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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bek. c) 
pontja alapján a fenntartó meghatározza a köznevelési intézményeiben kérhető térítési díj és 
tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. Jelen 
szabályzat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 33-37. §-ainak figyelembevételével történt. 
 
A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolában a térítési díj és a tandíj 
fizetésének módját, a tanulmányi eredményre és a szociális helyzetre tekintettel adható 
engedményeket. 
 
A Szabályzat jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök  
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) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  
g) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,  
h) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,  
i) a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet,  
 
Értelmező rendelkezések 
2. §  
 
(1) 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.  
(2) Szakmai anyag: az oktatás, képzés tevékenységét segítő eszközök.  
(3) Szakmai alapfeladat: az  a  pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a  tanulót 
térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség terheli.  
(4) Díjalap: a tanévkezdéskor a szakmai alapfeladatra számított folyó kiadások egy tanulóra 
jutó hányada.  
(5) Szolgáltatási kiadások: az  intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások vételára 
(pl. közüzemi díjak, kommunikációs szolgáltatások).  
(6) Tandíj: költségtérítés, tanulói díjfizetési kötelezettség, a  szeptemberi tanévkezdéskor 
szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg.  
(7) 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.  
(8) Vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, 
a feladatra elszámolható működési célú kiadások (folyó kiadás) egy vizsgázóra jutó hányada. 
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Általános rendelkezések  
 
A szabályzat hatálya kiterjed a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, 
Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra, valamint azokra a nem 
tanköteles személyekre, akik nem állnak tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje 
szerint más oktatási intézménnyel, valamint, akik betöltötték a 22. életévüket és utána 
kívánják igénybe venni az iskola szolgáltatásait.  
 
Az alapfokú művészeti iskolában a költségvetési támogatás meghatározásánál akkor lehet a 
tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló 
részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama  
a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén 
legalább százötven perc,  
b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább száznyolcvan 
perc.  
Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési 
díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg 
a háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, 
vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, 
kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, 
melyik művészeti ágban vesz részt térítési díj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az 
intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.  
 
Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a 
tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a 
tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan vagy igazolatlanul távol maradt.  
 
 
 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkezései az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési 
intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályokról 
 
„37. § (1)50 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény 
szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési 
kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán 
köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú 
nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az 
esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33-36. §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak 
igénybevételét tandíjfizetéshez kötheti. Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter 
köznevelési szerződést kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a nemzetközi iskola 
fenntartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj 
mértékét. 

 
 



4 
 

 (3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója – az 
(1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek 
alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható 
kedvezményekről és a befizetés módjáról. 

(4) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló 
alapfokú művészetoktatásban, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz 
részt, beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli 
nyilatkozatát azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett 
képzést ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni.” 
 
Az alapfokú művészeti Iskolában tanulói jogviszony létesítésekor írásban nyilatkozni kell 
arról, hogy melyik művészeti ágra történik a beiratkozás.  
A több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első művészeti ágon, 
tanszakon térítési díjat, a továbbiakon tandíjat fizet. 
 
 
A művészeti oktatás térítési díj és tandíj számításának módja: 
 
A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra a – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának a 15%-a a 18 éven aluli tanulók esetében. 
 
                  1 főre eső költség: 288.000,- Ft a 15%-a 43.200,- Ft ~ 43.000,- Ft .  
 
A térítési díj alsó határának összegét a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 35.§ (3) 
bekezdése értelmében 9 %-ban határozzuk meg 18 éven aluli tanulóknál, 15 % pedig a      
18 és 22 év közötti tanulóknál. 
 
 
Térítési díj és tandíj mértéke 
 
Zeneművészeti ágon történő képzés esetén: 
    

18 éven aluli tanulók esetén: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 tanulmányi 
átlag 

kedvezmény 
mértéke (Ft/fő) 

Térítési díj 
1 évre (Ft/fő) 

Tandíj 
1 évre (Ft/fő) 

Félévre 
(Ft/fő) 

előképzős 
tanuló esetén 

---------- ---------- 26 000 26 000 13 000 

magasabb 
évfolyam 
esetén 

4,5-5 15 000 26 000 26 000 13 000 
3,5-4,4 10 000 31 000  31 000 15 500 
2,5-3,4 5 000 36 000 36 000 18 000 
2,5 alatt nincs 41 000 41 000 20 500 



5 
 

 
 
18-22 év közötti tanulók esetén: 

 

 
 
Táncművészeti ágon történő képzés esetén: 

 
18 éven aluli tanulók esetén: 

 

 
18-22 év közötti tanulók esetén: 

 

 
Térítési díj és tandíjkedvezmény 
6. §  
 
(1) A  gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a  szociális helyzete 
alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a  gyermek, a  tanuló, illetve a  
kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó 
nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2022. évben 28.500 Ft.-) 

a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj 
l0%-a, 

 tanulmányi 
átlag 

kedvezmény 
mértéke (Ft/fő) 

Térítési díj 
1 évre (Ft/fő) 

Tandíj 
1 évre (Ft/fő) 

Félévre 
(Ft/fő) 

előképzős 
tanuló esetén 

---------- ---------- 43 000 43 000 21 500 

magasabb 
évfolyam 
esetén 

4,5-5 10 000 43 000 43 000 21 500 
3,5-4,4 12 000 53 000 53 000 26 500 
2,5-3,4 12 000 65 000 65 000 32 500 
2,5 alatt nincs 77 000 77 000 38 500 
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2,5 alatt nincs 41 000 41 000 20 500 
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2,5 alatt nincs 77 000 77 000 38 500 
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b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 20%-a, 
c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 30%-a, 
d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 40%-a, 
e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 50%-a, 
f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 60%-a, 
g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 70%-a, 
h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 80%-a, 
i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban 
meghatározott díj 90%-a. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot 
jövedelemigazolással kell igazolni. 
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy 
alkalommal kell benyújtani.  
A  kérelmet a  benyújtását követő 30 napon belül az  intézmény vezetője bírálja el. A  kérelem 
mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó 
átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. 
A kedvezmények odaítélésénél figyelembe vesszük:  

-  a tanuló tanárainak véleményét,  
- a tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását.  

 
Térítési/Tandíjkedvezmények mértéke 

Nettó kereset/Fő Fizetendő Kedvezmény 
Ft-tól Ft-ig 
0 38.475 10% 90% 
38.476 39.900 20% 80% 
39.901 42.750 30% 70% 
42.751 45.600 40% 60% 
45.601 48.450 50% 50% 
48.451 51.300 60% 40% 
51.301 54.150 70% 30% 
54.151 57.000 80% 20% 
57.001 59.850 90% 10% 
 
A szolgáltatást igénybevevők által fizetendő térítési illetve tandíj összegét az intézményvezető 
állapítja meg és a kötelezettet írásban értesíti a térítési illetve tandíj összegéről valamint a 
befizetési határidőről. 
A testi érzékszervi, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóktól egy művészeti képzés 
esetén térítési díj nem szedhető.  
A hátrányos helyzetet a szülő megállapításáról szóló határozat illetve a fogyatékosságot 
megállapító szakvélemény bemutatásával igazolja az intézményvezetőnél az adott év 
szeptember 30.-áig. Második művészeti képzés esetén tandíjat kell fizetnie a szolgáltatást 
igénybevevőnek. 
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Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, kedvezményre jogosító 
fogyatékosság fennállásának megállapítása – térítési díj, tandíj mentesség szempontjából 

az alapfokú művészeti iskolákban 
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára jogszabály 

alapján biztosítható kedvezményre való jogosultság megállapításához 2014. szeptember 1-ét 
követően már az új, megváltozott jogszabályokat kell alkalmazni.  

Az alapvető, vonatkozó jogszabályok, joghelyek: 
≈ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4.§. 13./b); 16.§. (3) 

≈ 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 27-29.§. 

≈ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A 
§., 161/Q §. 

≈ 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 65-67/A. §. 83/A. §. 

≈ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
megállapításáról 13.§. (2) 

Nem elegendő a hátrányos helyzet, ill. a halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításához a korábban általánosan elfogadott u.n. gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosító jegyzői határozat megléte, bemutatása. 

A hátrányos helyzet (továbbiakban: HH), halmozottan hátrányos helyzet 
(továbbiakban: HHH) megállapításának rendjét a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 
szabályozza.  A HH-t, HHH-t a területileg illetékes gyámhivatal kérelem alapján állapítja 
meg. A kérelem benyújtására a szülőnek, ill. a nagykorú tanulónak van lehetősége.  

Abban az esetben, ha a gyermek, tanuló védelembe vételére kerül(t) sor, akkor a 
kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.  

A benyújtás formanyomtatványon történik, melyek a fenti hivatalok 
ügyfélszolgálati irodáján kérhetőek, ahol felvilágosítást is kaphatnak a szülők, 
érdeklődők.  

A HH és HHH megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
kérelmezésével, vagy fennállásával egyidejűleg is, de attól függetlenül is. A HH-ról, HHH-ról 
szóló határozat indokolása tartalmazza, hogy mely indok(ok) alapján került sor a hátrányos 
helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására. A határozat kiadója tájékoztatást ad a 
szülőnek, nagykorú tanulónak arról, hogy milyen kedvezmények igénybevételére jogosult, a 
hatályos jogszabályok alapján. 

A területileg illetékes jegyző tartja nyilván a HH-s és HHH-s tanulókat, ill. megküldi a 
nappali oktatás munkarendje szerinti iskolának, a kedvezmények biztosítása céljából.  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények esetében célszerű hivatalos kérelem 
formájában az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók lakóhelye szerint területileg 
illetékes jegyzőhöz fordulni annak érdekében, hogy a HH és HHH tanulókra vonatkozó 
információt az iskola zárt adatkezelési rendjében (adatkezelési szabályzatában foglaltak 
szerint), nyilván tudja tartani. Ennek egyik módja lehet a KIR-ben (Közoktatás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.266746
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.249016
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.255764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30875.260991
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.266665
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Információs Rendszere) tárolt intézményi tanulói adatok lakcím szerint csoportosított 
kigyűjtése és a jegyzői kérelemmel együttes megküldése. 

Másik módja lehet (s a tájékoztatási kötelezettség rendje szerint kell is, hogy 
legyen) a szülők tájékoztatása arról, hogy a HH-t és HHH-t megállapító határozat 
bemutatása esetén térítési díj, tandíjmentességben részesülhetnek, egy művészeti ágban, 
egy főtárgy tanulása esetén. 

 

 

 

 

SZEMELVÉNYEK 

A fogyatékosság megállapítása 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 16.§. (3) bekezdésének a testi, érzékszervi, 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló állapotának 
megállapítására, erről határozat kiadására az alábbi jogszabály 13.§. (2) bekezdésében is 
nevesített bizottság jogosult.  

1998. évi XXVI. törvény 
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

Hatályos: 2014.07.16 – 

4. § E törvény alkalmazásában 
a) fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 

kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen 
halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy 
gátolja; 

f) közszolgáltatás: 
fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, 

továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési 
szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység, 

7/B. § (3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített 
köznevelés-fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy az állam által nyújtott 
közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra az egyenlő esélyű hozzáférés 
feltételei. 

13. § (1) A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától 
függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 
oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá 
felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. 

(2) Abban az esetben, ha az – az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy képességeinek 
kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a 
többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban – 
vesz részt. 
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(3) A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül 
megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították. 

14. § A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és 
iskolát a szülő választja ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 
4. §. 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

9. § (3) A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a 
tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 
amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az 
iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról 
is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

16. § (3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti 
iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának 
és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi 
előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 
használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű 
tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló 
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 
 
 
A térítési és tandíjak befizetése 
 
A térítési és tandíj befizetése tanévenként számla ellenében két alkalommal történik: 
 
  -  az első félév befizetésének határideje: november 15. 
   - a második félévbefizetésének határideje: március 15. 
 
 
Térítési díj megfizetésére kötelezett személy 
 
A térítési díjat: 

- az ellátást igénybevevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy 
más törvényes képviselő, 

- az ellátást igénybevevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő fizeti meg az 
intézménynek átutalással a CIB Bank Zrt-nél vezetett  

 
10700282-18571217-52200005 

 számú számlájára. 
     
    Az iskola Eger, Kossuth u. 8. szám alatti telephelyén alkalmazott iskolatitkár feladata a  
    befizetések ellenőrzése a számlák és a bankszámla kivonatok alapján. 

 
A számlák kibocsátása és a bizonylatolás az RLB-60 Bt számlázó programjával történik.   
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Záradék 
 
Jelen Térítési- és tandíjszámítási  szabályzat minden érintett - annak képviselője - számára 
ismertetésre került. Az  érintett személyek a szabályzat rendelkezéseit tudomásul vették. 
 
Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások 
függvényében, de legalább évente történik. 
 
 
Eger, 2022. augusztus  31. 
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 
3300 Eger, Deák Ferenc u.45. 
 
 
 
Térítési díj szabályzat 1.sz. melléklet 
 
 

I. Díjkedvezmény iránti kérelem 
 
 
Tanuló neve:…………………………………………………………………………………. 
 
Szül.hely, idő:………………………………………………………………………………... 
 
Lakcím:………………………………………………………………………………………. 
 
Tanszak:……………………………………………………………………………………… 
 
A tanuló oktatási azonosító száma:……………………………………………....................... 
 
Szülő(törvényes képviselő) neve:……………………………….. Tel.:……………………… 
 
Anyja születéskori neve:…………………………………………Tel.:……………………… 
 
Nyilatkozom arról, hogy a ………./………… tanévben a díjkedvezményt a szociális 
helyzetre tekintettel kívánom igénybe venni. 
 
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:……………………….. Ft 
 
Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó):  igen   -    nem 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Eger, 20……. év.,………………..hó……..nap 
 
 
 
 
        ………………………………….. 
            szülő(gondviselő)aláírása 
 


	A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolában a térítési díj és a tandíj fizetésének módját, a tanulmányi eredményre és a szociális helyzetre tekintettel adh...
	A Szabályzat jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök
	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) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
	f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
	g) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
	h) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
	i) a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet,
	Általános rendelkezések
	a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább százötven perc,
	b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább száznyolcvan perc.

