
Térítési- és Tandíj Szabályzat
A Ma gya ro rs zági Evan géliumi T estvérközti s s ég

fe n nta rtás áb an mű kö dő ktizn evelési intézmények
reszere

A Szabályzat cé|jzz
A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatátozza a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség fenntar1ásában működő köznevelési intézményekben a térítési- és tandíj
fizetésének módját, valamint a tanulmányi eredményre és a szociális helyzetre tekintettel
adható engedményeket.

A Szabályzathatá|ya:
E Szabályzat hatáIya kiterjed a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában
működő valamennyi
a) ővodáta,
b) áItalános iskolára,
c ) gy ő gypedagó giai, konduktív pedagó gi ai neve lé si - okt atási intézményre,
d) gímnaztumÍa'
e) szakközépiskolára,

fl szakiskolára,
g) kollégiumra

A Szabályzat jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök
a) A nemzeti köznevelésről szóló 201Í. évi CXC. törvény (Nkt.),
b) A szakképzésről szőlo 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szkt.),

c) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szólő 22912012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (R.),
d) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatárol szőIő 2012012. (VIII' 31.) EMMI rendelet (EMMI R.)'

A térítési díj és a tandíj mértéke:
Tandíj: díjfizetési kötelezettség, a szakmai alapfeladatokra számitott folyó kiadások alapján az
egy tanulóra számított összeg. Az oktatás, képzés teljes költségének megfizetése.

Térítési dű: díjfizetési kötelezettség, a szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások
alapján az egy gyermekre ltanuIőra számított összeg. Részleges hozzájárulás a nevelés, oktatás
költségeihez.

Vizsgadii: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra
elszámolható működési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada.

Étkezési térítési díj: a gyermekétkeztetés intézményí térítési díjának alapja az é|e|mezés
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege, vásárolt szo|gáItatás esetén a
szoIgáltatő által me ghat ár ozott ö s sze g.

Tankön},v térítési dii: A Könyr.tárellátó Nonprofit Kft (KELLo) által meghatározott költség

A térítési díj és a tandíj megállapítása:
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség általfenntartott köznevelési intézmények



a) ingyenesen biztosítják a 22912012. (VIII.28.) Kormányrendelet 33. $-ban felsorolt
szolgáltatásokat

b) térítési díj ellenében biztosítják a 22912012. (VIII.28.) Kormányrendelet 34. $-ban
fe l s oro l t szolgáltatás o k k ö zü1 az a|ábbiakat :

a. az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után
az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása
alatt az érettségi bizonyítvány megszeÍzése elotti sikertelen érettségi vizsga
második vagy további javító- és pótló vizsgája,

b. a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a
javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt
megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további
javítővizsga.

c. a gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1991. évi XXXI.
tö rvényb en me ghatár o zo ttak s z erint téríté s i díj at ftzet.

Térítési díj és tandíj kedvezmények:
a) amennyiben a szülő kérvényezi és a gyermek/tanuló szociális helyzete vagy kiemelkedő

tanulmányi eredménye indokolja, az intézmény vezetője - a fenntartő hozzájánllásával - a
megállapított térítési és/vagy tandíjat méltányosságból, egyedi elbírálás alapjén, részben
vagy teljes egészében elengedheti

b) az étkezési térítési dij I00%-át kedvezményként kell biztosítani abban az esetben, ha a
gyermek/tanuló a gyermekek védelméről és a gyámijgyi igazgatásról szőlő 1991. évi
XXXI. törvény 151. $ (5) beliezdésben leírl feltételeknek megfelel

c) az étkezési térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani abban az esetben, ha a
gyermek/tanuló a gyermekek védelméről és a gyámijgyi igazgatásról szólő I99]. évi
XXK. törvény 151 . s (5a) bekezdésben leírt feltételeknek megfelel

d) atankönyv térítési díjat a szülő kérése alapján, indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján,
méltányosságból' azintézmény vezetójének javaslatáraafenntartő átváIla|hatja.

Térítési díj és tandíj beszedése:
A térítési díj és a tandíj befizetésének szabályatrőI az egyes nevelési-oktatási intézmények
maguk rendelkeznek. A befizetett térítési díj és tandíj az intézmény folyószámláján kerül
jőváírásra.

Vegyes rendelkezések:
a) A mindenkori tanévre vonatkozó térítési díjak és tandíjak összegét minden év április 15-

éig aktualizálni kell
b) A tanulók tájékoztatását az adott nevelési-oktatási évre - az aktualizáLt térítési/tandíj

összegével, valamint a térítési díj és a tandíj fizetésének a szabáIyaival kapcsolatban - a
nevelési-oktatási intézmények elkészítik' és saját honlapjukon, ennek hiányában a helyben
szokáso s módon kózzéteszik.

A térítési díj_ és tandíjfizetésre megállapított szabá|yokat a 20l5ll6-os tanévtől kell
alkalmazni.

(
Budapest, 2015.június 1 0.


