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TANDÍJ ÉS EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT
1. A szabályzat célja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban. R.) 33-37. szakaszának, valamint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény (jelenleg hatályos: 2007. évi I. tv.) és annak végrehajtási rendelete (jelenleg
hatályos: 113/2007 (V.24.) Korm. rendelet) figyelembevételével a Szent Tamás Katolikus
Általános Iskola intézményben kérhető térítési díjak és tandíj megállapításának szabályait, a
szociális alapon adható kedvezmények feltételeit jelen szabályzat keretében határozom meg.
2. A szabályzat hatálya
Ezen szabályzat hatálya kiterjed a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló gyermekekre és tanulókra.
3. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára a R. 33. §-ában meghatározott
köznevelési feladatokat az intézmény térítésmentesen biztosítja.
4. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
Az intézmény nem biztosít R. 34. §-ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatást,
melyre térítési díjat állapít meg.
5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
Az intézmény nem biztosít a R. 36. §-ában meghatározott olyan köznevelési szolgáltatást,
melyre tandíjat állapít meg.
6. Nem magyar állampolgárságú gyermekek, tanulók részvétele a köznevelésben
A köznevelési intézményben azon külföldinek minősülő gyermekek, tanulók nevelése
oktatása után állapítható meg tandíj, akik – a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek
megléte hiányában – nem részesülhetnek a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett
iskolai oktatási ellátásban.
6.1 Tandíj megállapítás szabályai
A nem magyar állampolgárságú gyermek, tanuló tandíjat az 1 főre jutó normatív és
egyházi támogatás együttes éves összegének figyelembe vételével kell megállapítani, úgy
hogy a tandíj azonban nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások 1
gyermekre jutó hányadát. Amennyiben az 1 főre jutó normatív állami támogatás és
egyházi működési támogatás együttes összege kevesebb, mint az 1 főre jutó normatív
állami támogatás és egyházi működési támogatás együttes összege kevesebb, mint az 1
főre jutó folyó kiadások összege, úgy legfeljebb az intézmény előző évi beszámolójának
3.b) mellékletében szereplő 1 főre jutó támogatás lehet alapja a tandíj kiszámításának.

A köznevelési intézmény tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig
érvényes (adott tanévi) tandíjának és egyéb térítési díjainak megállapítása az előző évi
beszámoló alapján az 1 gyermekre vagy tanulóra jutó folyó kiadás illetve támogatás
összegének figyelembe vételével történik.
Az 1 gyermekre vagy tanulóra jutó folyó kiadás megállapítása az intézmény előző évi
beszámolójának 3.b) mellékletében szereplő 1 gyermekre vagy tanulóra jutó fajlagos
ráfordítás összegében történik.
Az 1 gyermekre vagy tanulóra jutó támogatás az intézmény által helyben szokásos módon
az előző év adatai alapján évente március 31-ig közzétett, „Az állami támogatás 1 főre
jutó összegének megállapítása” elnevezésű táblázat szerint határozható meg.
6.2 Tandíj mértéke
Az éves tandíj összege az 1 főre jutó folyó kiadások, vagy az 1 főre jutó normatív állami
támogatás és egyházi működési támogatás együttes összegének értéke közül az
alacsonyabb összeg 50%-a.
Tandíj mértéke 2018/2019 tanévben:
Általános iskolában: 330.000 Ft
6.3 Tandíj kedvezmények megállapítása
6.3.1 Tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell a következők szerint:
a)
b)
c)
d)

4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén 50%-kal
4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén 40%-kal
3,00 – 4,00 tanulmányi átlag esetén 30%-kal,
3,00 tanulmányi átlag alatt nincs csökkentés.

A kedvezmény mértékét a magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított
tanulmányi átlageredmény alapján kell megállapítani, mindig az előző tanévi bizonyítvány
alapján.
1.évfolyamos tanuló esetén a c) pont alapján kell megállapítani a tandíjat.
6.3.2 Tandíjat a szociális helyzetre tekintettel csökkenteni kell a következők szerint:
a) 50%-kal csökken a tandíj, ha a kérelem benyújtásakor a fizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a tárgyévre érvényes saját
jogú öregségi nyugdíjminimum 200%-át.
b) 40%-kal csökken a tandíj, ha a kérelem benyújtásakor a fizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a tárgyévre érvényes saját
jogú öregségi nyugdíjminimum 230%-át.
c) 30%-kal csökken a tandíj, ha a kérelem benyújtásakor a fizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a tárgyévre érvényes saját
jogú öregségi nyugdíjminimum 250%-át.
A tandíj csökkentésével, elengedésével kapcsolatban – a beadott kérelem és igazoló
dokumentumok alapján – az iskola igazgatója jogosult dönteni. Csökkentés esetében a

kedvezmények közül (tanulmányi eredmény, szociális helyzet) a tanuló számára
kedvezőbbet kell érvényesíteni.
A kedvezményeket a jogviszony kezdetekor, valamint évente a tanévkezdés előtt,
augusztus 15-ig kérvényezni kell, az indok megjelölésével.
6.4 Tandíjfizetés eljárási szabályai
A nem magyar állampolgár gyermek, tanuló részére megállapított tandíjról az
intézményvezető határozatot készít, melyet jóváhagyásra benyújt a fenntartó felé a tanulói
jogviszony kezdetét megelőzően.
A tandíj összegét az ezerre történő kerekítés szabályai szerint kell megállapítani tanévre,
nevelési évre szólóan. A tandíjat éves összegben kell megállapítani, majd az éves összeg
9,5-el való osztásával kell meghatározni annak havonkénti fizetendő összegét.
Tehát az éves tandíj a szorgalmi időszakban kell beszedni a tárgyév szeptemberétől a
következő év júniusáig terjedő hónapokban úgy, hogy június hónapra félhavi díjat kell
kiszámítani.
A tanulói jogviszony hóközi kezdete vagy megszűnése esetén a tandíj havi összegét a
jogviszony napjainak arányában kell megállapítani.
A tandíjat az intézmény pénztárába havonta a tárgyhó 20-ig kell befizetni.
7. Hatályba léptető rendelkezések
A térítési díj és tandíj fizetésére megállapított szabályokat 2018. szeptember 1-től
kezdődően kell alkalmazni.
A szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de
legalább évente történik. A mindenkori tanévre vonatkozó tandíjak összegét évente kell
aktualizálni a szakmai feladatra számított folyó kiadások 1 főre jutó hányadának
ismeretében, és minden év május 31-ig kell benyújtani jóváhagyás céljából a fenntartó
részére.
8. Záradék
Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
előírásai szerint kell eljárni.
Az érintettek tájékoztatását a Tandíj és térítési díj szabályzatnak az intézmény saját
honlapján történő közzétételével illetve a helyben szokásos módon biztosítjuk.
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