229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján
14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

34. § (1) * Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény,
az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési
intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b) 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,
c) 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,
d) a független vizsga,
e) 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 megszerzése előtti sikertelen érettségi
vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,
f) *
(2) *
(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői
szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat
véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a
nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe
tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.
(4) * A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az
iskolai közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné
igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és
az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj
összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának
a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,
b) * öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,
c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,

d) húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
esetben.
(2) Vendégtanulói jogviszony - a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában
foglaltakat kivéve - térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói
jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának háromharminc százaléka lehet.
(3) 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 az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.
(4) * A 33/A. §-ban 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 kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,
b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő,
ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.
(5) * Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi
vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a
jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a
vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.
(6) *
(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 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.

15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

36. § (1) * Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási
intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott
köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett 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,
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó
nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az
évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
d) *
(1a) * A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, 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 tizenkilenc éven felüli.
(1b) * Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - tandíj megfizetése mellett veheti igénybe.
(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi
nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem
haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló
szociális helyzete alapján csökkenthető.
(3) * Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét
a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre figyelemmel állapítja meg.
(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelésioktatási intézmény vezetője dönt az e 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 és a befizetés
módjáról.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 2018/2019. tanévre vonatkozó térítési díj mértékét az
alábbiakban határozta meg:
A költségvetési adatok alapján kiszámolt, 1 tanulóra jutó tandíj alapja: 705.654 Ft.
A tanuló írásbeli kérelmére a tagintézmény vezetője a térítési díj mértékéből rászorultsági
alapon kedvezményt adhat.

