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Térítési díjak, tandíjak
A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2.§.(1.) alapján és a Kormány 229/ 2012.
(VIII.28.) rendelete a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 33. §.(1.) ba, be és bg
bekezdései alapján, az iskola nappali és felnőttoktatási tanulói számára a tanulói
jogviszony fennállása esetén ingyenes:




a tanórai foglakozásokon való részvétel
a tanulmányok alatti vizsga
az évfolyamismétlés első alkalommal

Térítési díj fizetésére kötelezett az, a kormányrendelet 34.§-a (1.) alapján, aki:




második alkalommal ismétel évfolyamot (3. alkalommal jár ugyanabba az
évfolyamba)
független vizsgát kér
vendégtanulói jogviszonyt létesít

A térítési díj mértéke:
a nem tanköteles tanuló esetén a „díjalap” 20 %-a, amely 50%-ig csökkenthető.
A tandíj fizetésére kötelezett az, a kormányrendelet 36. §-a (1.) alapján, aki:




harmadik alkalommal ismétel évfolyamot (4. alkalommal jár ugyanabba az
évfolyamba)
második (nappalin), harmadik (felnőttoktatáson) ill. további szakképesítésre
való felkészítés esetén
nem magyar állampolgár tanulmányai esetén

A tandíj mértéke:
a nem tanköteles tanuló esetén a „díjalap” 100 %-a, amely 20 %-ig csökkenthető.
A „díjalap”= szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
meghatározása: 399.685 Ft/fő/év, kerekítve 400.000 Ft/fő/év
Tandíj fizetésének esetei, nem tanköteles tanuló esetén:

aki harmadik alkalommal ismétel évfolyamot (4. alkalommal jár ugyanabba
az évfolyamba): a díjalap 50%-a = 200. 000 Ft/fő/ év.


aki ennél többször ismétel egy évfolyamot: a díjalap 100%-át kell fizetnie.


második (nappalin), harmadik (felnőttoktatáson) ill. további
szakképesítésre való felkészítés esetén a szakképzésre vonatkozó díjalap 400.000
Ft fizetendő, mely a tanulmányi eredmény figyelembe vételével csökkenthető:
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-

4,5-5,0 között - 20%-ra = 80.000 Ft
3,5-4,4 között - 40%-ra = 160.000 Ft
2,5-3,4 között - 60%-ra = 240.000 Ft
2,0-2,4 között - 80%-ra = 320.000 Ft

Nem magyar állampolgár esetén a díjalap 400.000 Ft/fő/év 100%-a, mely a tanulmányi
eredménytől függően csökkenthető:
-

4,5-5,0 között - 20%-ra = 80.000 Ft
3,5-4,4 között - 40%-ra = 160.000 Ft
2,5-3,4 között - 60%-ra = 240.000 Ft
2,0-2,4 között - 80%-ra = 320.000 Ft

Térítési díj fizetésének esetei, nem tanköteles tanuló esetén:
aki, második alkalommal ismétel évfolyamot (3. alkalommal jár ugyanabba az évfolyamba)
a „díjalap” 20 %-a = 80.000 Ft/fő/ év, ami ha nem tanulmányi eredmény sikertelensége miatt
ismétel valaki, akkor tanulmányi eredménytől függően csökkenthető:
-

4,5-5,0 között - 5 %-ra = 20.000 Ft
3,5-4,4 között - 8 %-ra = 32.000 Ft
2,5-3,4 között - 12 %-ra = 48.000 Ft
2,0-2,4 között - 17 %-ra = 68.000 Ft

Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén a fizetendő összeg, a „díjalap” tanulmányi
eredménytől függő mértéke:
 4,6 - 5,0 között - 3 %-ra = 12.000 Ft
 4,1 - 4,5 között - 4 %-ra = 16.000 Ft
 3,6 - 4,0 között - 10 %-ra = 40.000 Ft
 3,1 - 3,5 között - 15 %-ra = 60.000 Ft
 2,0 - 3,0 között - 20 %-ra = 80.000 Ft
 elégtelen - 30 %-ra = 120.000 Ft
Vizsgadíjak:

Független vizsga kérelmezése esetén a tantárgyanként fizetendő összeg a
minimálbér 3.75%-a, ami jelenleg= 5175 Ft/ tantárgy.

Érettségi vizsga díja a tanulói jogviszony megszűnése után, ill. a 2. és további
javító vizsga esetén a minimálbér 15%-a, ami jelenleg 21.000 Ft/ tantárgy.

Szakmai vizsga díja a tanulói jogviszony megszűnése után, ill. a 2. és további
javító vizsga esetén 35.000 Ft.
A megállapított tandíj - térítési díj a szabályzatban rögzített feltételek mellett a szociális
helyzet alapján tovább csökkenthető, melyre való jogosultságot okiratokkal kell igazolni a
kérelem mellett.
A térítési díj befizetése félévenként vagy indokolt esetben negyedévenként történhet, melyet
az iskola igazgatója mérlegelési jogkörében eldönt.
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Tárgy:

kérelem a térítési díj - tandíj mérséklése ügyében

Tisztelt Igazgató Asszony!

................................................................. nevű ……….osztályos tanuló vagyok.
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a ............................ / ......... tanév térítési díját / tandíját, az
alábbi indokok miatt mérsékelni szíveskedjék.
Indokaim:

Köszönettel:
Kaposvár, 201
a tanuló aláírása

Az osztályfőnök javaslata:

Kaposvár, 201

az osztályfőnök aláírása
Mellékelhető dokumentumok:
- szülők jövedelemigazolása eltartott esetén
- jövedelemigazolások
- orvosi igazolások, egyebek

