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Intézkedés 

a 2016/2017. tanévi térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól 
 
A 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról 36.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint „a fenntartó határozhatja 
meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt a 
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.  
 
A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körét a Rendelet 33. és 33/A. §-a 
tartalmazza.  
 
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a térítési díjak  
Az állami szerv által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj és a tandíj 
meghatározásának alapja a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányada (a díjalap). 
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum fenntartása alatt álló intézményekben a szakmai 
feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada, vagyis a díjalap összege 2016. 
szeptember 1-jén 396.864 Ft/év. 
A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 
csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb a 
Rendelet 35. § (1) bekezdésében meghatározott alsó határértéknél.  
 
Térítési díjak mértéke 

1.! A Rendelet 33. §-ában meg nem határozott egyéb foglalkozásokért térítési díjat kell 
fizetni, amelynek mértéke a díjalap 15-20 %-a. A tanulmányi eredmények utáni 
csökkentést figyelembe véve a térítési díj összege egy tanévre, ezer forintra kerekítve:  

a)! 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 15 %-a  60.000 Ft 
b)! 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 16 %-a  63.000 Ft 
c)! 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 17 %-a  67.000 Ft 
d)! 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 18 %-a  71.000 Ft 
e)! 2 és 3 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 19 %-a   75.000 Ft 
f)! elégtelen tanulmányi eredmény esetén 20 %-a   79.000 Ft.  
2.! A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés 
b, és c, pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok térítési díj ellenében vehetők 
igénybe, melynek mértéke a díjalap 20%-a, amely egy tanévre, ezer forintra kerekítve 
79.000,- Ft.  
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3.! Vendégtanulói jogviszony – a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós 
gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszonyt kivéve – térítési díj fizetése 
mellett létesíthető. A térítési díj mértéke legfeljebb a díjalap 3-30 %-a lehet. A 
tanulmányi eredmények utáni csökkentést figyelembe véve a térítési díj összege egy 
tanévre, ezer forintra kerekítve: 
a)! 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 3 %-a  12.000 Ft 
b)! 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 4 %-a  16.000 Ft 
c)! 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 10 %-a  40.000 Ft 
d)! 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 15 %-a  60.000 Ft 
e)! 2 és 3 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 20 %-a  79.000 Ft 
f)! elégtelen tanulmányi eredmény esetén a díjalap 30 %-a 119.000 Ft.  

4.! A független vizsgáért térítési díjat kell fizetni. A független 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. 2016. évben a minimálbér 111.000 Ft, melynek 3.75 %-a kerekítve 4.000 Ft. 

5.! A Rendelet 33/A. §-ában 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 minimálbér 15 %-ának 
megfelelő, azaz ezer forintra kerekítve 17.000 Ft 

b)! a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes minimálbér 
25 %-ának megfelelő, azaz ezer forintra kerekítve 28.000 Ft összeget kell 
megfizetni.  

6.! A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha a 
közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A 
térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.  

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 
1.! középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén a tandíj mértéke 
a)! az évfolyam harmadik alkalommal történő megismétlése esetén a díjalap 50 %-a, 

azaz ezer forintra kerekítve 198.000,- Ft 
b)! az évfolyam további alkalommal történő megismétlése esetén a díjalap 100 %-a, 

azaz ezer forintra kerekítve 397.000 Ft.  
2.! kollégiumi szolgáltatás igénybevétele, ha 

a)! az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy 
b)! a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás 

keretében vesz részt iskolai oktatásban és 19 éven felüli.  
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3.! A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 92. § (7) bekezdésében 
meghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell fizetnie középfokú iskolában, 
melynek mértéke a tanulmányi eredmények utáni csökkentést figyelembe véve, ezer 
forintra kerekítve 

a)! 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 20 %-a   79.000 Ft 
b)! 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 40 %-a            159.000 Ft 
c)! 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 60 %-a            238.000 Ft 
d)! 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlagnál a díjalap 80 %-a                 317.000 Ft 
e)! elégtelen tanulmányi eredménynél a díjalap 100 %-a            397.000 Ft.  

A tanulót, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési 
díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást 
igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2016-ban 28.500 Ft/hó) 

a)! 135 %-át (38.475 Ft-ot) nem haladja meg, akkor a fizetendő díj az előbbi esetekben 
meghatározott díjak 10 %-a 

b)! 135 %-át (38.475 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 140 %-a (39.900 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 20 %-a, 

c)! 140 %-át (39.900 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 150 %-a (42.750 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 30 %-a 

d)! 150 %-át (42.750 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 160 %-a (45.600 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 40 %-a 

e)! 160 %-át (45.600 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 170 %-a (48.450 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 50 %-a 

f)! 170 %-át (48.450 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 180 %-a (51.300 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 60 %-a 

g)! 180 %-át (51.300 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 190 %-a (54.150 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 70 %-a 

h)! 190 %-át (54.150 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 200 %-a (57.000 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 80 %-a 

i)! 200 %-át (57.000 Ft-ot) nem haladja meg, de maximum 210 %-a (59.850 Ft), akkor a 
fizetendő díj az előbbi esetekben meghatározott díjak 90 %-a. 

A díjkedvezményre való jogosultságot a törvényes képviselő általi jövedelem-nyilatkozattal (a 
kérelem beadását megelőző három havi nettó átlagjövedelem-igazolással) kell igazolni.  
 
A díjkedvezmény iránti kérelmet a jövedelemigazolással együtt, tanévenként egy alkalommal 
kell benyújtani, melyet az intézmény vezetője a kérelem benyújtását követő 30 napon belül 
bírál el.  
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A kérelem-mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
A térítési díj és a tandíj megállapítása tanévre történik, melynek havonta történő kifizetése 
engedélyezhető.  
 
A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy év végi eredményét kell 
figyelembe venni. A tanulmányi átlagot a számtani átlag kiszámításával kell meghatározni és a 
kerekítés szabályai szerint egy tizedes jegyre kell kerekíteni. Elégtelen a tanulmányi eredmény, 
ha a tanuló évfolyamismétlésre kötelezett. Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév 
eredményét kell figyelembe venni.  
 
A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első tanévében a 
meghatározott legalacsonyabb díjtétel.   
 
 
Budapest, 2016. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 Valló Péter      Szilágyi Lászlóné 
 Főigazgató     Gazdasági Főigazgató-helyettes 
 
   
 


