
I. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJBEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

1. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában és a kollégiumban az étkezés térítési díj, bizonyos képzési formák esetében az oktatás 

tandíj befizetése ellenében vehető igénybe.  

1.1. Térítési díj, tandíj, hozzájárulás megállapítása 

A tanórai részvételért fizetendő térítési díj és tandíj mértékét az éves költségvetés alapján a 

törvényben valamint az iskolai térítési díj és tandíj számításának szabályzatában 

meghatározottak alapján évenként állapítjuk meg. A jelentkezőket a felvételi tájékoztatóban 

értesítjük ennek összegéről. 

A térítési díjat és tandíjat egy összegben fizetik be az iskola számlájára a fizetésre kötelezettek a 

tanév kezdetén, de legkésőbb október 1-jéig. Részletfizetés iránti kérelmet a rászorulók az 

igazgatónak nyújthatnak be, aki egyéni elbírálás alapján dönt a kérelem jogosságáról. 

Az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni előre. A hónap ténylegesen igénybe 

vett szolgáltatásának elszámolásakor a túlfizetés a következő hónapra jóváírandó. 

A rászoruló diákoknak: 

 a lakóhely szerinti önkormányzat a szociális alapjából támogatást nyújthat.  

 A kérelmeket az iskola titkárságára kell benyújtani. A kérelmet a szülőnek 

(gondviselőnek) is alá kell írnia. 

 A kérelmeket véleményezi az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős. 

 A kérelmeket az iskola igazgatója kísérőlevéllel továbbítja az illetékes 

önkormányzat felé. 

1.2. Étkezés igénylése, a távolmaradás jelentése, az étkezés lemondása 

Kollégista tanuló esetén reggel 07 óra 45 percig kell jelenteni a szolgálatos nevelőnek az 

élelmezésvezető felé, hogy a kollégista tanulók esetén kik hiányoznak, akik nem kérnek aznap 

déltől étkezést. A menzás tanulók esetén reggel 8 óráig a portánál jelzik, hogy kérnek ebédet. 

1.3. Befizetés és visszafizetés rendje, eljárási szabályai  

A tandíjat és a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjait csekken kell befizetni. 

A befizetés időpontja az iskola hirdetőtábláján kerül kihirdetésre. 

Az önköltséges szakkörök, tanfolyamok térítési díjait csekken kell befizetni. 

Az étkezési térítési díjat  

 előre, tárgyhó 10-ig csekken kell befizetni, a csekk feladóvevényét a befizetést 

követő héten az élelmezésvezetőnek be kell mutatni. A befizetés, vagy a csekk 

bemutatásának elmulasztása a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után. 

Visszafizetés szabályai: 

 Betegség vagy indokolt hiányzás esetén az igénybe nem vett étkezésekre befizetett 

térítési díj visszaigényelhető.  



 Egyéb térítési díjat, tandíjat akkor igényelhet vissza a tanuló, ha  

o a foglalkozásokon való részvétel önhibáján kívül hiúsul meg, és a 

foglalkozásoknak több mint felén nem tud részt venni.  

o tanulói jogviszonya önhibáján kívül szűnik meg. 

1.4. Tandíjjal, térítési díjjal összefüggő kedvezmények 

A tanuló joga, hogy anyagi, illetve családi helyzetétől függően ingyenes (AJKP program), 

illetve kedvezményes étkezésben részesüljön. Ezen igényüket a szülőknek írásban kell 

benyújtaniuk az igazgatónak. A kérelemhez csatolni kell a törvény által előírt igazolásokat és 

nyilatkozatokat.  

Az ingyenes, ill. kedvezményes étkezés térítési díját (pályázati AJKP ill. normatív alapon) 

határozatban az igazgató állapítja meg. 

II. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 

FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, 

AZ ELOSZTÁS RENDJE  

1. Szociális támogatások, tankönyvtámogatás 

1.1. Szociális és normatív kedvezmények, támogatások, a kérelem-elbírálás eljárási rendje 

A nappali tagozatos tanuló a szociális helyzetétől függően kedvezményben, támogatásban 

részesülhet. A kedvezményezettek körét törvény szabályozza. A lehetőségekről és az igénylés 

módjáról az iskola évente (szóban vagy írásban, az érvényben lévő törvényi előírásoknak 

megfelelően) tájékoztatja a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket. A tájékoztatás 

megtartásáért az osztályfőnök felel. 

A tanuló, ha a család anyagi helyzete indokolttá teszi, ingyenes vagy kedvezményes 

étkeztetésben, tanszerellátásban részesülhet. 

Indokolt esetben lehetőség van (nappali, esti és levelező tagozaton is) a tandíj, térítési díj fizetési 

kötelezettségének halasztására vagy részletekben történő befizetésére. 

A kérelmeket, amelyhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, az igazgatóhoz írásban kell 

benyújtani. Az igazgató döntéséről írásban tájékoztatja a diákot, kiskorú esetén a szülőt. 

1.2. Tankönyvtámogatás módja: 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a 

szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás biztosítása az alábbi elvek alapján történik: 

 szociális és egyéb rászorultság alapján (AJKP programban résztvevők), 

 a könyvtári készlet erejéig méltányossági kérelmek alapján. 

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által 



megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

 

III. Juttatások, az iskola által támogatott, motivációs tevékenységek 

 Szociális juttatások: térítésmentes étkeztetés, térítésmentes tankönyvbiztosítás,  

 Nemzetközi ECDL vizsgákra való felkészítés, vizsgáztatás. A felkészítés és vizsgáztatás az 

első vizsgával bezáróan ingyenes. 

 „B” kategóriás vizsgára való felkészítés, vizsgáztatás. A felkészítés és vizsgáztatás az első 

vizsgával bezáróan ingyenes. 

 nyelvvizsgára való felkészítés, Mentors nyelvoktató program használata 

 Gólyatábor szervezése az előkészítő évfolyamra felvett tanulók számára. A táborban való 

részvétel kötelező és ingyenes. 

 külföldi és belföldi tanulmányi utak szervezése 

 színház-, mozi-, múzeumok látogatása 

 kulturális, sport, művészeti rendezvényeken és versenyeken való részvétel. 

 


