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SZABÁLYZAT 

 

I. A térítési díj és a tandíj mértékének megállapítására és fizetésére 
 

1./ Az iskola tanulói a nemzeti köznevelésről szóló 2011.. évi CXC. törvény (Közn.tv.), a nemzeti 

köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet (Korm.r.), 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyv. 

tv.) alapján a következő térítési és tandíjakat kötelesek fizetni. 

 

 

1./1. Térítési díjak, mértékük és az adható kedvezmények 

A térítési díjjal terhelt 

tevékenység 

A térítési díj mértéke Tanulmányi eredmény     

alapján adható kedvezmények 

a/ Nem tanköteles tanulónak az 

iskolában a tanulmányi 

kötelezettségek nem 

teljesítése miatt az évfolyam 

2. alkalommal való 

megismétlése  

(Korm. r. 34.§. 1/c.) 

 

b/ 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 

(Korm. r. 34.§. 1/e.) 

 

c/ A tanulói jogviszony 

megszűnése után megkezdet 

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 

 

A szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának 20 %-a a 18 év alatti 

tanulóknál, 

40 %-a a 18 év feletti tanulóknál. 

(Korm. r. 35.§. 1/b,d.) 

 

 

 

 

 

A minimálbér 15 %-a. 

(Korm. r. 35.§. 4-5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakképzésért felelős miniszter 

által kiadott rendeletben 

meghatározott vizsgáztatási és 

vizsgadíj együttes összegének egy 

tanulóra jutó hányada 

 

 

 

Nem adható 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem adható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem adható 

 

 

 



 

1./2.  Tandíjak mértéke és az adható kedvezmények 

A tandíjjal terhelt tevékenység A tandíj mértéke Tanulmányi eredmény  

alapján adható kedvezmények 

a/ Tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt az 

évfolyam harmadik és további 

megismétlése  

(Korm. r. 36.§. 1/c.) 

 

b/ A 2. vagy további 

szakképesítésre való 

felkészülés, beleértve a 

második, vagy további 

szakmai vizsgát, annak javító- 

és pótló vizsgáit. 

(Korm. r. 36.§. 1/d.) 

 

A szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányada 

 

 

 

 

A szakmai feladatra számított 

folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4,51 - 5,00         30 % 

   4,01 - 4,50         20 % 

   3,51 - 4,00         10 % 

   3,51 alatti átlagnál  0% 

 

 

 

 

2/ A levelező tagozatra és a szakképző évfolyamok nappali tagozatára jelentkező érettségizett 

tanulók a jelentkezésükkel egyidejűleg nyilatkozatot adnak be arról, hogy rendelkeznek-e már 

szakképesítéssel. 
 

3/ A tanuló szociális helyzetére tekintettel, kérelmére személyenkénti elbírálással csökkenthető a 

tandíj és a térítési díj.  A tanulmányi eredmény és a szociális helyzet alapján adható 

díjcsökkentés közül csak az egyik - a nagyobb mértékű - adható meg. 

 

4/ A szakfeladatokra jutó folyó kiadások egy tanulóra eső hányadát az igazgató és a gazdasági 

vezető az adott évi költségvetés ilyen címen tervezett összegének és a tanév eleji statisztikában 

szereplő tanulói létszám hányadosaként állapítja meg. 

 

6/ A fizetendő díj megállapítása az évfolyam megismétlése esetén a tanév, a második és további 

szakképesítése megszerzése esetén esedékes tandíj esetén a következő félév, vizsga esetén a 

vizsgára való jelentkezés előtt kel megállapítani. 

 

7/ A fizetendő díjat  

    -  tanévismétlés esetén a tanév kezdetekor, 

    -  javító- és pótló vizsga esetén a vizsgára való jelentkezéskor, 

    -  második és további szakképesítés megszerzése esetén minden év március 31-ig és október 

31-ig kell megfizetni 

 

8/ Az intézmény vezetője - kérelemre, méltánylást érdemlő esetben - részletfizetést engedélyezhet. 

 



 

II. Étkezési térítési díjak fizetése 
 

1/  A tanulók étkezési díja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv szerint kerülnek megállapításra: 

 

„151. § (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni 

……………………………. 

d) az általános és középiskolai diákotthonba, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 

ellátásban, 

e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú 

iskolai menzai ellátás keretében, 

……………………………. 

nyújtott étkeztetésre. 

(2)…………………. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint 

az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. 

……………………. 

(5) Gyermekétkeztetés esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 

ab) óvodás, 

ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben 

elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és 

tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi 

térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény]. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre 

vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult. 

…………………….. 

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nevelési-oktatási 

intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által 

megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további 

gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.  

(10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként 

kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermekeket. 

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele 

befejezéséig kell biztosítani.” 



 

2/  A kívülállók, 

akik az intézményi étkeztetést szervezett, vagy nem szervezett formában veszik igénybe, és nem 

tartoznak a II/1. pont alá, az előállítási költséggel (nyersanyagnorma + rezsi) azonos vagy 

megállapodás alapján magasabb összeget térítenek. 

 

 

III. Tanulók által előállított termékek vagyoni joga 
 

A tanulók által tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon előállított termék tulajdonosa az iskola.  A 

szakdolgozatként, valamint tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkörökön) készített faipari, vagy más 

termékek úgy kerülhetnek a készítő tanuló tulajdonába, ha a termékhez felhasznált anyagok költségét 

megtérítik. 

 

 

 

Sopron, 2015. szept.-17. 

 

 

 

 

 

          Hoczek László 

                           igazgató 


