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Térítési díj és tandíj szabályzat 

 

1. A jelen szabályzat személyi és időbeli hatálya, alkalmazása 

1.1. Személyi hatály 

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskolával (továbbiakban: Iskola) óvodai, tanulói jogviszonyba álló gyermekekre, tanulókra, illetve az őket 

eltartó szülőre, törvényes képviselőre.  

1.2. Időbeli hatály 

A szabályzat 2019.09.01.-től visszavonásáig érvényes. 

1.3. A szabályzat alkalmazása, különös tekintettel az adható kedvezmények megállapítására 

A Szabályzat alkalmazása tekintetében a 7. pontban felsorolt és meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot 

jövedelemigazolással kell igazolni, melyet a kérelem mellé csatolni kell. A kérelmet a benyújtását követő 10 napon belül az 

intézmény vezetője bírálja el. A térítési-és tandíjak részletfizetést az igazgató engedélyezi.  

A térítési- és tandíj megállapítása a teljes tanévre történik. A tanulmányi átlag megállapításánál az összes tanult tantárgy előző 

(vagy utolsó meglévő) tanév végi eredményét, az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy, a kötelező és a választott tárgy 

tanulmányi 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. 

 

2. A Szabályzat jogi háttere 

 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

d ) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: R.), 

e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 

f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, 

g) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

h) Magyarországi Evangélikus Egyház térítési- és tandíj szabályzata. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

a) Üzemeltetési anyagok: olyan vásárolt készletek, amelyeket az intézmény az oktatás, képzés során termék előállításához 

vagy szolgáltatás nyújtásához való felhasználás céljából, közvetített szolgáltatáshoz szerez be. Az oktatás, képzés 

tevékenységéhez közvetlenül felhasznált anyagok (pl.: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, irodai 

papír és nyomtatványok) mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként. 

b) Szakmai anyag: az oktatás, képzés tevékenységét segítő eszközök. 

c) Szakmai alapfeladat: az a pedagógiai tevékenység, jogszabályban megnevezett szolgáltatás, amellyel összefüggésben a 

tanulót térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség terheli. 

d) Díjalap: a tanévkezdéskor a szakmai alapfeladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada 

e) Tandíj: költségtérítés, tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított 

folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg. 

f) Térítési díj: tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó 

kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg alapján részleges hozzájárulás az oktatás, képzés költségeihez. 

g) Térítési díj/ tandíj mértéke: az Iskola minden év május 31-ig napjáig határozza meg a következő tanévre alkalmazott 

térítési/tandíjat.  

h) Térítési díj/ tandíj befizetési határidő: minden tanévben az I. félévben legkésőbb október 15.-ig, a II. félévben legkésőbb 

február 28.-ig. A számla kiállítását követő 10 napos fizetési határidő elmulasztása után legfeljebb 2 fizetési felszólításra kerül 

sor 5 napos fizetési határidővel. 

mailto:benka@lutheran.hu


 
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

 5540 Szarvas, Kossuth u. 7. Pf.125 
 Tel/fax: 06-66/312-325 

E-mail: benka@lutheran.hu   Honlap: www.benka.hu 
OM azonosító:028287 

 
 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Azonosító száma: TP 160 000 218    
Minősített Referenciaintézmény             

i) Tanulói jogviszony megszüntetése (1.számú melléklet): a tanulói jogviszony megszűnését a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény szabályozza, a nevezett jogszabály 53. § (2) bekezdés f) pontja szerint megszűnik a tanulói jogviszony 

- az alapfokú művészeti iskolában, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad az 

iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti 

alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az 

utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján,  

- ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló 

esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés 

tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. 

 

4. Köznevelési szolgáltatások igénybevétele díjhoz kötöttségének általános szabályai 

 

4.1. A térítési díjhoz és a tandíjhoz kötött köznevelési szolgáltatások 

4.1.1. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 

valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, 

felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 

4.1.2. A tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás 

annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint 

annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, 

A tandíj, térítési díj a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 36.§ (4) bekezdésére hivatkozással a tanulmányi eredménytől 

függően vagy a tanuló szociális helyzete, egyéni krízishelyzete ismeretének alapján csökkenthető. 

 

5. A térítési díj mértéke 

 

5.1. Az alapfokú művészeti iskolában a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 

valamint tanévenkénti egy meghallgatásért és egy művészi előadásért, valamint e szolgáltatások körében az iskola 

létesítményeinek, felszereléseinek használatáért, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgáért összesen az alábbi 

térítési díjat kell fizetni. 

A térítési díj mértéke a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap a táncművészeti ág esetén 

a) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag, 

b) 16%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

c) 17%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

d) 18%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 

e) 19%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

f ) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény. 
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6. A tandíj mértéke 

6.1. Alapfokú művészeti iskola   

A tandíj mértéke a tanév első napján a díjalap a táncművészeti ág esetén 

a) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag, 

b) 20%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag, 

c) 25%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag, 

d) 30%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag, 

e) 35%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag, 

f ) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény. 

 

 

7. A térítési díj és tandíj kapcsán adható kedvezmény mértéke és elvei 

 

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló 

törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 

a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj az 5-6. pontban meghatározott díj l0%-a, 

b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj az 5-6. pontban meghatározott díj 20%-a, 

c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 30%-a, 

d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 40%-a, 

e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 50%-a, 

f ) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 60%-a, 

g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 70%-a, 

h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 80%-a, 

i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj az 5-6. pont meghatározott díj 90%-a. 

 

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. 

 

8. A térítési díj és tandíj mértéke, teljesítése 

 

Az Iskola legkésőbb minden év május 31-ig határozza meg a következő tanévben alkalmazott térítési díj, tandíj mértékét. 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévben legkésőbb október 15.-ig, a második 

félévben legkésőbb február 28.-ig átutalással, az iskola számlaszámát tartalmazó postautalványon, vagy az iskola pénztárába 

történő befizetéssel kell teljesíteni. 

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt, és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe. 

Abban az esetben is, ha több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe. 

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, 

érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. A térítési/tandíj mértéke a 

tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. Ezen igazolásokat a beiratkozási 

laphoz kötelező csatolni. 

Az intézmény vezetője - kérelemre - a térítési díj és a tandíj megfizetésére legfeljebb 5 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a 

tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 

Amennyiben késik a befizetés az iskolatitkár a szaktanár segítségével, írásban értesíti a szülőket, maximum 2 alkalommal 5 

napos fizetési határidővel. A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a fizetési határidő be nem tartása esetén a közoktatási 

törvény értelmében a növendéket törölnünk kell a tanulók névsorából. 

Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

Szarvas, 2019.09.02. 

Molnár Istvánné 

igazgató 
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