
13. számú melléklet 

 

Térítési díj és tandíj fizetésének szabályzata 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának  (a közoktatásról szóló – többször 

módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdésének b.) 

pontjában, 117. § (4) bekezdésében, valamint a 124. § (21) bekezdésének a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján) a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a térítési 

díj és a tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól alkotott 3/2006. (II.10.) számú 

rendelete alapján a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola az alábbi 

szabályzatot alkotta. 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

 
A rendelet hatálya kiterjed: 

a.) a szakközépiskolára 

b.) az iskola szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre, tanulókra ezek 

szüleire, gyámjára (a továbbiakban: szülő) 

 

 

2. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  

 
114. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatások: 

… 

b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon 

minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a 

középiskolában 

- a tanórai foglalkozások [52. § (3)-(11) bekezdés]; 

- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való 

felkészülés, valamint ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott 

esetben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges 

ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni 

védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz; 

- az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik 

évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá 

második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért 

van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette; 

- az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli 

foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, 

a pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a 

mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is; 

- a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam 

végéig a napközis és tanulószobai foglalkozás; 



- a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a 

javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat; 

- a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első 

alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi vizsga, az 

érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; 

- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és 

szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások 

igénybevételéhez; 

(1) A Kt. 114.§ (1) bekezdésében meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások 

mellett az iskola - a megállapított időkereten belül - ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatásként szervezi meg az alábbi, tanórai foglalkozásokat kiegészítő, illetőleg a 

továbbtanulás előkészítését szolgáló diákköröket (Kt. 53.§ (2) bekezdés b) pontja) : 

- felzárkóztató foglalkozás (9. évfolyamon) 

- szakkörök (a munkatervben előírtak) 

- érettségi előkészítők 

- versenyre felkészítők 

- sportkör 

 

53. § (1) Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

(2) Tanórán kívüli foglalkozás 

a) a napközis és tanulószobai foglalkozás; 

b) a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a b) 

pont alattiak együtt: diákkör]; 

c) az iskolai sportkör; 

d) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, 

bajnokságok, diáknap; 

e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, 

környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 

 

(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi 

ellátás minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanulók és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók (beleértve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

tanulókat) részére ingyenes a második szakképesítés megszerzése. (Kt. 114.§ (2) 

bekezdés) 

 

114. § (2) Minden esetben ingyenes a sajátos nevelési igényű tanuló részére az 

oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás. A hátrányos helyzetű tanuló részére 

ingyenes a második szakképzettség megszerzése. 

 

(3) Ingyenesen részt vehet a tanuló az iskola által szervezett kulturális 

vetélkedőn. (Kt. 53.§ (2) bekezdés) 

 

(4) Ingyenesen veheti igénybe a tanuló a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az 

első szakképesítésre való felkészülést, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruhát, egyéni 

védőfelszerelést (védőruhát) és tisztálkodási eszközt. (Kt. 114.§ (1) bekezdés b) 

pont) 

 



114. § (1) b)…- az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-

tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal 

évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az 

esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítette;… 

- a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a 

javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat; 

- a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első 

alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi vizsga, 

az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; 

- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- 

és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások 

igénybevételéhez; 

 

3. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

és a díj-fizetési kötelezettség mértéke 

 

 
Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi 

önkormányzati feladatellátás keretében térítéskötelesek az ebben a címben meghatározott 

szolgáltatások, s azok igénybevételéért a 4. pontban megjelölt díjakat kell fizetni. 

 

 

4.  

 

(1) Térítéskötelesek a megállapított tanórán és az időkereten kívüli - a tanulók érdeklődése, 

igénye alapján - szervezett foglalkozások, valamint az intézmény pedagógiai 

programjában nem szereplő művészeti csoportban való részvétel.  

 

(2) A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-a. (Kt. 117.§ (1) bekezdés a) pont) 

 

 

5. 

 

(1) Térítésköteles a szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a 

szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

második alkalommal történő megismétlésekor a Kt.114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában 

meghatározottak. 

 

 A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 

számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 40 %-a. (Kt. 117. (1) 

bekezdés e) pont)  

 
117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

e) huszonöt-ötven százaléka a 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott 

esetben. 

 



 
(Kt. 71.§ (7) A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése 

abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról 

a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére 

az első-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. A szakképzési 

évfolyam nem ismételhető meg. Nem tekinthető a szakképzési évfolyam megismétlésének 

a második vagy további szakképzésbe történő bekapcsolódás.) 

 

 

6. 

 
115. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-

oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési 

díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 
a) a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való 

felkészüléskor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak; 

 

A térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 

számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-a. (Kt. 117.§ (1) 

bekezdés a) pont) 

 

117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

a) tizenöt-huszonöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott 

esetben; 

 

(A mindenkori térítési díj mértékét az 1 sz. Melléklet tartalmazza.) 

 

 

7 

 
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet.(Kt.115.§ (3) bekezdés) 

 

Rászorultsági alapon járó kedvezményes étkeztetés (OM) 

 

Az 50%-os térítési díj-kedvezményre jogosultak  

 a tartósan beteg vagy fogyatékos, 

 a három vagy több gyermekes családban élő, 

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek. 

A rászorultsági alapon járó ingyenes vagy kedvezményes étkezésre szóló igényre 

folyamatosan, egész évben lehet nyilatkozatot benyújtani, az azt követő hónaptól már 

ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesül az óvodás vagy diák. 

 

 

 

 



 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a tandíj-fizetési  

kötelezettség mértéke 

 

8. 

 

(1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi 

önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 

a) A Kt. 114-115. § - ban meghatározott kivétellel szakképesítés megszerzésekor a 

114. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak, 

 

b) az iskolában a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez 

(alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel 

összefüggő más szolgáltatás, 

 

c) szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a 

szakközépiskolában vagy szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlésekor a Kt. 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában 

meghatározottak,  

 

d) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga - 

beleértve a javítóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt 

megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további 

javítóvizsga. (A vizsgadíjakat és illetékeket a 3.sz. Melléklet tartalmazza.) 

 

 (2) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 110. § (1)-(3) bekezdésében 

foglaltak hatálya alá, az iskolai ellátásért tandíjat fizet. 

 

110. § (1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar 

jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével 

együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező 

kiskorú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél 

igazolni kell. 

(2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje 

a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére, 

b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) 

pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell. 

(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, a 

kollégiumi nevelést, a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá 

a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott 

tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

(4) Az a nem magyar állampolgár, aki az Oktatási Minisztérium meghívólevelével 

rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos 

feltételek szerint veheti igénybe. 

(5) A Magyarországon működő diplomáciai vagy konzuli képviselet tagjának gyermeke 

- ha nem tartozik az (1)-(2) bekezdés hatálya alá - viszonosság alapján mentesül az e 



törvényben meghatározott térítési díj és tandíj megfizetése alól. A viszonosság kérdéseiben 

a Külügyminisztérium foglal állást. 

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(4) bekezdésben foglaltak 

hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve 

az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában -, az óvodai, iskolai és kollégiumi 

ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem 

haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A 

közoktatási intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján 

csökkentheti, illetve elengedheti. 

(7) 

(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározottak óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez 

és oktatásához az oktatási miniszter pedagógiai rendszereket (oktatási programokat) ad ki. 

111. § (1) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar közoktatás 

iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló 

felvételéről az iskola igazgatója dönt. 

(2) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az 

oktatási miniszter, szakképzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. 

 

 

9. 

 

(1) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíj összegét az intézmény vezetője állapítja 

meg. 

 

(2) A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. Kitűnő, jeles, jó átlagú 

tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi versenyen elért 1-10. 

helyezése alapján a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg a tanulót. 

  Kitűnő - 30% 

  Jeles - 20% 

  Jó - 10% 

  1 – 5. hely - 30% 

  6 – 10. hely - 20% 

 

(3) A tanulmányi versenyen elért eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót 

egy tanéven át illeti meg. 

 

(4) Az intézmény igazgatója által megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb 30 % lehet. 

 

(5) Nem kell tandíjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulónak. 

 

(A mindenkori tandíj mértékét az 4.sz. Melléklet tartalmazza.) 

 

 

 

Szociális kedvezmények a térítési díj-fizetési 

kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség 

teljesítésénél 

 



10. 

 

(1) A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj és a tandíj alapösszege kérelemre 

legfeljebb 30 % -kal csökkenthető. 

 A szociális helyzete alapján adható kedvezményre való jogosultságát: 

a) az intézményben képzésben résztvevő tanuló minden év május 31-ig, 

b) az első évfolyamra felvételt nyert tanuló a felvételről szóló értesítés 

kézhezvétele utáni 10 munkanapon belül igazolja. 

 

(2) A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének 

megállapításáról az intézmény igazgatója dönt. 

 A beadott kérelmek elbírálása a beadástól számított 2 héten (10 munkanapon) belül 

történik.  

 

(3) Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér másfélszeresét eléri 

vagy meghaladja. 

 Az adható kedvezmény mértéke a  minimálbér 100% -ig 30%, 100 – 150% -igm 20%. 

 

(4) A kedvezmény mértékének megállapításánál a kiskorú és nagykorú eltartott tanulóknál 

a szülők (gondviselők) vagyoni helyzetét, a nagykorú, eltartásról önmaga gondoskodó 

tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyát kell figyelembe venni. 

 

(5) A sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű tanulóktól – beleértve a 

rendszeres családi kedvezményre jogosultakat - térítési díj nem szedhető.  

 

Közös rendelkezések 

 

11. 

 
(1) Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális 

helyzet alapján adható - kedvezmény mértéke együttesen a térítési díj, a tandíj 

alapösszegének 50 %-át nem haladhatja meg. 

 

(2) Az intézmény igazgatója a megállapítást követő tanévben fizetendő térítési díj és tandíj 

alapösszegét minden év március 31-ig határozza meg, és erről április 30-ig tájékoztatja 

az önkormányzat jegyzőjét. 

 

(3) Az intézmény igazgatója a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, 

valamint az e rendelet szerint a tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális 

helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének 

szabályairól tájékoztatja: 

 

a) az intézményi képzésben résztvevő tanulókat minden év május 15-ig, 

b) az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a felvételi követelményekről 

szóló tájékoztató során. 

 

(4) Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

határozatban értesíti a szülőt, vagy nagykorú tanulót, megjelölve a határozatban a 

tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a 



szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény 

mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját. Az intézmény igazgatója a 

képzésben már résztvevő tanulót minden év június 15-ig, az újonnan beiratkozott 

tanulót szeptember 15-ig értesíti. 

 

(5) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem, 

illetve törvényességi kérelem nyújtható be. (Kt. 83.§) 

 

83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit 

- jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, illetve a 

szülővel. 

(2) A tanuló, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve 

intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek 

hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló 

érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok 

értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok 

minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben 

meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba 

vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. 

(3) Az eljárást megindító kérelem, ha 

a) egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtják be, felülbírálati kérelem; 

b) jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, törvényességi kérelem. 

(4) A fenntartó képviselője jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a törvényességi kérelem; továbbá 

b) az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint 

a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 

kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében. 

(5) A fenntartó képviselője a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 

elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 

a) megváltoztathatja, vagy 

b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára 

utasíthatja. 

(6) A felülbírálati kérelmet - a (4) bekezdésben felsorolt felülbírálati kérelmek 

kivételével - az iskolaszék, illetve, ha ilyen nem működik, a nevelőtestület tagjaiból álló, 

legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, 

illetve a bizottság 

a) a felülbírálati kérelmet elutasítja; 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; 

c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja. 

(7) A felülbírálati kérelem és a törvényességi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(8) A tanuló, a szülő a fenntartónak a törvényességi kérelem, továbbá - a 76. § (2) 

bekezdésének a)-b) pontjában és a 76. § (5) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott 

fegyelmi ügyek kivételével - a felülbírálati kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági 

felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre és 

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre hivatkozással. 

(9) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a (2) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító 



kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A 

közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági 

felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a 

döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke 

indokolja. 

(10) A közoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet - a 

diákönkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szervezet (közösség) javaslatára - 

tizenöt napon belül, a helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. 

 

 

12. 

 
(1) A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak két részletben, félévenként (szeptember 30-

ig, illetve február 28-ig) kell megfizetnie az intézmény igazgatója által megszabott 

időpontban és módon. 

 

(2) Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a 

tanulónak a fizetést havi részletekben is engedélyezheti. 

 

(3) A vizsgákkal kapcsolatban előírt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségének a tanuló 

az intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget. ( 

 

 

13. 

 
(1) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési 

kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló köteles írásos nyilatkozatot adni 

arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre 

megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint 

a térítési díj és tandíj fizetésének - hozzájárulás nélküli - elmaradása a szolgáltatásból 

való kizárással járhat. (5.sz Melléklet) 

 

E rendelet alkalmazásakor a tanuló számára megszabott nyilatkozattételi és fizetési 

kötelezettség a kiskorú és nagykorú eltartott tanuló esetében a szülőt, míg a nagykorú, 

eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében magát a tanulót terheli. 

(2) Az intézmény igazgatója a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével 

kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. 

 

(3) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulóknak.  

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

14. 

 
(1) E rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelem-adójáról szóló 

törvényben jövedelemként meghatározott vagyon érték (bevétel) munkavállalói 



járadékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, 

valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel 

csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. 

 

(2) Azok a tanulók, akik tanulói jogviszonyukat a 2005/2006-os tanévet megelőzően 

létesítették, annak fennállásáig, ha az számukra kedvezőbb, a tanulói jogviszony 

létesítésekor hatályban lévő rendelkezések szerint vehetik igénybe a közoktatási 

törvényben meghatározott szolgáltatásokat. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a 

tanuló az első évfolyamot azért ismétli, mert a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítette. 

 

(2) Amennyiben a nem magyar állampolgár az előzőekben rögzített szerint kezdi meg 

középiskolai tanulmányait, és nem fizetett térítési díjat vagy tandíjat, tanulmányait a 

magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel fejezheti be. Azok a tanulók, akik 

tanulmányaikat 2001. december 31. előtt kezdték meg, annak fennállásáig, ha a 

számukra kedvezőbb, a tanulói jogviszony létesítésekor hatályban lévő rendelkezések 

szerint vehetik igénybe a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat.  

 

 

15. 

 
E rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba. A nevelőtestület a 

szabályzatot megismerte és egyhangúan elfogadta. 

 

 

Vizsgadíjak 

A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga – beleértve a javító- és 

pótló vizsgát is –, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 

vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga vizsgadíj köteles. (1993. évi LXXIX. 

törvény a közoktatásról, 116.§ (1) e) pont). Vizsgadíjat kell fizetni abban az esetben is, ha a 

jelentkező a felnőttoktatás esti-levelező képzésében 11. vagy annál magasabb évfolyamon 

vesz részt. A külföldi jelentkezőknek, ha Magyarországon nincsenek tanulói jogviszonyban, 

minden esetben (anyaországukban fennálló tanulói jogviszony esetén is) meg kell fizetniük a 

felmerülő vizsgadíjakat! 

A vizsgadíj köteles középszintű vizsgák vizsgadíjait és azok befizetési módját a kijelölt, 

érettségi vizsgát szervező középiskolák maguk határozzák meg. Az emelt szintű érettségi 

vizsga díját az OKÉV-nek kell befizetni. 

A vizsgadíjak mértéke, a befizetés módja az iskola által szervezett vizsgák esetén: 

- a több vizsgarészből álló vizsgákra (az informatika és az emelt szintű idegen 

nyelvi vizsga kivételével) 6.000 Ft/vizsga, 

- az egy vizsgarészből álló vizsgákra 5.000 Ft/vizsga, 

- az informatika vizsgákra 10.000 Ft/vizsga. 



A vizsgadíj befizetése az iskola gazdasági irodájában történik az érettségire történő 

jelentkezést megelőzően. 

(Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvényt kell csatolni. 

Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a 

jelentkezési laphoz.) 

Vizsgadíjak (2007. január 1-től) 

A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga – beleértve a javító- és 

pótló vizsgát is –, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 

vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga vizsgadíj köteles. (1993. évi LXXIX. 

törvény a közoktatásról, 116.§ (1) e) pont). Vizsgadíjat kell fizetni abban az esetben is, ha a 

jelentkező a felnőttoktatás esti-levelező képzésében 11. vagy annál magasabb évfolyamon 

vesz részt. A külföldi jelentkezőknek, ha Magyarországon nincsenek tanulói jogviszonyban, 

minden esetben (anyaországukban fennálló tanulói jogviszony esetén is) meg kell fizetniük a 

felmerülő vizsgadíjakat! 

A vizsgadíj köteles középszintű vizsgák vizsgadíjait és azok befizetési módját a kijelölt, 

érettségi vizsgát szervező középiskolák maguk határozzák meg. Az emelt szintű érettségi 

vizsga díját az OKÉV-nek kell befizetni. 

A vizsgadíjak mértéke, a befizetés módja az iskola által szervezett vizsgák esetén: 

- a több vizsgarészből álló vizsgákra (az informatika, az informatikai 

alapismeretek és az idegen nyelvi vizsga kivételével) 7.000 Ft/vizsga, 

- az egy vizsgarészből álló vizsgákra 5.000 Ft/vizsga, 

- az informatika, az informatikai alapismeretek, testnevelés és idegen nyelvi 

vizsgákra 10.000 Ft/vizsga. 

A vizsgadíj befizetése az iskola gazdasági irodájában történik az érettségire történő 

jelentkezést megelőzően. 

(Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvényt kell csatolni. 

Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a 

jelentkezési laphoz.) 

2008. évi térítési díj megállapításának kiszámítása 

 

A térítési díjak megállapításánál az 1 tanulóra eső költség megállapítása a személyi juttatások, 

a személyi juttatásokat terhelő járulékok alapján történt. 

 

 

1. Személyi juttatások (pedagógusok) 

  80217-7    (e Ft) 

1 Rendszeres személyi juttatások 102.297 

2 Külső személyi juttatások 30.569 



3 Járulékok 43.846 

 Összesen:  176.712 

 
Mindösszesen: 176.712.000.- :156 (2008. január 1.-jén iskolai tanulói létszám) X 25 %  

 283.182.- 

1 tanulóra jutó térítési díj megállapítása 1 tanévre: 283.000.- Ft 

 

 

Igénybe vehető kedvezmények 

 

 
A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. Kitűnő, jeles, jó átlagú 

tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezése 

alapján a tandíj alapösszegét csökkentő kedvezmény illeti meg a tanulót. 

   

Tanulmányi eredmény alapján 

 
Elért eredmény Érettségi átlag Kedvezmény 

Kitűnő 5,00 30 % 

Jeles 4,5 – 4,9 20 % 

jó 3,51 – 4,49 10 % 

 

 

 

Tanulmányi versenyen elért eredmény alapján: 

 

 
Verseny helyezése Kedvezmény 

1 – 5. 30 % 

6 – 10. 20 % 

 

A tanulmányi versenyen elért eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót egy   

tanéven át illeti meg. 

 

Szociális alapon igénybe vehető támogatás 

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

az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér másfélszeresét eléri vagy meghaladja. 

 

2008. január 1-jén a minimálbér 69.000.- Ft 

 

Az adható kedvezmény mértéke a minimálbér 100 % -ig 30%;100 – 150% -ig m 20%. 

 

Egy főre jutó bruttó bér Kedvezmény 

0 – 69.000.- 30 % 

69.001 – 103.500.- 20 % 

 

 



A tanuló szociális helyzete alapján a térítési díj alapösszege kérelemre legfeljebb 30 % -kal 

csökkenthető. 

 

A szociális helyzete alapján adható kedvezményre való jogosultságát a 13-14. évfolyamra 

felvételt nyert tanuló a beiratkozást követően  10 munkanapon belül igazolja. 

 

 

- Az intézmény igazgatója által megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb 30 % lehet. 

 

- Nem kell tandíjat fizetnie az állami gondoskodás alatt álló tanulónak. 

 

 

Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális 

helyzet alapján adható - kedvezmény mértéke együttesen a térítési díj alapösszegének 

50 %-át nem haladhatja meg. 

 

 

 

Térítési díj befizetése 

 

 
A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak két részletben, félévenként (szeptember 30-ig, 

illetve február 28-ig) kell megfizetnie az intézmény igazgatója által megszabott időpontban 

és módon. 

 

Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója ideiglenesen a tanulónak a 

fizetést havi részletekben is engedélyezheti. 

 

 

A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor) a tanuló köteles írásos nyilatkozatot adni 

arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, az erre megszabott időben és 

módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj fizetésének - 

hozzájárulás nélküli - elmaradása az oktatásból való kizárással jár. 

 

A  tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról. 

A beadott kérelmek elbírálása a beadástól számított 2 héten (10 munkanapon) belül történik.  

 

 

Miskolc, 2008. március 10. 

Lenkey Csaba 

       igazgató 
 


