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T6rft6si 6s tandij szabi,Jryzat a 20181L9-es tan6vre
Az oktat6ssal 6sszefiigg6 t6rit6si dijak m6rt6k6r6l es .qz esetleges kedvezm6nyekr6l
tandvenk6nt - a fenntart6val val6 egyeztetdst kdvet6en - az isk6la igazgat6ja drint. A t6ritdsi
dijakkal 6s tandijakkal kapcsolatos szab6lyoz6sr6I a 22912012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a
nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l 34-36. $-a szerint a fenntart6
szabfiyozilsa alapjrin az iskola igazgat6ja drint. A dontds el6tt az inlezmenyvezeto kikeri a

nevel6testiilet 6s a sziil6i munkakdzoss6g v6lemenydt. ' .-

T6rft6si dijkdteles:

a nem tanktiteles tanul6nak az iskol6ban a tanulm6nyi kdvetelm6nyek nem teljesit6se

miatt az dvfolyam mdsodik alkalommal tdrt6n6 megism6tldsekor a kdznevel6si

kdzfeladatok,

a fliggetlen vizsga,

az 6retts6gi bizonyitvdny megszerz6se vagy a tanul6i jogviszony megszrin6se trt6n az

6retts6gi vizsga, tovfrbbh az adott vizsgatdrgyb6l a tanul6i jogviszony fenn6ll6sa alatt

az 5rettsdgi bizonyitv6ny megszerzdse el6tti sikertelen 6retts6gi vizsga mSsodik vagy
' tov6bbi javit6- 6s p6t16 vizsgftja,

a tanul6i jogviszony megsziindse ut6n megkezdett szakmai vizsga (ide6rtve a javit6- 6s

p6tl6 vizsg6t is), tovhbba a tanul6i jogviszony fenn6ll6sa alatt megkezdett, de be nem

fejez,ett szakmai vizsga eset6n a m6sodik vagy tovdbbi javit6vizsga

Tandijkclteles:

a pedag6giai programhoz nem kapcsol6d6 nevel6s 6s oktatds, valamint az ezzel

osszeftigg6 m6s szolg6ltat6s,

kciz6pfokri iskol6ban a tanulm6nyi kovetelmdnyek nem teljesit6se miatt az lvfolyam
harmadik 6s tov6bbi alkalommal tcirt6n6 megismdtl6se 45.000,-Ftl f6lh6,

a tanul6i jogviszony keret6ben a harmadik vagy tovfbbi szakk6pesitdsre va16 felk6sztil6s

45.000,-Ft/ f6lh6,



a harmadik vagy tov6bbi szakmai vizsga, annak javit6- 6s p6t16 vizsgai. Ebbol a
szempontb6l kiv6tel az a szakk6pesit6s, amelyet iskolarendszeren kiviili
szakk6pz6sben szereztek. Nem sz|mit m6sodik szakk6pesit6snek a megl6vo

szakk6pesitdssel betolthet6 munkakrir magasabb szinvonalon val6 ellirtasfit biztosit6

k6pz6sben - szakmai 6s vizsgak<ivetelmdnyben meghatilrozott korben - szerezheto

szakkdpesitds, p61d6ul a szal<kepesit6s-r66piildsek. Iskolai rendszeni szakk6pz6sben a

mf so dik szakk6pesit6s me gsze rzeseig a kepzes ingyenes.

A t6rit6si 6s tandij a fenntart6 6ltal meghatdrozott keretek kozott a tanulmilnyi eredmdnlt6l
fiigg6en ds a tanul6 szoci6lis helyzete alapjSn cs<ikkenthet6ek.

Tankiinyvt6rft6s

A Korm6ny a 126512017. (V. 29.) Korm. hatitrozala 6rtelm6ben a201712018. dvi tandvben az

ingyenes tankdnyvellfitdst egy iitembenvezettebe az 5-8.6vfolyam tanul6i, 6s terjesztette ki a
koz6piskola 9. 6vfolyama szhmhra. A g.6vfolyam szfimhra a tankdnyv t6rit6smentes*(max.
20.00OFfig).

A normativ trlmogat6sra (max. 12.000F1-ig) va16 jogosultsdg mely a hathrozat
eredm6nyek6nt m6r csak a 10-13. 6vfolyamos tanul6kat 6rinti - igazollslnak hatSrideje
okt6ber 15-161 okt6ber 1-j6re m6dosult. (A tankdnyvv6, pedag6gus-k6zik<inyw6 nyilv6nitds, a

tankonyr,'t6mogat6s, valamint az iskolai tankdnyvell6tds rendj6r6l sz6l6 1712014. (III. 12.)

EMMI rendelet 5. mel16klet I.).

A normativ t{mogathsra jogosultsdg igazolilsa hi6nyhban az aktu6lis tan6v tankdnyvlist6ja
alapjfn a sziJ,lo - el6zetes egyeztet6s szerint - fizeti meg az iskola 5ltal megrendelt az adott
6vfolyam tanulm6ny aihoz sziiksdges tankrinyveket.

Alapfokrfl Miiv6szeti Iskola t6rft6si 6s tandfj szabillyzata:

I. A t6rit6si dij,tandij meg6llapit6s6nak jogszabillyi alapja, elvei:
1. Az alapfokri mriv6szetoktat6si intezmenyekben fizetend6 t6rit6si dij, tandij

meg6llapitds6t6sbeszed6setazalilbbi jogszabillyokhatdrozzitkmeg:

- 2011. 6vi CXC trv. 16$

- 2012012 (VII.31) korm. rendelet 18$ (1-3)

- 31512012 (XI.13) korm rendelet

- 22912012 (VIII.28.) korm rendelet a k<jznevel6si tcirv6ny v6grehajt6s6r6l
2. A t6rit6si 6s tandijak befizet6se tandvente k6t alkalommal tdrt6nik:

- az els6 befizet6s hat6rideje okt6ber 31.

- a m6sodik befizet6s hatdrideje mSrcius 30.

3. A tanul6i jogviszony egy tan6vre l6tesiil. A keletkezett jogviszony

megsziintet6se - tan6v kiizben - nem vonja maga utin a befwetett t6rit6si



dij tandij visszafizet6s6nek lehet6s6g6t, de az adott f6l6vre a t6rit6si dij,
tandij fizet6si kdtelezetts6g fennfll.

4. A tanul6 v^W a sziil6 (kiskorrl tanukf eset6n) nyilatkozatot kiiteles tenni,
hogy hfny alapfokrft miiv6szetoktatfsi int6zm6nyben vesz ig6nybe
szolgf'ltatist. Meg kell jeliilnie, mely int6zm6nyben veszi ig6nybe t6rit6si
dij fizet6se mellett az oktathst.

II. A t6rit6si dij m6rt6kdnek megSllapitdsa:

1. tanulm6nyi 6tlag alapjhn (csoportos kepzes eset6n)

tanulm6nyi 6IIag 6-21 dveseknek 2l ev felettieknek
4 5-5')- - 7.000 20.500

4-4,4 8.000 23.000

3,5-3,9 9.000 26.000
3-3,4 12.000 27.000
2-2,9 18.000 40.500

1 2s.000 50.000

2. szoci6lis helyzet alapjdn \ {
- Teljes fizet6si mentessdget kap az a tanut6, akinek a jegyzT az 1997. evr

XXXI trv a gydmJjgyrll aIapj6n, megSllapitja a kedvezm5nyre valo
jogosults6g6t 6s errdl igazolSst 6llit ki azadotttan6vre.

- 50%-os t6rit6si dij kedvezm6ny 6llapithat6 meg:
o h6rom vagy tdbb gyermekes csal6dokban 616 gyermekek
o tart6san beteg vagy fogyat6kos gyermek
o rendszeres gyermekvddelmi t6mogat6sban r6szesiil6 gyermek
. gyermek6t egyediil nevel6 sztil6 eset6n

- a kedvezm6nyre val6 jogosults6g igazolSsdhoz a sziiks6ges iratok
f6nym6solata nyrijthat6 be a vonatkoz6 jelentkezesi idoszakban szeptember

15-ig.

- ahatdrid6n tril benyrijtott ig6nyeket nem 611m6dunkban elfogadni.
- a tdritdsi dij kedvezm6nyeket M ir$ezmeny igazgatoja hathrozatban

illlapitja meg a benyrijtott dokumentumok alapjdn.

Szeksz6rd, 201 8. augusztus 3 1.
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Koller Tam6s
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