
HATÁROZAT 

térítési díj és tandíj megállapításának szabályai 

 

A rendelet hatálya a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

intézményére terjed ki. 

A szabályzat a következő rendelkezések alapján készült;  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (3), 97.§ (1) 
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28. ) 

Korm. rendelet 33-37.§ 
 

Térítési díj fizetési kötelezettség fennállása: 

a, a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon (nemzeti köznevelésről szóló tv. 

33. §) túli egyéb foglalkozások 

b, nem tanköteles tanulóknak* a középiskolában, illetve a szakképzésben a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő 

megismétlése, 

c, érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony 

megszűnése után, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt (de még az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt) az adott vizsgatárgyból a sikertelen érettségi vizsga 

második vagy további javító és pótló vizsgája 

d, tanulói jogviszony után megkezdett szakmai vizsga (javító és pótló vizsga is), továbbá a 

tanulói jogviszony fennállása során megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a 

második vagy további javítóvizsga 

Tandíj fizetési kötelezettség fennállása: 

e, a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés-oktatással összefüggő szolgáltatás 

esetén, 

f, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlése 

g, tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészítés,  

h, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is 

 



A térítési díj mértéke tanévenként az adott szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – 

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának  

- 15-20%-a lehet az a, pontban meghatározott esetben (törvény által rögzített érték), 
intézményünkben 20%-a, 

- 5-20%-a lehet, az b, pontban meghatározott esetben 18 éven aluli tanulóknál (törvény 
által rögzített érték), intézményünkben 20%-a, 

- 20-40%-a lehet, az b, pontban meghatározott esetben a 18. életévét betöltött 
tanulóknál (törvény által rögzített érték), intézményünkben 40%-a, 

- a c, pontban meghatározott esetben középszintű érettségi vizsga esetén az adott évre 
érvényes kötelező legkisebb munkabér 15%-ának megfelelő, emelt szintű vizsga 
esetén a minimálbér 25%-ának megfelelő, ezer Ft-ra kerekített összeget kell 
megfizetnie a vizsgaszervező részére 

- a d, pontban meghatározott esetben 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. 

 

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

számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. Ennek az intézményben megállapított 

mértéke; 

- a f, és g, pontok esetén 40%, 
- az e, és h, pontok esetén 100%. 

 

A térítési és tandíj csökkentésének szabályai;  

- a térítési és tandíj csökkenthető a tanulmányi eredmény függvényében  
   4,51 – 5,00 között  50%-kal 

   4,01 – 4,50 között 35%-kal 

   3,51 – 4,00 között 20%-kal 

- egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az adott kategóriában 
meghatározott alsó határértéknél, kivéve, ha a szociális helyzetre tekintettel az iskola 
további kedvezményeket határoz meg 

- a térítési díj csökkentésének lehetősége a c, és d, pontban rögzített esetekre (az 
érettségi és szakmai vizsgákra) nem vonatkozik 

- a tandíj csökkentésének lehetősége az e, és h, pontban rögzített esetekre (szolgáltatás, 
szakmai vizsga) nem vonatkozik 

 

A fenntartó a térítési és a tandíj tekintetében a tanuló szociális helyzetére tekintettel további 
kedvezményeket határoz meg. Ennek alapja a fizetésre kötelezett családjában egy főre jutó 
havi nettó jövedelem; 
 



- ha a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 80 %-át nem éri el – a térítési és 
tandíj teljes mértékben elengedhető, 

- ha a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el – a térítési 
és tandíj mérsékelhető, 

- a szociális helyzetre tekintettel nyújtott kedvezmény mértékének megállapítása az 
intézményvezető hatásköre, 

- szociális helyzetre tekintettel kedvezmény megállapítására csak a benyújtott 
igazolások alapján van lehetőség 

 
A térítési díj és tandíj befizetése tekintetében az igazgató határozhat részletfizetés 
lehetőségéről.  
 
 
*A tankötelezettség befejezésének számítása a nemzeti köznevelésről szóló tv. szerint;  

- azok a tanulók, akik a 9. évfolyamot a 2011/2012. tanévben, vagy azt megelőzően kezdték meg, 

tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben betöltik a 18. életévüket.  

- akik a 2012/2013. tanévben vagy az után kezdték a 9. évfolyamot, tankötelezettségük a 16. életév 

betöltéséig tart. 

 

Az étkezési térítési díj megállapításáról külön határozat rendelkezik.  

 

 

Kisújszállás, 2012. október 01.    

 

 Szilágyi Gábor Miklós lelkész-elnök        Szabó Tamás igazgató 
          Kisújszállási Református Egyházközség  Móricz Zs. Ref. Gimn. SZKI és Koll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: az adott szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányada 

 

2015/2016. tanév  

Gazdaságvezetői számítások szerint az adott szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányada a 2015/2016. tanévben a szakképzés vonatkozásában 300.000 

Ft/fő/tanév. A tandíj számítási alapja ennek 40%-a, azaz 120.000 Ft/fő/tanév.  

2016/2017. tanév 

Gazdaságvezetői számítások szerint az adott szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányada a 2016/2017. tanévben a szakképzés vonatkozásában 300.000 

Ft/fő/tanév. A tandíj számítási alapja ennek 40%-a, azaz 120.000 Ft/fő/tanév.  

2017/2018. tanév 

Gazdaságvezetői számítások szerint az adott szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányada a 2017/2018. tanévben a szakképzés vonatkozásában 300.000 

Ft/fő/tanév. A tandíj számítási alapja ennek 40%-a, azaz 120.000 Ft/fő/tanév.  

 


