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oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításainak 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

L Tartalmi összefoglaló 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) általános hatályba 
lépési időpontja a törvény 95. § (l) bekezdése alapján 2012. szeptember l. . Ehhez 
kapcsolódóan hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) rendelkezéseinek jelentős része, így többek között a Kt. 95-117. §-a és 
122/A-127. §-a. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 117. §(4) bekezdése 
értelmében a fenntartó határozta meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az óvoda 
vezetője, az iskola igazgatója döntött a törvényben meghatározottakon kívüli további 
ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó 
és aszociális helyzet alapján adható kedvezményekről és abefizetés módjáról. A Kt. 124. § 
(21) bekezdés a) pontja értelmében, a fenntartó rendeletben állapította meg azokat a 
szabályokat, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója döntött aKt. 114. §-ában 
meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a 
tanulmányi eredmények alapján járó, és aszociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a 
nem magyar állampolgárt terhelő tandíj elengedéséről, mérsékléséről. 

Az Nkt. szerint az ingyenesség kiterjed minden az állam és a települési önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményben nyújtott szolgáltatásra, valamint azok által a 
nevelési-oktatási intézmények által nyújtott szolgáltatásokra, amelyek részt vesznek az állami 
feladatellátás ban. 
Az ingyenes ellátás mellet megjelenik a térítésmentes ellátás is. A térítésmentes ellátás körébe 
a pedagógiai szakszolgálatok kerültek [Nkt. 2.§ (l) és (2) bekezdés]. 
A térítésmentes szolgáltatások tételes felsorolása az Nkt-ben nem található meg. 

2. § (l) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki 
számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi 
megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam 
közszolgálati feladata. 
(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami 
feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az 
óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt 



vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanufók számára 
térítésmentes. 

Az Nkt. felhatalmazó rendelkezése teszi lehetövé, hogy a Kormány meghatározza a 
térítésmentes, a térítési díj valamint a tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét 
[Nkt. 94. §(4) bekezdés p) pontja]: 

94.§ (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
p) a térítésmentes, a térítési díj, valamint tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 
körét, rendeletben állapítsa meg. 

83.§ (2) A fenntartó 
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és 
tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet III. fejezete rendelkezik a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint 
térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok köréről. 
A rendelet értelmében a fenntartónak 2012. szeptember 5-ig felül kell vizsgálnia a 
díjfizetéssel kapcsolatos rendeletét és a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől alkalmaznia kell a 
Korm. rendelet III. fejezetében rögzítetteket. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanulók, a 
testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére 
az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

Új elemként jelenik meg a független vizsgabizottság előtt tett független VIzsga és a 
vendégtanulói jogviszony létesítése során fizetendő térítési díj. 
A részletes jogszabályi hivatkozásokat az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. 

Az adott intézményben a szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányada 
díjalapként került definiálásra a rendeletben. 
Az intézményben a szakmai feladatra jutó kiadás tanévre számított értékét a Gazdasági és 
Pénzügyi Iroda adta meg a Humán Iroda részére, aminek alapján az előző év októberi tanulói 
létszámadatok figyelembe vételével került meghatározásra a díjalap. A számítás módját az 
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, továbbá a 3. és 4. melléklet modellszámítást mutat a 
térítési díj és tandíj meghatározására. 

A térítési díj és tandíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően százalékos mértékben 
került meghatározásra. A fizetendő díjakat a rendelet szerint az intézményvezető állapítja meg 
adott tanulmányi félévre, és arra is lehetősége van, hogy szociális alapon a százalékos 
mértéket meghaladóan is nyújtson kedvezményt. 

Javasalom az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő 
térítési díjról és tandíjról szóló 30/20 ll. (IX. l.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezését és új önkormányzati rendelet megalkotását. 
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II. Döntési javaslat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
l. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló rendeletet. 

Budapest, 2012. szeptember ". 'f ~." 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

..... /2012. ( ...... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési 
díjról és tandíjról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§ 

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 

a) óvodára, 
b) általános iskolára, 
c) fogyatékos gyermekeket nevelő nevelési-oktatási intézményre, 
d) alapfokú művészeti iskolára és 
e) gimnazmmra 

(a továbbiakban együtt: intézmény). 

II. Fejezet 

A térítési díj és a tandíj 

l. A térítési díj és a tandíj alapja 

2.§ 

(l) Az l. §-ban meghatározott intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj 
meghatározásának alapja az l. mellékletben meghatározott díjalap. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb augusztus 31-ig meghatározza a 
következő tanévben alkalmazandó díjalapot 

2. A térítési díj és a tandíj mértéke 

3.§ 

(l) Az alapfokú művészeti iskolában térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke 
a) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap 

aa) 5%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
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ab) 6%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 8%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 15%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag, 
aj) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
b) a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló 

esetében a díjalap 
ba) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
bb) 16%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 18%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
bd) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

es etén. 
(2) A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor díjat kell fizetnie, amelynek 
mértéke a díjalap 20%-a. 

(3) Vendégtanulóijogviszony létesítése esetén díjat kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap 
a) 3%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
b) 4%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag, 
c) 5%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag, 
d) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag, 
e) 15%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag, 
j) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény 
es etén. 

(4) A független vizsgáért díjat kell fizetni, amelynek mértéke tantárgyanként a kötelező 
legkisebb munkabér 3%-a. 

4. § 

(l) Az alapfokú művészeti iskolában tandíjat kell fizetni, amelynek mértéke 
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározottat 
meghaladó számú tanórai foglalkozásért a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött 
tanuló esetében a díjalap 

aa) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 20%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 25%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ae) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

es etén; 
b) a Rendelet 36. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározottat meghaladó tanórai 

foglalkozásért a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 21. életévét be nem töltött 
tanuló esetében a díjalap 

ba) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
bb) 25%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 30%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
bd) 35%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
be) 45%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
c) a 21. életévét betöltött tanuló esetében a díjalap 

ca) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
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cb) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
cc) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
cd) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ce) l 00%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

esetén; 
d) a nem tanköteles, a nappali oktatás munkarendje szerint működő intézményben tanulói 

jogviszonyban nem álló óvodás esetében a díjalap 6%-a; 
e) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 

alkalommal történő megismétlésemiatt a díjalap 
ea) 6%-a tanköteles tanuló, 
eb) 25%-a nem tanköteles tanuló 

esetén. 
(2) A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén tandíjat kell fizetni, melynek 
mértéke 

a) az évfolyam harmadik alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 50%-a, 
b) az évfolyam további alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 100%-a. 

(3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében 
maghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell fizetnie, amelynek mértéke 

a) az általános iskolában és a gimnáziumban a díjalap 
aa) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 
ab) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 
ac) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 
ad) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag, 
ae) l 00%-a elégtelen tanulmányi eredmény 

es etén; 
b) az óvodában a díj alap l 00%-a. 

3. A térítésidíj- és tandíjkedvezmény 

5.§ 

(l) A gyermeket, illetve a tanulót a szociális helyzete alapján térítésidíj-, illetve 
tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a törvényes képviselője 
háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

a) 131-135%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 1%-a, 
b) 136% -140%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 20%-a, 
c) 141% -150%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott dij 30%-a, 
d) 151% -160%-a, a fizetendő dij a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 40%-a, 
e) 161% -170%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 50%-a, 
j) 171% -180%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 60%-a, 
g) 181% -190%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 70%-a, 
h) 191% -200%-a, a fizetendő díj a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 80%-a, 
i) 201% -210%-a, a fizetendő dij a 3., illetve a 4. §-ban meghatározott díj 90%-a. 

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell 
igazolni. 

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer 
az intézmény vezetője bírálja el. 

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani 2012. 
október l-jéig. 
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4. A térítésidíj- és tandíjmentesség 

6.§ 

(l) Az intézmény vezetője - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a térítési díj, 
illetve a tandíj megfizetése alól mentesíti azt a tanulót, akinek a tanulmányi eredménye két 
éven át jeles minősítésű. 

(2) Az alapfokú művészeti iskola vezetője a térítési díj, illetve a tandíj megfizetése alól 
mentesíti azt a tanulót, akinek a tanulmányi eredménye két éven át jeles minősítésű, és 
országos versenyen vagy azzal egyenértékű rendezvényen az első három helyezés 
valamelyikét megszerzi. 

(3) A mentesség érvényességi ideje egy félév, amely időtartam a feltételek további 
fennállása esetén többször meghosszabbítható. 

(4) Amentességre való jogosultságot okirattal kell igazolni. 

III. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 

7. § 

(l) Az alapfokú művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor írásban nyilatkozni 
kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelezően választandó tárgy) történik a 
beiratkozás, amelyben a legfeljebb heti hat foglalkoztatást biztosítja az intézmény. 

(2) Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy több 
művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, illetve a törvényes 
képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik intézményben, illetve 
tanszakon vesz részt művészeti képzésben térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett. 

(3) A több művészeti ág, illetve tanszak foglalkozásait igénybevevő tanuló az első tanszak 
térítési díján felül művészeti áganként, illetve tanszakonként fizeti a tandíjat. 

(4) Az alapfokú művészeti iskola a nyilatkozatok megtételéhez formanyomtatványt biztosít. 

8.§ 

(l) A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy tanév végi eredményét, az 
alapfokú művészeti iskolában a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét kell 
figyelembe venni. 

(2) Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni. 
(3) A tanulmányi átlagot a számtani átlag kiszámításával kell meghatározni, és a kerekítés 

szabályai szerint egy tizedes jegyre kell kerekíteni. 
(4) Elégtelen a tanulmányi eredmény, ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett. 

9.§ 

(l) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok 
alkalmazásával száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. 

(2) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az 
intézmény, az életkor és a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 

(3) A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és -mentességet az első tanév második 
félévétől kell alkalmazni. 
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10.§ 

(l) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, illetve a 
nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés 
módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget. 

(2) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője 
írásban, határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési 
kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre. 

(3) A térítési díj és a tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az 
intézmény vezetője a házirendben határozza meg. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

ll.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

12.§ 

Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési
oktatási intézményekben fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 30/20 ll. (IX. 1.) 
önkormányzati rendelete. 

13. § 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
20061123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a ... ./2012. (. ..... ) önkormányzati rendelethez 

A tandíj és térítési díj számításának a díjalapja 
A B 

l Intézmény neve 
díjalap 

Ft/fó/tanév 

2 Aprók Háza Óvoda 330 398 

3 Bóbita Óvoda 366 318 

4 Csodafa Óvoda 346 335 

5 Csodapók Óvoda 401 343 

6 Csupa Csoda Óvoda 423 352 

7 Gépmadár Óvoda 403 127 

8 Gesztenye Óvoda 429 325 

9 Gézengúz Óvoda 415 680 

10 Gyermekek Háza Óvoda 409 089 

ll Gyöngyike Óvoda 423 129 

12 Hárslevelű Óvoda 411 623 

13 Kékvirág Óvoda 465 778 

14 Kincskereső Óvoda 384 273 

15 Kiskakas Óvoda 375 424 

16 Mászóka Óvoda 366 834 

17 Mocorgó Óvoda 425 784 

18 Rece-Fice Óvoda 401 547 

19 Zsivaj Óvoda 420 880 

20 Óvoda 390 763 

21 Bem József Általános Iskola 464 095 

22 Fekete István Általános Iskola 424 466 

23 Harmat Általános Iskola 463 093 

24 Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü 
Általános Iskola (Kápolna tér) 

474 794 

25 Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (Üllői út) 

468 702 

26 Kada Mihály Általános Iskola 376519 

27 Keresztury Dezső Általános Iskola 581 685 

28 Kertvárosi Általános Iskola 459 146 

29 ~zéchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
581 890 

Altalános Iskola 

30 Szent László Általános Iskola 415 861 

31 Szervátiusz Jenő Általnos Iskola 414 192 
.. 

32 Általános Iskola 461123 

Komplex Ovoda, Altalános Iskokla, Készségfejlesztő 
·-

33 
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

l 240 814 

34 
Kroó György Zene-és Képzőművészeti Iskola 

209 802 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

35 Szent László Gimnázium 469 599 



2. me/lék/et az előterjesztéshez 

A téritési díj és a tandíj megállapításához a díjalap meghatározása 

A B c l 
D E F G H I J l 

i :ZOli. év. :ZOJZ.év Egy 
-~~ ~--~~~~-- --·----~~·---·- ·-·--·--- --··-·-·---------- ·~~~ -------~-'----;-

l Működési kiadás Működési kiadás létszám gyermekrel 
l Szakfeladat Intézmény neve Megnevezés tanévre számltott 1011. tanulóra l Teljesités Eredeti előirányzat l 4/12 ré.vz 8/12 rész október l-jén jutó l 

kiadás/év 

2 Mászóka Óvoda 201 57 436 633 19 145 544 55 470 020 36 980 013 56125 558 153 366834 

3 Gépmadár Óvoda 202 74 234 613 24 744 871 61 447 270 40 964 847 65 709 718 163 403127 

4 Bóbita Óvoda 203 55 579810 18 526 603 52 983 290 35 322 193 53 848 797 147 366 318 

5 1 g~:;ekek Háza 
tiKadau.í 204 35 727 259 ll 909 086 34 295 240 22 863 493 34 772 580 85 409089 

6 Csupa Csoda Óvoda 205 46 899 373 15 633 124 38 783 060 25 855 373 41 488498 98 423 352 
-- -~~~-- .. -- -----~-- ------- -- -- - - ~ - ·----

7 Gesztenye Óvoda 206 42110473 14 036 824 38 835 561 25 890 374 39 927198 93 429325 

8 
N' 

Kincskereső Óvoda 207 51 683 063 17227 688 46 786 020 31190680 48 418 368 !26 384 273 § 
~-f--~--- -- -~~- ----~----·--· --~ ----·-·-····- ---- --·-· 

9 
on 

Kiskakas Óvoda 209 72 586 519 24 !95 506 71 265 660 47 510440 71 705 946 !91 375424 co --
10 § Csodapók Óvoda 210 42 952 256 14 317 419 41 735 430 27 823 620 42 141039 105 401343 

on 
____ _,_ __ 

ll co Aprók Háza Óvoda 211 102 734 023 34 244 674 98 303 130 65 535 420 99 780 094 302 330398 ó 

12 8 Csodafa Óvoda 212 73 630 781 24 543 594 69 682 560 46 45~ 70 998 634 205 346335 ~ f----- co f-------~~ .. ________ 
----- ------------ -- ----~- ~-----------

13 ó Kékvirág Óvoda 213 69 726 044 23 242 015 68 539 590 45 693 060 l 68 935 075 148 465 778 o 

14 8 Gyöngyike Óvoda 214 + 41 013 933 13671311 37 250 100 24 833 400 38 504 7ll 91 423129 
r-----· öö f---·~---~--- ------- ------- -·-·-----j--~~-~~~ .. - ·~- ~· ~-

15 ! Hárslevelű Óvoda 215 50 019 213 16 673 071 36 733 830 24 489220 41162 291 100 4U623 

16 Rece-Fice Óvoda 216 43 386 388 14 462 !29 37 334 220 24 889480 39 351609 98 401547 

17 Gézengúz Óvoda 217 44 546 420 14 848 807 38 208 290 25 472 193 40 321 OOO 97 415680 

18 Zsivaj Óvoda 218 44 857 032 14 952 344 38 !78 210 25 452 !40 40 404 484 % 420880 

!9 Mocorgó Óvoda 219 56 168 904 18 722 968 51 749 970 34 499980 53 222 948 !25 425784 

20 ÓVoda Összesen l 005292 737 335 097 579 917 581 451 6ll 720 967 946 818 546 2 423 390 763 
r- ~~ 

------vanikovszky Eva Alt. 3~2 ==I' !28 6~-~-475 
F-~ -~ ---===-o- ____ ". 

22 42 880 492 !26 206 622 84 137 748 127 018 240 271 468 702 
f----- !Isk. (Üllői út) ~--

f-----~ ------~--~~~ 
_____ " _______ ------------------ ------------------~~-

23 .. Hannat Ált. Isk 304 l 245 535 657 81 845 219 225 941 520 150 627 680 232 472 899 502 463 093 a: r---~ 
on 

Fekete István Ált. Isk 24 on 305 215 781 848 71 927 283 !86 264 240 124 176 160 196 103 443 462 424 466 ~g -- Bem József Ált. Isk 25 -"' 306 !20 264 933 40 088 311 105 549 301 70 366 201 no 454 512 238 464 095 "'-on CO 

26 ~--g Kertvárosi Ált. Isk 307 135 585 795 45 195 265 126 425 730 84 283 820 129479085 282 459146 -o --"'- Kada Mihály Ált. Isk 27 .,.,co 308 !64 574 564 54 858 188 148 707 220 99 138 147 153 996 335 409 376 519 ~"~ 
NO Janikovszky Éva Ált. 28 "'"' 309 232 235 018 77 41 I 673 204 368 728 136 245 819 213 657 491 450 474 794 o on 

Isk. (Kápolna tér) ,...co 
~i 1---------~-,---- ~---- -~----~-------

____ " _____ 
--··---··------·· ··-. -·----~ 

29 ...:o Keresztury Dezső Alt. 
310 i !93 757 412 64 585 804 !85 820 330 123 880 220 188 466024 324 581685 "'"' Isk l o on ,...co 

30 ~~ Szervátiusz Jenő Ált. 
311 171 351 694 57117231 162 839 210 108 559 473 165 676 705 400 414192 ti~ Isk. 

o on 
Széchenyi István Ált. 

-,...co 
31 on 313 252 741 980 84 247 327 234 109 880 156 073 253 240320 580 413 581890 :: Isk 

32 ö Szent László Ált. Isk 314 259 263 585 86 421 !95 255 871 780 !70 581 187 257 002 382 618 415861 N 
on 
co 

33 Iskola Összesen 2 ll 9 733 961 706 577 987 l 962104 561 1308 069 707 2 014 647 694 436 9 461123 

85203 I, 852032, Kroó György Zene- és 
l 59 0% 874~ r l 76 3~: OOO r 117 5-~~ 6~ 653 540 34 811000, Képzőművészeti Iskola 501 177 290 621 842 209802 

812100 Kőbányai AMI 
·-

853111, 853112, 
35 853113, 853114, Szent László Gim. 554 740 OOO !84 913 333 

811000, 812100 
423 506 OOO 282 337 333 467 250667 995 469599 

--
85201 l, 852012, 
85202 I, 852022, 

36 
855911, 8559112, Komplex Óvoda, Ált. 

303 l 179 538 268 59 846 089 187 552 840 125 035 227 l 855914, 855915, Isk. és Szakisk 184 881 316 149 l 240 814 
l l 852014, 852024, 

l 811000, 812100 
l 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Térítési díj fiZetési kötelezettség 

3.§ 

(l) Alapfokú művészetoktatási iskolában: 

a) A tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanufók esetében 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 5 %-a 
4,6 - 5 közötti tanulmányi 
átlag esetén 10 490 l 049 l OOO 

b) 6%-a 
4, l - 4,5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 12 588 l 259 l 300 

c) 8 %-a 
3,6- 4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 16 784 l 678 l 700 

d) 10 %-a 
3,1 - 3,5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 20 980 2 098 2 100 

e) 15 %-a 
2 - 3 közötti tanulmányi 
átlag esetén 37 426 3 743 3 700 

t) 20%-a 
elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 41 960 4 196 4 200 

b) A tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanufók esetében a 
díj alap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 15 %-a 
4,5 - 5 közötti tanulmányi 
átlag esetén 31 470 3 147 3 100 

b) 16%-a 
3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 33 568 3 357 3 400 

c) 18 %-a 
2,5 - 3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 37 764 3 776 3 800 

d) 30 %-a 
2,0- 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 62 941 6 294 6 300 

e) 40 %-a 
elégtelen tanulmányi 
eredmény 83 921 8 392 8 400 

(2) A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor díjat kell fizetnie, 
amelynek mértéke a díjalap 20%-a. 

éves díj 
kerekített 

havi díj h . d'" av1 lJ 



3. melléklet az előterjesztéshez 

a) 20%-a 
alapfokú 
művészetoktatási iskola 41 960 4 196 4 200 

b) 20%-a gimnázium 93 920 9 392 9 400 

(3) Venégtanulói jogviszony létesítése esetén 

Alapfokú művészetoktatási iskolában: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 3% 
4,6 - 5 közötti tanulmányi 
átlag esetén 6 294 629 600 

b) 4% 
4, l - 4,5 közötti 
tanulmányi átlag esetéri 8 392 839 800 

c) 5% 
3,6- 4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 10 490 l 049 l OOO 

d) 10% 
3, l - 3,5közötti 
tanulmányi átlag esetén 20 980 2 098 2 100 

e) 15% 
2,0 - 3 közötti 
tanulmányi átlag esetén 31 470 3 147 3 100 

20% 
elégtelen tanulmányi 

t) eredmény 41 960 4 196 4 200 

Gimnáziumban: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 3% 4,6- 5 közötti tanulmányi 
átlag esetén 14 088 1409 l 400 

b) 4% 
4, l - 4,5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 18 784 l 878 l 900 

c) 5% 
3,6 -4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 23 480 2 348 2 300 

d) ·10% 
3, l - 3,5közötti 
tanulmányi átlag esetén 46 960 4 696 4 700 

e) 15% 
2,0 - 3 közötti 
tanulmányi átlag esetén 70 440 7 044 7 OOO 

20% 
elégtelen tanulmányi 

t) eredmény 93 920 9 392 900 0 

(4) Független vizsgáért díjat kell fizetni, amelynek mértéke tantárgyanként a kötelező 
legkisebb munkabér 3%-a 

2012-ben a minimálbér 93 OOO Ft 
Független vizsga díja: 2 790 Ft 



4. melléklet az előterjesztéshez 

Tandíj fiZetési kötelezettség 

4.§ 
(l) Alapfokú művészetoktatási iskolában az alábbi dijakat kell fizetni: 

a) A tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanufók esetében 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 15 %-a 
4,5 - 5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 31 470 . 3 147 3 100 

b) 20%-a 
3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 41 960 4 196 4 200 

c) 25 %-a 
2,5 - 3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 52 451 5 245 5 200 

d) 30%-a 
2,0 - 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 62 941 6 294 6 300 

e) 40%-a 
elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 83 921 8 392 8 400 

b) A tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 21. életévét be nem töltött tanufók esetében a 
díj alap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 20%-a 4,5 - 5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 41 960 4 196 5 OOO 

b) 25 %-a 3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 52 451 5 245 6 200 

c) 30%-a 2,5-3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 62 941 6 294 7 500 

d) 35 %-a 2,0- 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 87 327 8 733 8 700 

e) 45%-a elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 94 411 9 441 ll 200 

c) a 21. életévét betöltő tanuló esetében 

éves díj havi dij 
kerekített 
havi díj 

a) 20%-a 4,5 - 5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 41 960 4 196 4 200 

b) 40%-a 3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 83 921 8 392 8 400 

c) 60%-a 2,5-3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 125 881 12 588 12 600 

d) 80 %-a 2,0 - 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 167 842 16 784 16 800 



l 

4. me/lék/et az előterjesztéshez 

e) 100 %-a 
elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 209 802 20 980 21 OOO 

d) a nem tanköteles, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 
intézményben tanulói jogviszonyban nem állL 6 vdi~ 

kerekített 
éves díj havi díj 

havi díj 

a) l 6%-a j 12 588 l 259 l 300 

e) tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 
alkalommal történő megismétlésemiatt a díja/ap: 

éves.dij havi díj 
kerekített 
havi díj 

a) 6%-a tanköteles tanuló 12 588 l 259 l 300 

b) 25%-a nem tanköteles tanuló 52 451 5 245 5 200 

(2) A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 
harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén a díjalap: 

éves díj havi díj 
kerekített 
havi díj 

harmadik alkalommal 
a) 50%-a történő évfolyam 

ismétlés 234 800 23 480 23 500 

évfolyam további 
b) 100%-a alkalommal történő 

megismétlése 469 599 46 960 47 OOO 

(3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 92.§ (?)bekezdésében meghatározott 
nem magyar állampolgárnak a díjalap: 

Általános iskolában a tandíj mértéke nem magyar állampolgár esetén a díjalap: 

kerekített 
éves díj havi díj havi díj 

a) 20%-a 4,5 - 5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 92 225 9 222 9 200 

b) 40%-a 3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 184 449 18 445 18 400 

c) 60%-a 2,5 - 3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 276 674 27 667 27 700 

d) 80%-a 2,0 - 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 368 898 36 890 36 900 

e) 100 %-a elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 461 123 46 112 46 100 



l 

4. melléklet az előterjesztéshez 

Gimnáziumban a tandíj mértéke nem magyar állampolgár esetén a díjalap: 

kerekített 
éves díj havi díj havi díj 

a) 20%-a 4,5- 5 közötti 
tanulmányi átlag esetén 93 920 9 392 9 400 

b) 40%-a 3,5 - 4,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 187 840 18 784 18 800 

c) 60%-a 2,5-3,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 281 759 28 176 28 200 

d) 80%-a 2,0 - 2,4 közötti 
tanulmányi átlag esetén 375 679 37 568 37 600 

e) 100 %-a elégtelen tanulmányi 
eredmény esetén 469 599 46 960 47 OOO 

Óvodákban a tandíj mértéke a nem magyar állampolgároknak a dijalap 100%
a: 

kerekített 
éves díj havi díj havi díj 

a) l 100%-a l 390 763 39 076 39 OOO 



5. melléklet az előterjesztéshez 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. § (l) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki 
számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az az érettségi 
megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga 
befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. 

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami 
feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az 
óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt 
vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára 
térítésmentes. 

5. A köznevelési rendszer intézményei 

7.§ (l) A köznevelési rendszer intézményei: 
a) óvoda, 
b) általános iskola, 
c) gimnázium, 
d) szakközépiskola (a továbbiakban a c)-d) pont alattiak együtt: középiskola), 
e) szakiskola (a továbbiakban a d)-e) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban 

a c)-e) pont alattiak együtt: középfokú iskola), 
j) alapfokú művészeti iskola (a továbbiakban a b)-f) pont alattiak együtt: iskola), 
g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, 
h) kollégium (a továbbiakban: az a)-h) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény), 
o . 
j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: az a)-j) pont alattiak 

együtt: köznevelési intézmény). 

14. Az alapfokú művészeti iskola 

16. § (l) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi 
képességeket, fejles~ze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú 
továbbtanulásra. 

(2) Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, 
amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, 
zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. 
A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó 
továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti 
iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának 
és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi 
előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 
használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű 
tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló 
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

27. A gyermekek, a tanuJók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

45. § (l) Magyarországon -az e törvényben meghatározottak szerint- minden gyermek 
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2) 
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5. melléklet az előterjesztéshez 

(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési 
igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben 
a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt 

48. A fenntartó kötelezettségei és jogai 

83. § (2) A fenntartó 
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és 

tandij megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, 

51. Nemzetközi vonatkozásó rendelkezések 

92. § (l) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, 
továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha 

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos 
jogok illetikmeg, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 
gyakorolja, 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén 
való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni 
kell. 

(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort 
eléri - az iskolai nevelés-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 (l) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától 
kezdődően gyakorolha~ák a (3) bekezdésben meghatározottjogokat 

(5) A (3) bekezdésben szabályozott jog az (l) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak 
alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító 
engedéllyel rendelkezik és keresőtevékenységet folytat. 

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével 
rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos 
feltételek szerint veheti igénybe. 

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya 
alá- ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, 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 köznevelési intézmény vezetője a dijat a fenntartó által meghatározott szabályok 
alapján csökkentheti vagy elengedheti. 

52. Felhatalmazó rendelkezések 

94.§ (4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy 
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5. melléklet az előterjesztéshez 

p) a térítésmentes, a térítési díj, valamint tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét, 
rendeletben állapítsa meg. 

54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 

97. § (l) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik 
évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük 
azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres 
érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók 
tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény 
hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról 
döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik. 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésró1 szóló törvény 
végrehajtásáról 

Ill FEJEZET 

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ, 
TANDÍJ ELLENÉBEN BIZTOSÍTOTT KÖZNEVELÉSI KÖZFELADATOK 

13. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre 

33. § (l) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási 
intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a 
nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati 
társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési 
közfeladat: 

a) óvodában 
aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára 
megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 

ab) a gyermekek- rendeletben meghatározott- egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 
egészségügyi felügyelet, 

b) általános iskolában és középfokú iskolában 
ba) 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, 

bb) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez 
biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a 
különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági 
vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói 
jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első 
alkalommal a javító szakmai vizsga, 

be) 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, · 

3 



5. melléklet az előterjesztéshez 

bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb 
foglalkozás, 

be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari 
foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák 
közötti verseny, bajnokságok, 

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

bg) 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 a pótló vizsgája, · 

bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a fúggetlen vizsgát, 
bi) a tanulók ~ rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet, 
bj} a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített 

vendégtanulói jogviszony, 
c) kollégiumban 
ca) a kollégiumi és az exteinátusi foglalkozás, a kollégiumi lakhatási feltétel biztosítása, 
cb) a folyamatos pedagógiai felügyelet, a gyermekek, tanulók- rendeletben meghatározott 

- egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, 
d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatás igénybevételekor, 
e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési 

intézményi ellátás. 
(2) Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai 

tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a 
fejlesztő iskolai oktatás. 

14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

34. § (l) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás 
intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési 
intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, 
b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 

elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, 
valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, 
továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 

c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. §(l) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, 

d) a fúggetlen vizsga, 
e) 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, 

j} a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és 
pótló vizsgát is), továbbá a tanuló i jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvényben 
meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 
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(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék- annak hiányában a szülői szervezet 
(közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének 
kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási 
intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program 
megvalósításánál nem lehet túllépni. 

35. § (l) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az 
önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege 
tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 

a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, 
b) öt-húsz százaléka a 34. § (l) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 
c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (l) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál, 
d) húsz-negyven százaléka a 34.§ (l) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. 
(2) Vendégtanulói jogviszony - a 33. § (l) bekezdés b) pont hj) alpontjában foglaltakat 

kivéve - térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési 
díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának három-harminc százaléka lehet. 

(3) A térítési díjat -a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől 
fiiggően csökkenteni kell, azonbán egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet 
kevesebb az (l) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél. 

(4) A 33. § (l) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az 
érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: 

a) 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, 

b) 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 számára. 
(5) A 34. § (l) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a 

vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) 
bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj összegét 
a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. 

(6) A 34. §(l) bekezdés}) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és 
a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben 
meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának 
mértékével azonos. 

(7) A 34. § (l) bekezdés d) pontja szerinti fiiggetlen 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. 

15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

36. § (l) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási 
intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési 
intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a 
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 
alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem 
tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 
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oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét 
betöltötte, 

b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 
harmadik és további alkalommal történő megismétlése, 

d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, 
beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. 

(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési
oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - 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. 

(3) Az (l) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a 
nevelési-oktatási intézményvezetője a (2) bekezdésre és a 34. § (6) bekezdésére figyelemmel 
állapítja meg. 

(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes 
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a 
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és abefizetés módjáról. 

Vl FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17. Hatályba léptető rendelkezések 

45. § (l) Ez a rendelet - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2012. 
szeptember l-jén lép hatályba. 

18. Átmeneti rendelkezések 

46. §(l) A III. Fejezetet a 2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmazni azzal, hogy a 
fenntartó 2012. szeptember 5-éig köteles a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi 
dokumentációkat felülvizsgálni és e rendeletnek megfelelően módosítani, egyúttal a fizetési 
kötelezettségről az érintetteket értesíteni. 

Az emberi erőforrások miniszterének 2012012. (V/IL 31.) EMMI rendelete a 
nevelési-oktatási intézmények működéséró1 és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

5. § (l) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni 
b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a 
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 

18. § (l) Az alapfokú művészeti iskolában a normatív költségvetési hozzájárulás 
meghatározásánál akkor lehet a tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év 
átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama 
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5. melléklet az előterjesztéshez 

a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén 
legalább százötven perc, 
b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén - mindeti művészeti ágban - legalább száznyolcvan 
perc. 
(2) Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló 
téritési díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem 
haladhatja meg a háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít 
tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében 
vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy 
melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a 
képzésben. Az intézmény vezetője köteles aszülőtől a nyilatkozatot beszerezni. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által 
a tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy 
a tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan vagy igazolatlanul távol maradt. 

17. A vendégtanutói jogviszony létesítése 

49. § (l) A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szÜlő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője 
engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése 
céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt. 
(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetövé, a tanuló, kiskorú 
tanuló esetén a szülő kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy - tanulói 
jogviszonyának fenntartása mellett - tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében 
gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben 
biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa. 
(3) Az alapfokú művészeti iskola tanulója ·az előírt követelményt - az iskolák közötti 
megállapodás alapján- a másik alapfokú művészeti iskolában is elsajátíthatj a. 
(4) Ahol e jogszabály vendégtanulót említ, azon az (1)-(3) bekezdések egyikében 
meghatározott tanulmányokat folytató 
tanulót kell érteni. 
(5) A tanulói jogViszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanutói jogviszonya létesítésének 
engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét 
Az iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt 
napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanutói jogviszonyt létesítő iskola 
javaslatát, vagy a (2) bekezdésben foglalt kérelem szerint a tanulóval vendégtanutói 
jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény 
javaslatát. · 
(6) A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója az (1)-(2) bekezdés szerint benyújtott 
kérelemről meghozott döntéséről értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a 
tanulóval vendégtanutói jogviszonyt létesítő iskola, vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem 
esetében a tanulóval vendégtanutói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a 
gyógykezelést biztosító intézmény vezetőjét. 
(7) A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a 
tanulóval jogviszonyban álló iskolát. 

24. A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos 
szabályok 

64. § (l) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 
vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 
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továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. 
A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 
előtt tesz vizsgát. 

73. § (l) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a 
kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati 
vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés- szakképzési 
törvényben meghatározott- országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a 
vizsgabizottság tagjának 
(2) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 
megelőző harmincadik napig, az 
51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül 
jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván 
számot adni tudásáróL A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván 
vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg 
a vizsgát. 
'(3) A tanuló- kiskorú tanuló esetén aszülője-a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 
független vizsgabizottság előtt tehesse le. 
Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 
(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 
pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 
vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
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