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Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként 
a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 
(a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, to-

vábbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 
megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 
kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is  
(kivonat az iskola SZMSZ-ből) 

 

 

Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket az iskola pe-

dagógiai programja alapján, tanévenként az iskolai munkatervében kell meghatározni. 

A szülő írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni minden olyan esetben, ha a szülőre fizetési köte-

lezettség hárul. 

Az oktatási törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint 

az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről 

tanévenként az iskola igazgatója dönt.  

Az alapfokú művészetoktatás térítési díját félévenként kell a gazdasági ügyintézőnél 

befizetni. 

Indokolt esetben a befizetési határidőtől, írásbeli kérelem alapján, az igazgató engedélye alap-

ján el lehet térni. 

 

Térítési díj fizetése: 
A térítési díjak fizetéséről a közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat 

kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevé-

teléért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta,vagy jogszabály írja elő - de az isko-

la, óvoda ezen szolgáltatásai a helyi szükségleteket elégítik ki. 

Térítési díjat kell fizetni az intézmény következő szolgáltatásaiért:  

 étkezés igénybevétele, 

 alapfokú művészeti oktatásért. 

 

Tandíj fizetése: 
A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a közoktatási törvény határozza 

meg.  

A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

 A fenntartó határozata alapján az igazgató dönt egyénenként a tanulmányi és szociális hely-

zettől függően, a tandíj részleges vagy teljes elengedéséről. 

Tandíjat kell fizetni a következő szolgáltatásokért: alapfokú művészetoktatási intézményben 

a törvényben előírtaknak megfelelően. 



 

A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első tanévében az in-

tézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet (34. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározott eset-

ben térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke: 

 

a.) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap Zeneművészeti 

ág esetén: 

aa) 5%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag, 

ab) 6%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

ac) 8%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

ad) 10%-a 3,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 

ae)  15%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

af) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén, 

 

b.) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap Táncművészeti, 

képző- és iparművészeti, báb- és színművészeti ág, és szolfézs előképző esetén: 

ba) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,  

bb) 16%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

bc) 17%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

bd) 18%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 

be) 19%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

bf) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén, 

 

c.)  a tanév első napján 18. életévét betöltött, de 22. életévét be nem töltött, nappali rendszerű 

képzésben résztvevő tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében a díjalap: 

ca) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag, 

cb) 17%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

cc) 19%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

cd) 20%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,  

ce) 30%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

cf) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén, 

 

Az intézmény esetében a térítési díj összege az 5.sz. mellékletnek megfelelően alakul. 

 

A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet 33.§ (1) bekezdés b) és 

c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek 

mértéke a díjalap 20%-a. 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetek-

ben tandíjat kell fizetni, amelynek mértéke: 

d.) a tanév első napján 18. életévét be nem betöltött tanuló esetében a díjalap: 

da) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag, 

db) 20%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

dc) 25%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

dd) 30%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 



de) 35%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

df) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén, 

 

A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második, vagy további meg-

ismétlése esetén a díjalap 40%-a. 

 

A térítési díj összege 5.500 Ft, azaz ötezerötszáz-, a tandíj pedig 11.100 Ft, azaz 

tizenegyezeregyszáz forint/fő/félév. 

 
 

Térítési díj mentesség - ingyenes szolgáltatások köre 

 

a.) A fenntartó az intézményeire vonatkozóan a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (33. § 

(1)-(2) bekezdésben), meghatározott ingyenes szolgáltatások körét nem bővíti. 

b.) A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16. § (3) bekezdése alapján: 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a 

testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Az ingyenesség a tandíjfi-

zetésre kötelezett tanulókra nem érvényesíthető. A díjmentesség elbírálása a szülő kérelmére 

– 2. sz. melléklet - a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A díjmentesség meg-

állapításához díjfizetésre kötelezettnek be kell nyújtania a mentességre való jogosultságról 

szóló határozat másolatát a térítési díj befizetés határidejéig. A díjmentesség fennállásában 

történt változást a fizetésre kötelezettnek az intézmény vezetőjének a változást követő 15 na-

pon belül be kell jelenteni. A térítési díj fizetési mentesség addig az időpontig jár ameddig a 

mentességre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll. 

 

c.) A mentességet igazoló határozatok, egyénenként lefűzött nyilvántartásként az iskola titkár-

ságon kerülnek tárolásra, irattározásra. Felelős személy: iskolatitkár 
 

Térítési díj és tandíjkedvezmény 

 

a.) Tanulmányi eredmény után járó kedvezmények 

A Korm.r. 35. § (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 (III./2) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél. 

 

A tanulmányi eredménytől függően a térítési díj és a tandíj összege a III/2. pontokban foglal-

takhoz képest, az alábbiak szerint csökken (a kedvezmények a következő tanév során érvé-

nyesíthetők): 

 

4,51 
tanulmányi átlag felett és országos tanul-

mányi versenyen 1-3. helyezés elérése ese-

tén: 

40 % - kal 

4,51 
tanulmányi átlag felett és országos tanul-

mányi versenyen 4-6. helyezés elérése ese-

tén: 

25 %- kal 

4,51 tanulmányi átlag felett 15 % - kal 

4,01 – 4,50 tanulmányi átlag között 10 % - kal 



 

A tanulmányok megkezdésekor, az első tanulmányi eredmény eléréséig kedvezmény nem 

adható.  

 

b. Szociális helyzet alapján járó kedvezmények 

ba.) Ha a tanulót azért terheli térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség, mert önhibája 

miatt a tanulmányi követelményeket nem teljesítette és ezért kényszerül az évfolyamot, illetve 

az  alapvizsgát  megismételni, szociális kedvezményben nem lehet részesíteni. 

 

bb.) A tanulót a szociális helyzete alapján térítési- és tandíjfizetési kedvezmény illeti meg, 

abban az esetben ha tanulónak törvényes képviselője háztartásában, a családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

 

a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a meghatározott díj 10%-a 

b) 136%-140%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 20%-a 

c) 141%-150%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 30%-a 

d) 151%-160%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 40%-a 

e) 161%-170%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 50%-a 

f) 171%-180%-a,  a fizetendő díj a meghatározott díj 60%-a 

g) 181%-190%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj 70%-a  

h) 191%-200%-a, a fizetendő díj a meghatározott díj  80%-a 

i) 201%-210%-a,  a fizetendő díj a meghatározott díj  90%-a 

 

bc.) A meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal( Rendszeres Gyermekvé-

delmi Határozat, jövedelemigazolás) kell igazolni.  

 

bd.) A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelem 

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

kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és 

egyéb jövedelmekről. A díjkedvezmény fennállásában történt változást a fizetésre kötelezett-

nek az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. A térítési 

díj, és tandíj fizetési kedvezmény addig az időpontig jár ameddig a kedvezményre való jogo-

sultságot megalapozó helyzet fennáll. 

 

be.) A díjkedvezmény iránti kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti formában, egy példányban az 

intézmény vezetőjéhez kell benyújtani legkésőbb minden év december 1.-ig. 

 
A térítési díj és a tandíjbefizetés módja 

a.) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az értesí-

tés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét. 

 

b.) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írás-

ban határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére, 

egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.  

 

c.) A térítési díj és a tandíj befizetésének végső határideje: 

- a tanítási év első félévére vonatkozóan december 31.-e,  

- a tanítási év második félévére vonatkozóan június 30.-a. 

 



d.) A tandíj befizetése a tanuló törvényes képviselőjének kérésére, az intézményvezető dönté-

se alapján fizethető (a megfelelő aláhúzandó) 

a) a V./3.c. pontban meghatározott időszakokban, a pénztárba történő készpénz befize-

téssel számla ellenében, a befizetett összeget a pénztáros vételezi be a házi pénztárba 

vagy 

b) havi rendszerességgel, minden hónap 15. napjáig, a szorgalmi idő alatt az a) pontban 

részletezett módon. 

 

f.) Az intézményvezető köteles gondoskodni a tanulói jogviszony kezdete előtt, valamint a 

díjváltozásokat megelőzően, az érintettek tájékoztatásáról a térítési, illetve tandíjfizetési köte-

lezettségről. 

 

 

Gyermekétkezés térítési díja: 
 

Az étkeztetés térítési díját, évenként a fenntartó határozata állapítja meg. 

Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről postai úton a gazdasági ügyintéző gondosko-

dik, ha  

a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, 

tartósan 3 hónapot igazoltan hiányzik, és a térítési díjas foglalkozáson nem tud részt venni 

 

Az étkezési térítési díjakat havonta , minden hó 20. napjáig kell az étkezést igénylőknek befi-

zetni. 

 

A térítési díj összege általános iskola tagintézményben: 

- 3x-i étkezés esetén (tízórai, ebéd, uzsonna) : 640-, Ft/adag 

- menza (csak ebéd): 420-, Ft/adag 

 

Gyermekétkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki napközit nem vesz igénybe. Az étkezé-

sek közül az ebéd külön is igényelhető (menza). 

 

Igénybe vehető kedvezmény 

Az 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ alapján  

100%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult: 

- A bölcsődés, óvodás, továbbá az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett 

gyermekek  

- A bölcsődés, óvodás tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amely-

ben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

- A bölcsődés, óvodás olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevel-

nek, 

- A bölcsődés, óvodás olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett össze-

gének 130%-át, vagy nevelésbe vették. 

 

50%-os étkezési térítési-díj kedvezményre jogosult: 

- 1-8. évfolyamon három- vagy többgyermekes családokban élő gyermekek 

- 1-8. évfolyamon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

  



Az intézményünk csak ezen igazolások birtokában adja meg az étkezési kedvezmény mind az 

óvodában, mind az iskolában.  

  

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő érvényes okiratok bemutatása 

szükséges:  

- a családi pótlék folyósításáról szóló Hatósági Igazolás (3 vagy több gyermeket nevelő 

családok esetén), 

- tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás, vagy magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás,  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, 

- az 1 főre jutó havi jövedelem igazolása esetén a szülő nyilatkozata (kérhető az óvodá-

ban). 

 

 

 

 

 


