálás. 

A kedvezmények iránti kérelmet a különböző igazolásokkal együtt a tanuló, vagy annak 

törvényes képviselője nyújtja be az igazgatóhoz címezve. 

 

Eljárási rendelkezések: 

 A térítési díjakról, tandíjakról, azok tényleges összegéről az igazgató határozatot 

hoz. Abban közli a díjak tényleges megfizetésének ütemezését.  

 Alapértelmezés szerint tanulók félévente fizetik be a tandíjat az iskola 

házipénztárába – a befizetés elvárt határidejét a térítési díjról szóló határozat 

tartalmazza.  

 A tanuló a határozat kézhezvételével, az eredeti példányon szereplő aláírásával 

igazolja, hogy az abban foglaltakat megismerte, és  tudomásul veszi, hogy a tandíj 

fizetésének elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 

 A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy tanév végi 

eredményét kell figyelembe venni. Annak hiányában az előző félév eredménye a 

mérvadó.  

 Amennyiben nincs az adott ágazaton/szakképesítésen előző félévi eredménye, 

akkor a szeptember hónapban szerzett tantárgyi jegyeiből számított átlagot kell 

figyelembe venni.  

 

 

 


