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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló önkormányzati ren-
delet elfogadására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 114. §-a meghatározta az 
ingyenesen, a 115. §-a a térítési díj fizetési kötelezettség, a 116. §-a a tandíjfizetési kötelezettség 
ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a helyi önkormányzatok és az állami szervek által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben. A Kt. 117. §-a meghatározta a térítési, valamint a 
tandíjak mértékét.  
A Kt. hivatkozott §-ai 2012. szeptember 1. napján hatályukat vesztették. A hatályba lépett, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) csak néhány 
rendelkezést tartalmaz e tárgyban, és a Kormány részére felhatalmazást nyújt, hogy a 
térítésmentes, a térítési díj, valamint a tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét 
rendeletben szabályozza.  
 
A 2012. augusztus 28-i Magyar Közlönyben jelent meg a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett 
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Vhr.). Az átmeneti rendelkezések között a 46. § fogalmazza meg, hogy a Vhr. a 
köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított 
köznevelési feladatokról szóló III. fejezetét már a 2012/2013-as tanévtől alkalmazni kell. Ezzel 
szűkös határidőt szabva a fenntartónak a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi 
dokumentumok felülvizsgálatára, módosítására. 
 
A Vhr. 36. § (4) bekezdése értelmében: 
 
„A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intéz-
mény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívül 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 Vhr. 35. § (1) és (2) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy a szakmai feladatra a folyó 
kiadások egy tanulóra, egy tanévben jutó hányadának hány százalékát kell, vagy lehet kiszabni 
térítési díjként.   
 
A Vhr. 35. § (3) bekezdése szerint: 
„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) be-
kezdésben meghatározott alsó határértéknél”. 
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A Vhr. 36. § (2) bekezdése értelmében, „a tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt 
nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanéven-
ként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy ta-
nulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyze-
te alapján csökkenthető”. 
 
Ezen jogszabályi előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni a Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a zeneiskolában fizetendő térítési díjak mértékéről 
szóló 6/1999. (III. 8.) önkormányzati rendeletét. 
 
Tekintettel az oktatási rendszert szabályozó jogszabályokban – Nkt. és a Vhr. – bekövetkezett 
nagymértékű változásokra, az önkormányzati rendelet olyan mértékű módosítására lenne 
szükség, mely egy új rendelet megalkotását és elfogadását teszi indokolttá.  
 
A rendelet tervezete az előterjesztéshez mellékelve található. 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2012. szeptember  25-i ülésén az előterjesztésben foglal-
takat megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló ren-
delet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képvi-
selő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

Újpest, 2012. szeptember 13. 
 
 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren-
deli el: 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj és tandíj (a további-
akban együtt: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások igénybe-
vevőire terjed ki. 
 

2. § 
 

(1) A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai fe-
ladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 
   a) 20 %-a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, 

   b) a tizennyolc éven aluli tanulóknál 20 %-a, illetve más tanulók eseté-
ben 40 %-a a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi kö-
vetelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal 
történő megismétlésekor a Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok 

esetében. 
 (2) A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke a szakmai fe-
ladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hánya-
dának 30 %-a. 
 

3. § 
 

(1) Az Erkel Gyula Zeneiskolában és a Pécsi Sebestyén Általános- és 
Zenetagozatos Iskolában (a továbbiakban: zeneiskola) az alapfokú művé-
szetoktatásért – amennyiben e nemzeti köznevelésről szóló törvény eltérően 
nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni. 
 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 18 éven aluli tanulóknál 
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Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) 
I. Jeles 18.000,- 
II. Jó 24.000,- 
III. Közepes 30.000,- 
IV. Elégséges 36.000,- 

 
 (3) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 18 éven felüli, de 22 
éven aluli tanulóknál 
 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) 
I. Jeles 42.000,- 
II. Jó 48.000,- 
III. Közepes 56.000,- 
IV. elégséges 69.000,- 

 
 (4) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj mértéke a 22 éven felüli tanulóknál 
 

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj (Ft) 
I. Jeles 100.000,- 
II. Jó 100.000,- 
III. Közepes 100.000,- 
IV. elégséges 100.000,- 

 
(5) Az előképzőben és a hangszeres előképzőben, valamint új növen-

dékek esetében a II. kategória szerint kell térítési díjat fizetni. 
(6) E § alkalmazásában 

   a) a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása során a fő- és a köte-
lező melléktantárgyak tanulmányi eredményét, 

   b) a tanuló életkoránál a tanulmányi félév első napján fennálló ál-
lapotot 

kell figyelembe venni. 
 

4. § 
 
Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások esetében a tandíj 
mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányada. 
 

5. § 
 

(1) Az e rendelet alapján megállapított térítési díjból 
   a) 25 % mértékű kedvezmény illeti meg a három- vagy többgyermekes 

család gyermekét, illetve azt a tanulót, akit szülője egyedül nevel, 
   b) a 3. § szerinti térítési díjból 50 % mértékű kedvezmény illeti meg a 

tanulót, ha ugyanabból a családból egyidejűleg legalább három gyer-
mek tanul ugyanabban a zeneiskolában. 
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy 
az érintett tanuló az adott tanulmányi félévet megelőzően legalább hat hó-
napja bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Újpest közigazgatási területén. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények nem vonhatók 
össze, azok közül minden esetben csak egy, az érintett számára a legkedve-
zőbb vehető igénybe. 

(4) A kedvezmény megállapítását az intézmény vezetőjénél  írásban, a 
kedvezmény alapjául szolgáló körülmények igazolásával  kell kezdeményez-
ni. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. 
 

6. § 
 
A térítési díjat tanulmányi félévenként – a 3. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott kivétellel - - az előző tanulmányi félév tanulmányi eredményétől füg-
gően kell megfizetni a köznevelési intézmény részére. Az adott tanulmányi 
félévre eső térítési díj összege a 2-5. § alapján meghatározott éves térítési 
díj 50 %-a.  
 

7. § 
 
A térítési díj befizetésének módját, esedékességét és egyéb részletes eljárási 
szabályait a köznevelési intézmény  Tandíjfizetési Szabályzata határozza 
meg. 
 

8. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
2012/13-as tanévtől kezdődően kell alkalmazni. 
 

9. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a zeneiskolában 
fizetendő térítési díjak mértékéről szóló – többször módosított – 6/1999. 
(III.08.) önkormányzati rendelet. 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


