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Térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezések,  

a középfokú iskolára vonatkoztatva 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján. 

Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként – a 

fenntartóval való egyeztetést követően – az iskola igazgatója dönt. A térítési díjakkal és tandíjakkal 

kapcsolatos szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 34 36. §-a szerint a fenntartó szabályozása alapján az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt az 

intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

 

Térítési díjköteles: 

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

évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a köznevelési közfeladatok, 

b)  a független vizsga, 

c)  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,  

(mértéke: az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-a, 2022/2023. 

tanévben 25.110 Ft/vizsgatantárgy) 

d)  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 

2022/2023. tanévben 70.000 Ft/ vizsga 

 

Tandíjköteles: 

a) a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más 

szolgáltatás, 

(mértéke: tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadát) 
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b) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és 

további alkalommal történő megismétlése, 

(mértéke: tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadát, 2022/2023. tanévben 70.000 Ft/félév) 

c) a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a 

harmadik vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. Ebből a szempontból kivétel 

az a szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második 

szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való 

ellátását biztosító képzésben – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhető 

szakképesítés, például a szakképesítés-ráépülések. Iskolai rendszerű szakképzésben a második 

szakképesítés megszerzéséig a képzés ingyenes. 

(mértéke: tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadát, 2022/2023. tanévben 70.000 Ft/félév) 

A térítési és tandíj a fenntartó által meghatározott keretek között a tanulmányi eredménytől függően és a 

tanuló szociális helyzete alapján csökkenthetőek. 

Kedvezmények: (csak a tandíjakból áll módunkban kedvezményt adni) 

Tandíjkedvezmények: 

jogcíme mértéke igénylési feltétel 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

tanuló 

-30 % kedvezmény akinek a jegyző az 1997. évi XXXI tv. a 

gyámügyről alapján, megállapítja a 

kedvezményre való jogosultságát és erről 

igazolást állít ki az adott tanévre 

Három vagy több gyermekes 

családokban élő gyermekek 

Tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek 

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő gyermek 

Gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetén 

-20 % kedvezmény a kedvezményre való jogosultságát igazoló, az 

adott tanévre érvényes hatósági irat 

Egyedi kérelem egyedi megállapítás egyéni elbírálás alapján 

A tandíjkedvezményeket az intézmény igazgatója határozatban állapítja meg a benyújtott dokumentumok 

alapján. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA 

I. A térítési díj, tandíj megállapításának jogszabályi alapja, elvei: 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díj, tandíj megállapítását és 

beszedését az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

- 2011. évi CXC tv. 16§ 

- 20/2012 (VII.31) Korm. rendelet 18§ (1-3) 

- 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról 

2. A térítési és tandíjak befizetése tanévente két alkalommal történik: 

- az első befizetés határideje október 15. 

- a második befizetés határideje március 15. 

3. A tanulói jogviszony egy tanévre létesül. A keletkezett jogviszony megszüntetése – tanév 

közben – nem vonja maga után a befizetett térítési díj tandíj visszafizetésének lehetőségét, 

de az adott félévre a térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség fennáll. 

4. A tanuló vagy a szülő (kiskorú tanuló esetén) nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány 

alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást. Meg kell jelölnie, mely 

intézményben veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. 

II. A térítési és tandíj mértékének megállapítása félévenként:  

1. tanulmányi átlag alapján: (csoportos képzés esetén) 

Tanulmányi átlag Térítési díj Tandíj 

4-5 10.000 50.000 

3-3,9 11.000 55.000 

2-2,9 12.000 60.000 

1-1,9- 13.000 65.000 

A 22 év felett tanulói jogviszonyt létesítő tanulók esetén tandíj fizetési kötelezettség áll fenn. 

2. szociális helyzet alapján: 

- Teljes fizetési mentességet kap: 



 Az a tanuló, akinek a jegyző az 1997. évi XXXI tv. a gyámügyről alapján, megállapítja 

a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, és erről igazolást állít ki az adott 

tanévre. 

 Az a tanuló, aki az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, s erről be tudja 

mutatni az érvényes határozatát. 

- 50%-os térítési díj kedvezmény állapítható meg: 

 három vagy több gyermekes családokban élő gyermekek esetén 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén 

 gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 

 a KOSZISZ által fenntartott intézmények diákjainak 

- a kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges iratok fénymásolata nyújtható be a 

vonatkozó jelentkezési időszakban szeptember 30-ig. 

- a határidőn túl benyújtott igényeket nem áll módunkban elfogadni. 

 


