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Térítési- és tandíj szabályzat 

 

1. A szabályzat jogi háttere 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a fenntartó meghatározza a köznevelési intézményeiben kérhető 

térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, illetve a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit. 

 

Jelen szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült: 

 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)   

Korm. r. (R.), 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.),  

 a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(SzkR.),  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI R.), 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (Ávr.), 

 a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő 

elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a 

csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (GyR.), 

 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

 a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. 

 

2. A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményre, annak tanulóira, illetve a 

szolgáltatást igénybe vevőkre. 
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3. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre 
 

A R. 33. § alapján az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára az alábbi 

köznevelési feladatokat az intézmény térítésmentesen biztosítja: 

 

 a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 

 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal 

történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a 

tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb 

foglalkozás, 

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés 

ideje alatti felügyelet, 

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 

 a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet, 

 a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített 

vendégtanulói jogviszony, 

 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt 

tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen 

kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, 

 a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatás igénybevételekor, 

 sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő 

köznevelési intézményi ellátás, 

 kollégiumban – a R. 33. § (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony 

keretében, 

 a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a 

tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott 

vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett 

sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája (R. 33/A. §). 

 

4. A szakmai képzés ingyenessége 

Az Szt. 29. § alapján az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény 

rendelkezéseinek figyelembevételével – függetlenül az oktatás munkarendjétől ingyenes 
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 a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az 

elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első 

szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az 

érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben 

szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre 

történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig, 

 a tanuló részére a szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat 

tanéven keresztül, 

 a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére az Szt. 24. § (3) és (4) bekezdésében 

meghatározott kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév, 

 a tanuló részére szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a 

javító- és pótló érettségi vizsga, 

 a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai 

érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga, 

 a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés 

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex 

szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga. 

 

 Az Szt. 29.§ (1a) bekezdése alapján a vonatkozó §. (1) bekezdés d) és e) pontjában 

meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző intézmény korábbi 

tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is. 

 Az Szt. 29. § (1b) bekezdése alapján a vonatkozó §. (1) bekezdésében foglaltaktól 

eltérően minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a 

halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére. 

 Az Szt. 29. § (1c) bekezdése alapján a kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos 

helyzetű tanuló - kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja - kérelmére, valamint tartós 

betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló - kiskorú tanuló esetén 

szülője, gyámja - kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti az (1) 

bekezdés szerinti időtartam legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását. 

 Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati képzést 

folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati 

képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem 

kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője (gyámja) pedig a gyakorlati 

képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni 

hozzájárulást vagy költségtérítést. 

 A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés 

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsga ingyenes, melyet a 29. § (1) bekezdés 

szerinti ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell hagyni. 
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5. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 
Az intézményben az alábbi szolgáltatások térítési díj ellenében vehetők igénybe: 

 
 a R. 33. §-ában meg nem határozott egyéb foglalkozások, 

 a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a R. 33. § (1) bekezdés 

b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, 

 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, 

 a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés 

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex 

szakmai vizsga esetén a második vagy további javító- és pótlóvizsga,  

 

 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai 

közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A 

térítési díj mértéke azonos / nem azonos az iskolai térítési díj mértékével. 

 

6. A térítési díj mértéke 
 

A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
 

a) 15-20 %-a a R. 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben (meg nem 

határozott egyéb foglalkozások), 

b) 5-20 %-a a R. 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 

c) 15-40 %-a a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven 

felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,  

d) 20-40 %-a a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben (nem tanköteles 

tanulók), 

e) 3-30 %-a vendégtanulói jogviszony esetén – kivéve a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) 

alpontjában foglaltakat. 
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7. Kedvezmények a térítési díj mértékéből 

 

A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 

csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb a R. 35. 

§ (1) bekezdésében meghatározott alsó határértéknél. 

 

A térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően a szabályzat 6. a)-c) pontjaira vonatkozóan 

csökkenteni kell a következők szerint: 

 
 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 25%-kal, 

 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 20%-kal, 

 4,00 - 3,51 tanulmányi átlag esetén 15%-kal, 

 

 

A gondviselő, nagykorú tanuló esetében a tanuló írásbeli kérelmére az intézmény vezetője a 

térítési díj mértékéből kedvezményt adhat. 
 

Szociális kedvezmények: 

 

 30-40 %-kal mérsékelhető a térítési díj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre 

jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át 

nem éri el. 

 15-25 %-kal mérsékelhető a térítési díj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150%-át 

nem éri el. 

 

8. Vizsgadíjak 

A R. 33/A. §-ában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint 

díjköteles: 

 a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy 

adott középiskolába nyújtja be – az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 15%-ának megfelelő, 

 a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget 

kell fizetnie a Hivatal részére. 

 

 Ha a R. 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára 

jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési 

lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási 

intézmény számára fizeti meg. 



Kiskunfélegyházai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 2/A 

Telefon/fax: 06-76/461-022 

E-mail: mezge.suli@gmail.com 

 
 

 

Szakmai vizsga díja: 

 A tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés 

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex 

szakmai vizsga esetén a második vagy további javító- és pótlóvizsga térítési díja a 

szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, a szakképzésért felelős 

miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes 

összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. 

 

A vizsgát szervező intézménynek a független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani 

úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.  

 

9. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

 
 a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 

oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

 középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

harmadik és további alkalommal történő megismétlése, 

 a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy további szakképesítésre való 

felkészülés, beleértve a harmadik vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló 

vizsgáit is, 

 a kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha 

- az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy 

- a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás 

keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli. 

 

10.  A tandíj mértéke 

 
A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra 

számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől 

függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. 

 

Mentes a tandíjfizetési kötelezettség alól:  

 

Szakképzési törvény 29§ 1(b) alapján minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű 

szakképzésben való részvétel  

- a halmozottan hátrányos helyzetű,  

illetve  

- a sajátos nevelési igényű tanuló részére.  
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11.  Kedvezmények a tandíj mértékéből 

 
A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők szerint: 

 

 5,00 - 4,51 tanulmányi átlag esetén 35%-kal, 

 4,50 - 4,01 tanulmányi átlag esetén 25%-kal, 

 4,00 - 3,51 tanulmányi átlag esetén 15%-kal, 

 

Szociális kedvezmények: 

 

 30-50 %-kal csökken a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az 1 főre jutó havi 

nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem éri el. 

 15-25 %-kal csökken a tandíj, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri 

el. 

 

12.  A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályai 

 
 A térítési díj vagy a tandíj mérséklés megállapításához a benyújtást megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelemigazolást kell alkalmazni. A hátrányos helyzetet a 

szülőnek/gondviselőnek kell igazolnia a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

megítéléséről szóló határozattal. Az adott tanévben az intézményvezető dönt a szociális 

és tanulmányi kedvezmény alkalmazhatóságáról. 

 A tanulók az első félévben az utolsó befejezett tanév bizonyítványában szereplő 

tanulmányi eredmény alapján kiszámított térítési díjat vagy tandíjat kötelesek fizetni. A 

térítési díj vagy a tandíj mértékét a félévi eredmény alapján (az osztályzatok számtani 

átlaga alapján) újra meg kell állapítani. 

 A térítési díj vagy a tandíj évenként két összegben vagy kérelemre részletekben 

fizethető.  

 A térítési díjat vagy a tandíjat az iskola házi pénztárába / az intézmény bankszámlájára 

kell befizetni: 

- részletekben történő fizetés esetén minden hónap 15. napjáig, 

- egyéni kérelem alapján meghatározottak szerinti határidőig, 

- féléves fizetés esetén október 15-éig és február 15-éig, 

- éves fizetés esetén október 15-éig. 

 A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezéskor kell befizetni. 

 Más szolgáltatások esetén a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, 

amelyet az igény felmerülésekor kell pontosan kiszámolni. 

 

 

 



Kiskunfélegyházai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  
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6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 2/A 

Telefon/fax: 06-76/461-022 
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13.  Záró rendelkezések 

 
A térítési díj vagy a tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott 

kérelem, dokumentumok alapján – az intézmény vezetője jogosult dönteni. A csökkentés 

esetében a kedvezmények közül (tanulmányi eredmény, szociális helyzet) a tanuló számára 

kedvezőbbet kell érvényesíteni. 

 

A tanulók tájékoztatását a nevelési-oktatási évre az intézmény végzi el a helyben szokásos 

módon (faliújság, osztályfőnöki közlés, honlap). 

 

A mindenkori tanévre vonatkozó térítési díjakat, tandíjat adott év június 15. napjáig aktualizálni 

kell a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának ismeretében, 

melyeket a szabályzat 1. sz. és 2. sz. melléklete tartalmaz. 

A térítési díjak és tandíjak összegét az ezres kerekítés szabályai szerint kell megállapítani az 

adott tanévre szólóan. 

 

 

14.  Hatályba léptető rendelkezések 
 

A térítési díj és tandíj-fizetésre megállapított szabályokat a 2018/19-es tanévtől kell alkalmazni. 

 

A kihirdetés módja: az iskolai honlapon (mezge.hu) történő megjelentetés. 

A kihirdetés időpontja: 2018. szeptember 1. 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2018. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 Rózsa Pál Csaba 

       igazgató 

 

 


