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1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A térítési díj és tandíj meghatározásánál jelenleg érvényben lévő jogszabályi
előírások
− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.),
− a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelet,
− a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, valamint
Az Nkt. 94. § (4) bekezdés p) pontja alapján felhatalmazást kap a Kormány, hogy a
térítésmentes, a térítési díj, valamint tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét
rendeletben állapítsa meg.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet III. fejezetében kerülnek szabályozásra a köznevelési intézményben
térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok.
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 36. § (4) bekezdése, a 2019. évi LXXX. törvény a
szakképzésről alapján a fent meghatározott jogszabályi keretek betartása mellett a nevelésioktatási intézmény vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi
eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés
módjáról.

2 TÉRÍTÉSIDÍJ-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGHATÁROZÁS
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 34. §-a alapján a térítési díj ellenében igénybe vehető
szolgáltatások:
a) 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 térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt–húsz százaléka az a) pontjában meghatározott
esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál, húsz–negyven százaléka egyéb esetben1.
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A NKt. végrehajtási rendeletének 35. § (1) bekezdése szerint.
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Az intézmény vezetője által igazgatói határozatban kerül megállapításra a térítési
díj összege tanévenként.
A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló kalkulációs táblázat a szabályzat
1. számú mellékletét képezi.
b) a független vizsga,
c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után
az érettségi vizsga,
d) az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi
bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további
javító- és pótló vizsgája,
e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javítóés pótló vizsgát is),
f)

a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga
esetén a második vagy további javítóvizsga.

A vizsgák térítési díjai az Nkt. végrehajtási rendeletének 35. § (2) – (7) bekezdései alapján
határozandóak meg.

3 TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, TANDÍJ
MEGHATÁROZÁS
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 36. §-a és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4-5. §-a alapján tandíj megfizetése mellett
igénybe vehető szolgáltatások:
− középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése;
− a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy további szakképesítésre való
felkészülés, beleértve a harmadik vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló
vizsgáit is;
− a tanulói jogviszony keretében a második szakképesítésre való felkészülés nappali
iskolai rendszerű szakképzésben, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát,
annak javító- és pótló vizsgáit is
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.
Az intézmény vezetője által igazgatói határozatban kerül megállapításra a tandíj összege
tanévenként.
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A tandíj meghatározásának alapjául szolgáló kalkulációs táblázat a szabályzat 1. számú
mellékletét képezi.
A tandíjak nem tartalmazzák a szakmai vizsga díját!
A szakmai vizsgára jelentkező tanulók számára a szakmai vizsgadíj az érvényes jogszabályi
előírások alapján minden év január 30-ig kerül meghatározásra.

4 A MEGÁLLAPÍTOTT TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ
CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
4.1 A térítési díj-, tandíjkedvezmény jogszabályi háttere
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 35. § (3) bekezdése alapján 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.
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 36. § (2) és (3) bekezdései alapján a tandíj a tanulmányi
eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
A tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmények mértékét az intézmény igazgatója
állapítja meg, amely nem haladhatja meg az alapösszeg 30 %-át.

4.2 Tanulmányi eredmény alapján járó kedvezmény megállapítása,
megítélése
Azon tanuló, akiknek tanulmányi eredménye kitűnő vagy jeles átlagú (4,51-5,00), illetve
országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ért el, kérelem alapján az alapösszeg 30 %nak megfelelő kedvezményben részesülhet.
A tanulónak a kedvezmény megállapításához kérelmet kell benyújtania az intézmény
igazgatójához, a kérelemhez csatolni kell a tanulmányi eredményt, illetve elért helyezést
alátámasztó bizonyítvány hitelesített másolatát.
A tanulmányi eredményalapján járó kedvezmény első alkalommal az első évfolyam első
félévének tanulmányi eredménye alapján illeti meg a tanulót.
A tanulmányi kedvezményt félévente újra meg kell kérvényezni, és ez alapján az intézmény
igazgatója a tanévre megállapított éves térítési díj félévre esedékes összegét szükség
szerűen csökkentheti, vagy növelheti.
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4.3 Szociális kedvezmények a térítési és tandíjfizetési kötelezettség
teljesítésénél
A tanuló szociális helyzete alapján kérelemre az intézmény igazgatója 30 %-kal
mérsékelheti a térítési díj alapösszege.
A kérelemben felsorolt indokokat dokumentumokkal kell igazolni!

4.4 A tanulmányi eredmény, és a szociális helyzet alapján együttesen
járó kedvezmény
A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet együttes figyelembevételével az intézmény
igazgatója kedvezményként a térítési díj alapösszegének 50 %-át állapítja meg.

4.5 Nem adható térítési- és tandíjcsökkentő kedvezmény
a) Nem adható térítési-, ill. 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 saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összege 2020. évben 28.500 Ft. Ennek a 150
%-a 42.750 Ft.
b) Nem részesülhet szociális kedvezményben az a tanuló, akit azért terhel térítési-,
vagy tandíjfizetési kötelezettség, mert a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt kényszerül évfolyamot ismételni, érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben
vagy egészben megismételni.

5 A MEGÁLLAPÍTOTT TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ ÁTMENETI
ELENGEDÉSE
A térítési díj és tandíj – egyéni mérlegelés alapján elengedhető, ha a fizetésre kötelezett a
szociális igazgatásról szóló és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. a)
pontja szerinti rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
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6 TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS ÜTEMEZÉSE
A határozatban jogerősen megállapított térítési-, illetve tandíjat köteles a díjfizetésre
kötelezett két egyenlő részletre osztva - az első részletet november 15-ig, a második részletet
március 15-ig – kiegyenlíteni.
A térítési díj, tandíj kiegyenlítésének módjai:
− az intézmény CIB banknál vezetett 10701238-68751940-51100005 számú számlájára
átutalással, vagy
− az iskola pénztárába történő készpénzbefizetéssel. A készpénzbefizetésről az iskola
számlát állít ki.
Az átutalás közlemény rovatába be kell írni, hogy tandíj, vagy térítési díj; I., vagy II. félév; a
tanuló nevét és oktatási azonosítóját.
A szakmai vizsga díjának befizetési határideje a szakmai vizsgára való jelentkezési határidőt
követő 15. nap.

7 TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
ELMULASZTÁSA
A tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása igazgató döntés alapján az e szabályzatban
megállapított jogkövetkezménnyel járhat.
A térítési-, vagy tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tanuló szociális
helyzetének vizsgálata után, amennyiben a fizetési hátralék miatti felszólítás eredménytelen,
a tanuló tanulói jogviszonya az Nkt. 53. § (2) bek. h) pontja alapján megszűnik.

8 JOGORVOSLAT
Az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 37. par. (2) bek. alapján. Az eljárást megindító kérelmet
a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek címezve /3525 Miskolc, Kossuth út 17./, az
intézmény igazgatójához nyújthatja be.
Az iskola döntése jogerős, ha a tanuló, a szülő a meghatározott határidőn belül nem
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról
lemondtak.
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9 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A térítési- és tandíjat minden tanulóra vonatkozóan egyénileg kell megállapítani, figyelembe
véve a tanulók által benyújtott térítési-, ill. tandíjcsökkentő kedvezményekre vonatkozó
kérvényeket, és az indokokat alátámasztó dokumentumokat!
A térítési-, és tandíj megállapítására vonatkozó előterjesztések benyújtási határideje minden
év szeptember 20., a térítési-, és tandíj korrekciókra vonatkozó javaslatok beadási határideje
minden év január 15.
Az előterjesztések alapján az intézmény igazgatója határozza meg a tanulók térítési díját,
illetve tandíját.
Az intézmény saját dolgozója mentesíthető a tandíj fizetési kötelezettség alól.
Kazincbarcika, 2020. szeptember 01.
...................................................................
Csernaburczky Ferenc
igazgató
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1. szamu melleklet
A tandíj meghatározásának alapjául szolgáló kalkulációs táblázat
Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon 2017/2018. tanév térítési- és tandíj
összegének megállapításának alapjául szolgáló dokumentumok:
−
−

az intézmény 2021. évi elemi költségvetés,
az intézmény 2021/2022-es tanévre tanulói létszámadatok.

A fenti adatok alapján a 2021/2022-os tanévre vonatkozó térítési díj 120 000 Ft/év, a tandíj 160 000
Ft/év.
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2/a. szamu melle klet
Előterjesztés mintája az egyes tanulók térítési díjának meghatározásához
Tárgy: ..................................... (tanuló neve) .......... osztályos .............. (szakma megnevezése) tanuló
térítési díjának előterjesztése
ELŐTERJESZTÉS
Tanuló neve: ......................................................................
Szül. helye, ideje: ................................................................
Anyja neve: .........................................................................
Nevezett tanuló nem tanköteles, az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyamot második alkalommal ismétli, így a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34. § (1)bekezdés c) pontja-a értelmében térítési díj fizetésére
kötelezett.
A tanuló által térítési díj csökkentésére benyújtott kérvény(ek):
Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmény:
Szociális kedvezmény:
Indoklás:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Javaslat a térítési díj meghatározására:
Fentiek alapján …………………….. tanuló 201_/201_-as tanév I. félévére szóló térítési díját a
vonatkozó jogszabályi előírások, az intézmény térítési díj és tandíj szabályzata, valamint a benyújtott
dokumentumok alapján az alábbi összegben javaslom meghatározni:
……………….……. Ft/félév
Kazincbarcika, 20__. szeptember __.
____________________________
igazgató
Melléklet:
A tanuló/díjfizetésre kötelezett kérelme
A szociális helyzetet igazoló dokumentum hiteles másolata
Tanulmányi eredményét igazoló dokumentum hiteles másolata
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2/b. szamu melle klet
Előterjesztés mintája az egyes tanulók tandíjának meghatározásához
Tárgy: ..................................... (tanuló neve) .......... osztályos .............. (szakma megnevezése) tanuló
tandíj előterjesztése
ELŐTERJESZTÉS
Tanuló neve: ......................................................................
Szül. helye, ideje: ................................................................
Anyja neve: .........................................................................
Nevezett tanuló harmadik szakképesítésre való felkészítése folyik intézményünkben, így a 2011. évi
CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1. § (1) bekezdés és 29. § értelmében tandíj fizetésére kötelezett.
A tanuló által tandíjcsökkentésére benyújtott kérvény(ek):
Tanulmányi eredmények alapján járó kedvezmény:
Szociális kedvezmény:
Indoklás:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Javaslat a tandíj meghatározására:
Fentiek alapján ........................................ tanuló 201_/201_-as tanév I. félévére szóló tandíját a
vonatkozó jogszabályi előírások, az intézmény térítési díj és tandíj szabályzata, valamint a benyújtott
dokumentumok alapján az alábbi összegben javaslom meghatározni:
……………….……. Ft/félév
Kazincbarcika, 20__. szeptember __.
____________________________
igazgató
Melléklet:
A tanuló/díjfizetésre kötelezett kérelme
A szociális helyzetet igazoló dokumentum hiteles másolata
Tanulmányi eredményét igazoló dokumentum hiteles másolata
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3. szamu melleklet
Iktatószám: G/___/__/____.
Ügyintéző:
Melléklet:
Tárgy: ..................................... (tanuló neve) .......... osztályos .............. (szakma megnevezése) tanuló
térítési díjának / tandíjának meghatározása
H A T Á R O Z A T
Tanuló neve: ......................................................................
Szül. helye, ideje: ................................................................
Anyja neve: .........................................................................
........... osztályos tanuló a térítési díj / tandíj fizetési kötelezettsége a 201_/201_-es tanév _. félévére
vonatkozóan:
……………….……. Ft/félév
Indoklás:
Így határoztam a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet, így a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1. § (1) bekezdés és 29. §, az intézmény
térítési díj és tandíj szabályzatában megfogalmazottak alapján.
A határozatban jogerősen megállapított térítési-, illetve tandíjat köteles a díjfizetésre kötelezett 201_.
november 15-ig az iskola pénztárába történő készpénzbefizetéssel, vagy az intézmény CIB banknál
vezetett 10701238-68751940-51100005 számú számlájára átutalással kiegyenlíteni. Az átutalás közlemény
rovatába meg kell jelölni: térítési díj, vagy tandíj; _. félév; a tanuló neve; oktatási azonosítója.
A térítési-, vagy tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tanuló szociális helyzetének vizsgálata
után, amennyiben a fizetési hátralék miatti felszólítás eredménytelen, a tanuló tanulói jogviszonya az
Nkt. 53. § (2) bek. h) pontja alapján megszűnik.
A térítési-, vagy tandíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tanuló szociális helyzetének vizsgálata
után, amennyiben a fizetési hátralék miatti felszólítás eredménytelen, a tanuló tanulói jogviszonya az
Nkt. 53. § (2) bek. h) pontja alapján megszűnik.
Kazincbarcika, 20__. szeptember __.
____________________________
igazgató
Erről értesülnek:
1. fizetésre kötelezett, szülő/gondviselő neve, lakcíme
2. osztályfőnök
3. Irattár
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