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1. A szabályzat jogi háttere 

A szabályzat nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

rendelkezései, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) előírásai és a fenntartó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Intézményfenntartó Központ 2012. szeptember 5-én kelt utasítása alapján készült. 

1.1. AZ INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYÜNKBEN (REND. 33.§ 

/1-2/) 

 

Középiskolában: 

 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, 

 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, 

 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, 

 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, 

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés 

ideje alatti 

 felügyelet, 

 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 a pótló vizsgája, 
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 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, 

Kollégiumban 
 

 a kollégiumi és az externátusi foglalkozás, a kollégiumi lakhatási feltétel biztosítása, 

 a folyamatos pedagógiai felügyelet, a gyermekek, tanulók – rendeletben meghatározott – 

egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, 

 a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatás igénybevételekor, 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési 

intézményi ellátás. 

 
Az intézmény egészére vonatkoztatva 
 
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. 

1.2. A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK (REND. 34-35.§.) 

 

 a 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 a 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, 

 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.  

 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. 
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A 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. 

 A 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a 

vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) 

bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj 

összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. 

 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. 

 A 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. 

1.2.1. A térítési díjat a tanulmányi eredménytől és versenyeredménytől függően csökkentem az 

alábbiak szerint: 

 Tanulmányi eredmény: 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 30 %-kal 

 Országos 1-10. helyezés: 30% 

 

1.2.2. Egyéb kedvezmények 

a) Átmenetileg elengedjük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

b) Legfeljebb 30 %-kal mérsékeljük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett kérelmet nyújt be az 

intézmény igazgatójához, s a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján ez részére 

megállapítható. 

c) A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével megállapított 

kedvezmény nem haladhatja meg a térítési díj alapösszegének 50%-át. 
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d)  Szociális helyzete alapján nem adható térítési díj csökkentő kedvezmény annak a tanulónak, 

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj 

összegének 150%-át eléri vagy meghaladja. 

e)  A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők 

(gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga gondoskodó 

tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni. A megállapított 

térítési díj megfizetése ennek megfelelően kötelező. 

f) Ha a tanulót azért terheli térítési díj fizetési kötelezettség, mert a tanulmányi követelményeket 

nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy 

egészben megismételni, szociális kedvezményben nem lehet részesíteni. 

1.2.3. A térítési díj fizetésének szabályai 

a) A térítési díj félévenként egy összegben vagy részletekben fizethető. A térítési díj 

megállapításához a benyújtást megelőző 6 hónapra vonatkozó jövedelemigazolást kell alkalmazni. 

A hátrányos helyzetet a szülőnek/gondviselőnek kell igazolnia a védelembe vételről, illetve a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítéléséről szóló határozattal. 

b) A tanulók az első félévben - az előző iskolai záró vagy érettségi vizsgájának, ennek hiányában 

záró évének, tanulmányi eredménye alapján számított - térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési 

díj mértékét a félévi eredmény alapján (az osztályzatok számtani átlaga a magatartás és 

szorgalom érdemjegyek kivételével) újra meg kell állapítani. 

c) A tandíj összegét az iskola pénztárában kell befizetni, átutalható az intézmény számlájára is. 

 

A térítési díj összege: 

 

Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás 

által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor 

a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

 tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, 

 öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 

 tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) felüli, de huszonkettő éven aluli 

tanulóknál, 

 húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. 

Vendégtanulói jogviszony – a 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 háromharminc százaléka lehet. 
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1.3. A TANDÍJ-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (REND. 36.§) 

 

 a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 

oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

 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. 

1.3.1. A térítési díjat a tanulmányi eredménytől és versenyeredménytől függően csökkentem az 

alábbiak szerint: 

 Tanulmányi eredmény: 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 30 %-kal 

 Országos versenyen elért 1-10. helyezés: 30% 

 

1.3.2. Egyéb kedvezmények 

Átmenetileg elengedjük a tandíjat, ha a fizetésre kötelezett a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

Legfeljebb 30 %-kal mérsékeljük a tandíjat, ha a fizetésre kötelezett kérelmet nyújt be az 

intézmény igazgatójához, s a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján ez részére 

megállapítható. 

A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével megállapított 

kedvezmény nem haladhatja meg a tandíj alapösszegének 50%-át. 

Szociális helyzete alapján nem adható tandíjcsökkentő kedvezmény annak a tanulónak, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 

150%-át eléri vagy meghaladja. 

A kedvezmények elbírálásánál a kiskorú és a nagykorú eltartott tanulóknál a szülők (gondviselők) 

vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú és eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében a 

tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni. A megállapított térítési díj 

megfizetése ennek megfelelően kötelező. 

Ha a tanulót azért terheli tandíjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy 

egészben megismételni, szociális kedvezményben nem lehet részesíteni. 
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1.2.4. A tandíj fizetésének szabályai 

a) A tandíj félévenként egy összegben vagy részletekben fizethető. A tandíj megállapításához a 

benyújtást megelőző 6 hónapra vonatkozó jövedelemigazolást kell alkalmazni. 

b) A tanulók az első félévben - az előző iskolai záró vagy érettségi vizsgájának, ennek hiányában 

záró évének, tanulmányi eredménye alapján számított - tandíjat kötelesek fizetni. A tandíj 

mértékét a félévi eredmény alapján (az osztályzatok számtani átlaga a magatartás és szorgalom 

érdemjegyek kivételével) újra meg kell állapítani. 

c) A tandíj összegét az iskola pénztárában kell befizetni, átutalható az intézmény számlájára is. 

 

1. 4.  A KEDVEZMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RENDJE 

 

Az intézmény igazgatója a megállapított térítési és tandíjak alapösszegéről, valamint a 

tanulmányi eredmények alapján járó mérsékléséről, illetve a szociális helyzet alapján adható 

kedvezményekről, azok feltételeiről és a feltételek fennállásának igazolási módjáról, továbbá a 

térítési- és tandíjak fizetésének szabályairól az intézmény tanulóit a beíratásig tájékoztatja. 

A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való igényét az intézmény tanulója minden év 

május 31-éig terjesztheti elő. 

Az első évfolyamra beiratkozott tanuló a kedvezményt a beiratkozástól számított 15 napon belül 

kérheti. 

Rendkívüli körülmények miatt a térítési- és tandíj átmeneti elengedését vagy megfizetésének 

halasztását a tanuló bármikor kérheti. 

A kedvezmény(ek)re való jogosultságot beiratkozáskor, illetve a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell. Késve benyújtott dokumentumok alapján a kedvezményeket, mentességeket csak a 

következő félévkor lehet érvényesíteni. 

A tanuló a szociális helyzet alapján megállapított kedvezmény esetén a jogosultság alapjául 

szolgáló körülményekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni az 

intézmény igazgatójának. Ha a kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, 

illetve tandíjat utólag köteles megfizetni. 

1. 5. A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett veheti igénybe a közoktatási 

szolgáltatásokat az a nem magyar állampolgár 
 

a) aki menekült, illetőleg bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási 

engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, továbbá aki szülőjével együtt 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy 

b) aki a közoktatási feladatokat ellátó minisztérium meghívólevelével rendelkezik. 
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2. Viszonosság alapján veheti igénybe a közoktatási szolgáltatásokat az a nem magyar 

állampolgár 

a) aki tartózkodási engedéllyel szülője nélkül legalább egy évig az ország területén 

tartózkodik és a 18. életévét betöltötte, 

b) aki a Magyarországon működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjának 

gyermeke, ha nem tartozik az 1. pontban leírtak alá. 

A viszonosság kérdéseiben a Külügyminisztérium foglal állást. 

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az 1. és 2. pont hatálya alá - ha nemzetközi 

szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik - az óvodai, iskolai ellátásért, továbbá a 

pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért a fentiek szerint meghatározott díjat fizeti. 

A térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetés időpontja: 

2012. szeptember 25. 

Ózdon, 2012. szeptember 25-én. 

 

 

Tuza Ottó 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


