
 

- Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által 

adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

A térítési és tandíj fizetésének rendje 

1. A díjfizetésről általában 

A magyar közoktatás állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben a pedagógiai 

szakszolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető 

igénybe. Az alapellátás ingyenes területeiről a közoktatási törvény rendelkezik. A pedagógiai 

szakszolgáltatások kisebb részéért fizetési kötelezettség terheli az igénybevevőket. A térítési 

és tandíj mérséklését vagy elengedését írásban kell kérvényezni. A kérvényben fel kell 

tüntetni a családban a kereső és eltartottak, a munkanélküliek, a leszázalékoltak és 

nyugdíjasok számát. 

2. Térítési díj fizetése 

A térítési díj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a szakképzési törvény 

határozza meg. Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli 

foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a 

fenntartó nem vállalta, de az iskola ezen szolgáltatásai a helyi szükségleteket elégítik ki. 

A kollégiumban az elhelyezés ingyenes, hozzájárulást fizetni az étkezési 

nyersanyagköltségekhez kell (térítési díj). 

A szülő a kollégiumi felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a kollégiumban 

megállapított térítési díj havonkénti fizetésére, minden hónap 10-ig.  

3. Tandíj fizetése 

A tandíjfizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a szakképzési törvény határozza 

meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor 

számított  

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A fenntartó határozata alapján az igazgató dönt 

egyénenként a tanulmányi és szociális helyzettől függően, a tandíj részleges, vagy teljes 

elengedéséről. 

4. A visszatérítés 

Térítési-, vagy tandíjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha a befizető egészségügyi 

okok miatt nem kezdte meg tanulmányait, vagy nem vette igénybe a szolgáltatást. Megkezdett 

tanulmányok esetén csak különösen indokolt esetben térítünk vissza. 

A kollégiumi térítési díj visszafizetését, illetve a következő hónapban történő jóváírását 

betegség, előre igazolt távollét esetén biztosítja az intézmény, ha a tanuló 

- betegség esetén a bejelentést követő naptól veszi igénybe az étkezést, 

- előre igazolt távollét esetén egy nappal hamarabb bejelenti a szolgáltatás lemondását. 

 


