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1. A szabályzat jogi háttere
o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
o A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. r. (továbbiakban: Vhr.)
o Az intézményfenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház által jóváhagyott
intézményi Házirend
1.1. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre (Vhr. 33. § (1) bek.)
Az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló tanulók számára az alábbi köznevelési
feladatokat térítésmentesen biztosítjuk:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb
foglalkozás;
e) az intézmény nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti felügyelet;
f) 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;
g) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát;
h) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet;
i) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszony;
j) 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;
k) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes
szolgáltatás igénybevételekor;
l) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi
ellátás.
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1.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink (Vhr. 34. §)
Intézményünkben az alábbi szolgáltatásokat térítési díj ellenében biztosítjuk:
a) az 1.1. pontban meg nem határozott egyéb foglalkozások;
b) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az 1.1. a)–k) pontjaiban
meghatározott köznevelési közfeladatok;
c) a független vizsga;
d) 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;
e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett 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;
f) a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint
térítési díjat fizet.
g) A 35. § (2) bekezdése alapján vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1) bekezdés b) pont bj)
alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fizetése mellett létesíthető.
1.3. A térítési díj mértéke (Vhr. 35. § (1)-(3) bek.)
1.3.1. Intézményünkben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 20 %-a az 1.2. a) pontjában meghatározott esetben,
b) 20 %-a az 1.2. b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,
c) 40 %-a az 1.2. b) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli, de huszonkettő
éven aluli tanulóknál,
d) 30 %-a vendégtanulói jogviszony – az 1.1. j) pontjában foglaltakat kivéve – esetén.
1.3.2. Szociális kedvezmények
a) 100 %-kal csökken 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.
b) 50 %-kal mérsékeljük a térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri
el.
1.4. Az érettségi, a szakmai és a független vizsga térítési díja (Vhr. 35. § (4)-(7) bek.)
Az 1.1. g) pontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint
díjköteles:
a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített
összeget kell fizetnie az iskola számára;
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b) az 1.2. e) 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;
c) Az 1.2. c) pontja szerinti független vizsga díja tantárgyanként az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75 %-a.

1.5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások (Vhr. 36. § (1) bek.)
Intézményünkben az alábbi szolgáltatásokat tandíj ellenében biztosítjuk:
a) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további
alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem
tanköteles;
b) a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel
összefüggő más szolgáltatás;
c) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés,
beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.

1.6. A tandíj mértéke (Vhr. 36. § (2)-(4) bek.)
1.6.1. 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.
Az 1.5. d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási
intézmény vezetője az 1.4. b) pontjára figyelemmel állapítja meg.
1.6.2. A tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell – az 1.5. a) pontjára
vonatkozóan – a következők szerint:
a) 50 %-kal azok számára, akik iskolánk tanulójaként az OSZTV országos döntőjébe jutva 110. helyezést értek el,
b) 5,00 – 4,51 tanulmányi átlag esetén 35 %-kal,
c) 4,50 – 4,01 tanulmányi átlag esetén 25 %-kal,
d) 4,00 – 3,01 tanulmányi átlag esetén 15 %-kal,
1.6.3. Szociális kedvezmények
a) 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.
b) 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.

1.7. A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályai
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a) A térítési díj vagy a tandíj félévenként egy összegben vagy részletekben fizethető. A
térítési díj vagy a tandíj 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.
b) A tanulók az első félévben az utolsó befejezett tanév bizonyítványában szereplő
tanulmányi eredmény alapján kiszámított tandíjat kötelesek fizetni. A tandíj mértékét a
félévi eredmény alapján (az osztályzatok számtani átlaga a magatartás és szorgalom
érdemjegyek kivételével) újra meg kell állapítani.

2. Záró rendelkezések

2.1. Vegyes rendelkezések
2.1.1. A térítési díj vagy tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott
dokumentumok alapján – az iskola igazgatója dönt. A csökkentés esetében a kedvezmények
közül (tanulmányi eredmény, szociális helyzet) a tanuló számára kedvezőbbet kell
érvényesíteni.
2.1.2. A térítési díjak és tandíjak összegét az ezres kerekítés szabályai szerint kell
megállapítani a tanévre szólóan.
2.1.3. A tanulók tájékozódását a szabályzat 1. sz. melléklete segíti.
2.1.4. A mindenkori tanévre vonatkozó térítési díjak és tandíjak összegét, azoknak befizetési
módját igazgatói határozatban közöljük, melyet minden év augusztus 15-ig aktualizálni kell a
szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának ismeretében.
2.2. Hatályba léptető rendelkezések
2.2.1. E szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetés módja: az iskolai honlapon
(www.kevi.hu) történő megjelentetés. A kihirdetés időpontja: 2014. november 1.
2.2.2. A térítési díj- és tandíjfizetésre megállapított szabályokat a 2014/2015. tanévtől kell
alkalmazni.
Kelt: Kiskőrös, 2014. november 1-jén
P. H.
Szentgyörgyiné Szlovák Mária
igazgató

6

Mellékletek
A térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat 1. sz. melléklete

Az iskolánk díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásai
(a leggyakrabban előforduló esetek)
térítési díj ellenében igénybe vehető
szolgáltatások

tandíj ellenében igénybe vehető
szolgáltatások

a tanulói jogviszony megszűnése után
megkezdett érettségi vizsga és szakmai
vizsga – ideértve a javító- és pótló vizsgát
is –, továbbá a tanulói jogviszony
fennállása alatt megkezdett, de be nem
fejezett vizsga esetén a második és további
javítóvizsga

a második vagy további szakképesítésre
való felkészülés

nem tanköteles tanulónak a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam második alkalommal történő
megismétlése

nem tanköteles tanulónak a tanulmányi
követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam
második
vagy
további
alkalommal történő megismétlése, ha a
tanulmányok
ismételten
történő
megkezdésekor nem állt nappali rendszerű
tanulói jogviszonyban, valamint annak, aki
a 22. életévét betöltötte

az iskolán keresztül igénybe vett étkezés

a második vagy további szakmai vizsga
a
tanulmányi
követelmények
nem
teljesítése miatt az évfolyam harmadik és
további alkalommal történő megismétlése
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A térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat 2. sz. melléklete

TÉRÍTÉSI VAGY TANDÍJ KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott ___________________________________________________ azzal a kéréssel fordulok
Igazgató Asszonyhoz, hogy a 201 /201 . tanév …… félévére részemre térítési díj/tandíj (megfelelőt
aláhúzni) kedvezményt adni szíveskedjen.
Tanuló neve:

___________________________________________________

Tanuló lakcíme:
_______________________________________________________________________
Család összes nettó jövedelme: _______________________ /hó
Családtagok száma:
__________ fő
Egy főre jutó jövedelem/hó:
__________ Ft/nettó
Jelenlegi osztály, osztályfőnök neve :
______________________________________________________
Kérelem mellé csatolt dokumentumok (a négyzetbe tett szám jelzi, hogy melyik dokumentumból mennyi
lett beadva)
Kereseti jövedelemigazolás

Halmozottan hátrányos helyzetről igazolás

Nyugdíj igazolása

Rehabilitációs járadék igazolása

Családi pótlék igazolás

Állami gondozásról igazolás

Árvaellátás

Gyes igazolása

Rendszeres segély

Gyermektartási díj igazolása

Egyéb jövedelmet érintő igazolás
Dátum: _______________________________

______________________________
Kérelmező aláírása

Osztályfőnök javaslata :
A térítési díj/tandíj megállapítására szolgáló átlag:
………..
Kedvezmény mértéke:
..………%

Az igazgató döntése:
Tanulmányi kedvezmény:
…………………….%
Szociális kedvezmény :
……………………%
Összes kedvezmény mértéke:
……………………%
Fizetendő térítési díj/tandíj
……….…………. Ft

________________________
osztályfőnök

________________________
igazgató

8

