
IGAZGATÓI UTASÍTÁS 
az intézményben fizetendő  

tan- és térítési díjakról 
 
 
 

Ezen utasítás a Közoktatásról szóló 1993. évi törvény 124. §, 115. § és 114. § alapján, 
továbbá a Szombathely Megyei Jogú Város 39/1995. számú rendeletének, valamint annak 
módosításai alapján készült, melyek a következők: 34/1996., 46/1999., 17/2004. és 17/2005. 
számú rendeletek. 
 
1. Tandíj 
 
1.1 Összege az előírásoknak megfelelően minden tanév június 30-ig kerül meghatározásra, a 

következő tanévre vonatkozóan. 
 
1.2 Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások 
 

a.) A 22. életév elérésétől minden tanórai foglalkozás nappali tagozaton. 
b.) Szakközépiskolában és szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal 
történő megismétlése. 

c.) Tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga – 
beleértve a javító és pótló vizsgát is – továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt 
megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második, vagy további javító vizsga 
(nappali és esti tagozaton egyaránt). 

 
2. Térítési díj 
 
2.1 Azonos az 1.1 ponttal. 
 
2.2 Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 
 

a.) Felnőtt oktatásban a 11. évfolyamtól kezdődően. 
b.) Szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, 

szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor. 

c.) Nappali és felnőtt oktatás keretében a második és további szakképesítés megszerzése. 
 
3. A díj csökkentése (tandíj és térítési díj) 
 
3.1 Tanulmányi eredmény alapján 
 

A díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. A csökkentés mértéke: 
 
 5,00  tanulmányi eredmény esetén  60 % 
 4,71 – 4,99 tanulmányi eredmény esetén  50 % 
 4,01 – 4,70 tanulmányi eredmény esetén  40 % 
 3,71 – 4,00 tanulmányi eredmény esetén  30 % 
 



 
3.2 Szociális helyzet alapján 
 

A díjat a tanuló családjának szociális helyzete alapján – kérelemre vagy javaslatra – 
csökkenteni lehet. A csökkentés mértéke legfeljebb  
a.) 20 %, ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális 
összegének kétszeresénél kevesebb, 
b.) 30 %, ha a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális 
összegének másfélszeresénél kevesebb, 
c.) rendkívüli esetben, különös indokkal a díjat az osztályfőnök javaslatára legfeljebb 50 
%-al igazgató csökkentheti. 

 
4. A díj fizetése 
 

A díj konkrét tanulóra vonatkozó összegét az előző félévi tanulmányi eredmény figyelembe 
vételével minden tanév szeptember 15-ig, illetve február 15-ig kell meghatározni és az 
érintett tanulók tudomására hozni. A díjat félévente szeptember 30. és október 15., illetve 
február 28. és március 15. között kell befizetni az iskola pénztárába.  

 
A díj konkrét összegének megállapításával kapcsolatos jogorvoslati kérelem beadására az 
összeg megállapítása és a befizetési határidő közötti 2 hét áll rendelkezésre. 

 
A kérelmek elbírálására az igazgató javaslata alapján jogszabálysértés esetén a jegyző, 
egyéni érdeksérelem esetén az iskolaszék illetékes. 

 
5. A díj határidőre történő be nem fizetése esetén az iskola felszólítást küld a tanulónak, 
amennyiben két héttel a felszólítás elküldése után sem történik meg a teljesítés, a tanulói 
jogviszony automatikusan megszűnik. 
 



 

a Felnőttek Középiskolája esti tagozat 
11. és 12. évfolyamán 

 
 
 

A díj megállapításának határideje: október 25. 
Fellebbezési határidő: november 10. 
Befizetés határideje: november 14 – 23.  
 
 
A térítési díj összege: 11. évfolyamon  9.000 Ft/félév 
   12. évfolyamon 8.000 Ft/félév 

ő A 2010-2011. tanévt  l
I. félévre vonatkozó eltérő rendelkezések 


