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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2009.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelete

a térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdésének b)
pontjában,  117.  §  (4)  bekezdésében  és  124.  §-a  (21)  bekezdésének  a)  pontjában  foglalt
felhatalmazás  alapján  a  térítési  díj  és  a  tandíj  megállapításának  szabályairól  az  alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed minden Józsefvárosi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási
intézményre,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézmények  szolgáltatásait  igénybe  vevő
személyekre.

II. fejezet
Térítési- és tandíjfizetési kötelezettség a Józsefvárosi Zeneiskolában 

2. §

(1)  A  Józsefvárosi  Zeneiskolában  a  főtárgy  gyakorlatának  és  elméletének  elsajátítása,
évenkénti  egy  meghallgatás  (vizsga,  művészeti  alapvizsga,  művészeti  záróvizsga)  és  egy
művészi  előadás,  egy alkalommal  –  a  tanulmányi  eredmények  nem teljesítése  miatt  –  az
évfolyam megismétlése térítési díj ellenében történik.

(2) Térítési díj fizetési kötelezettség mellett  egy művészeti képzésben való részvétel vehető
igénybe.

(3)  A  térítési  díj  az  óralátogatás  mellett  magában  foglalja az  iskola  létesítményeinek  és
felszereléseinek használatát, a nyújtott szolgáltatások körében.

3. § 

(1)  A Zeneiskolában  a  főtárgy  gyakorlatának  és  elméletének  elsajátítása  során  a  heti  hat
tanórai foglalkozást (300 percet) meghaladó tanórai foglalkozás tandíjért vehető igénybe.



(2)  Tandíj  fizetési  kötelezettség  mellett  veheti igénybe  a  Zeneiskola  szolgáltatásait  a
tankötelezettség megszűnése után az a növendék, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban; aki egynél több tanszakon tanul (a többlet tanszak
vonatkozásában);  az a  tanuló,  aki  nyilatkozat  alapján  más művészetoktatási  intézményben
vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett; illetve tanulmányi
eredmények nem teljesítése miatt az egynél többszöri évfolyam ismétlés.

(3)  A  tandíj  az  óralátogatás  mellett  magában  foglalja  az  iskola  létesítményeinek  és
felszereléseinek használatát, a nyújtott szolgáltatások körében.

A térítési díj mértékének megállapítása 

4. §

(1) A térítési  díj  mértéke tanévenként  a szakmai feladatra  – a tanévkezdéskor számított  –
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

a) 6-10 %-a a tizennyolc éven aluli tanulóknál,
b) 15-30 %-a a tizennyolc év feletti, de huszonkettő éven aluli tanulóknál.

(2) A térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátásban biztosított
alap normatív hozzájárulás 10%-a.

(3) A szakmai feladatra jutó folyó kiadások meghatározása a tanévkezdéskor,  a tanév első
napján  történik,  számításánál  javasolt  figyelembe  venni  valamennyi  kiadást,  a  felújítás,
beruházás kivételével.

(4)  A  térítési  díj  mértéke  a  18  éven  aluli  tanulóknál  (tanulmányi  eredmény  alapján)
tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának

a) 10%-a az elégtelen és az elégséges
b)   8%-a a közepes
c)   7%-a a jó
d)   6%-a a kitűnő és  jeles tanulmányi eredmény esetén.

(5) A térítési díj mértéke a 18 éven felüli,  de 22 éven aluli tanulók (tanulmányi eredmény
alapján)  esetében  a  szakmai  feladatra  -  a  tanévkezdéskor  számított  –  folyó  kiadások  egy
tanulóra jutó hányadának

a) 30 %-a az elégtelen és az elégséges
b)   21%-a a közepes
c)   18%-a a jó
d)   15%-a a kitűnő és a jeles tanulmányi eredmény esetén.

A tandíj mértékének megállapítása

5. §

(1)  A  tandíj  mértéke  tanévenként  a  szakmai  feladatra  –tanévkezdéskor  számított-  folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányadának
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a) 21-35 % a huszonkettő éven felüli tanulóknál, 
b) 0,5  %  valamennyi  tanulónál  a  3.  §  (1)  bekezdésben  meghatározottakat

meghaladó tanórai foglalkozások után.

(2) A tandíj mértéke a 22 éven felüli tanulók esetében tanévenként a szakmai feladatra – a 
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

      a)  35%-a az elégtelen és az elégséges
      b)  30%-a a közepes
      c)  24%-a a jó
      d)  21%-a a kitűnő és a jeles tanulmányi eredmény esetén.

(3)  A  tandíj  valamennyi  tanulónál  a  heti  6  tanórai  foglalkozást  meghaladó  tanórai
foglalkozások után a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának 0,5%-a.

III. fejezet
Térítési- és tandíjfizetési kötelezettség a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános

Művelődési Központban 

6. §

(1)  Az intézményben  a  helyi  önkormányzati  feladatellátás  keretében  térítési  díj ellenében
igénybe vehető szolgáltatások:

a) gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése;

b) a –nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével- felnőttoktatásban
a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett
érettségi  vizsga  (az  érettségi  vizsgaszabályzatban  meghatározottak  szerint),  pótlóvizsga  és
ezek javítóvizsgája;

c) a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével- felnőttoktatásban
a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban felvételi vizsga, osztályozó vizsga, köztes vizsga,
különbözeti vizsga, javítóvizsga esetén.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is
alkalmazni kell.

(3) A térítési díj az óralátogatások mellett magában foglalja az intézmény létesítményeinek és
felszereléseinek használatát a fenti szolgáltatások igénybevételének ideje alatt.

7. §

(1) Az intézményben a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíj ellenében igénybe
vehető szolgáltatások:

a) gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése;

b) tanulói jogviszony fennállása alatt gimnáziumban tizenegyedik évfolyamtól kezdődően
az  érettségi  vizsga  tanulmányi  követelmények  nem  teljesítése  miatt  második  és  minden
további alkalommal történő megismétlésekor;

c) tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga– beleértve a javító– és
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pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga;

d) gimnáziumban tizenegyedik évfolyamtól kezdődően felvételi vizsga, osztályozó vizsga
köztes vizsga, javítóvizsga harmadik és minden további ismétlése esetén.

(2)  Az  (1)  bekezdés  a),  b),  c),  d)  pontjaiban  foglaltakat  a  felnőttoktatásban  résztvevők
tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A tandíj  az óralátogatások mellett  magában foglalja  az intézmény létesítményeinek és
felszereléseinek használatát a fenti szolgáltatások igénybevételének ideje alatt.

A térítési díj mértékének megállapítása

8. §

A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának

a) a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben:
- nappali tagozat 25 %-a,
- felnőttoktatásban 50%-a;
b) a 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben:
- érettségi vizsga első alkalommal 20%-a,
- érettségi vizsga első ismétlése, pótlóvizsga, javítóvizsga 40%-a;
c) a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben:
- első alkalommal 20%-a,
- első ismétlés esetén 40%-a,
- második ismétlés esetén 50%-a.

9. §

(1) A féléves térítési díjat félév végén és tanév végén az átlagos tanulmányi eredmény alapján
csökkenteni kell

a) kitűnő és jeles rendűség esetén 60 %-kal, jó rendűség esetén 40 %-kal;
b) az a tanuló, aki országos versenyen 1-10. helyezést ér el, térítésmentességet kap.
A közepes vagy gyengébb tanulmányi eredményt elérő tanulók az alap féléves térítési díj

fizetésére kötelezettek.

(2) Az átlagos tanulmányi eredményt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
leírtak szerint kell kiszámítani.

(3)  Az  évfolyamot  tanulmányi  követelmények  nem teljesítése  miatt  második  alkalommal
megismétlő tanulók I. félévi térítési díja egységesen a féléves térítési díjnak megfelelő összeg.

A tandíj mértékének megállapítása

10. §

(1) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított
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- folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 

(2) A fizetendő tandíj a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának 

a) a 7. § (1) bekezdés a) pontjában 60 %-a,
b) a 7. § (1) bekezdés b) pontjában 50%-a,
c) a 7. § (1) bekezdés c) pontjában 80%-a,
d) a 7. § (1) bekezdés d) pontjában 60%-a.

11. §

(1) A féléves tandíjat félév végén és tanév végén az átlagos tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell kitűnő, jeles és jó rendűség esetén 20 százalékkal. A közepes vagy gyengébb
tanulmányi eredményt elérő tanulók az alap féléves tandíj fizetésére kötelezettek.

(2) Az átlagos tanulmányi eredményt a nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában leírtak szerint kell kiszámítani.

(3) Az első évfolyamos tanulók I. félévi tandíja egységesen a féléves tandíjnak megfelelő
összeg.

IV. fejezet
A nem magyar állampolgárok díjfizetési kötelezettsége

12. §

(1) Az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos
feltételekkel  vehetik  igénybe  a  Józsefvárosi  önkormányzati  fenntartású  nevelési-oktatási
intézmények szolgáltatásait.

(2) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt. 110. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak
hatálya  alá  – ha nemzetközi  szerződés  vagy jogszabály  másképpen nem rendelkezik  – az
óvodai, iskolai ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. 

A díj mértékének megállapítása

13. §

(1) A díj alapja nevelési évenként, tanévenként a szakmai feladatra jutó – a tanév kezdésekor
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 

(2) A díj  tanévenként  nem haladhatja  meg a szakmai feladatra  jutó – a tanév kezdésekor
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

(3) A díj mértéke a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével:
a) óvodai, iskolai ellátás esetén: 100%-a
b) pedagógiai szakszolgáltatás igénybevétele esetén: 100%-a.
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(4) A féléves díjat félév végén és tanév végén az átlagos tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell a díjalap

a) 10%-ával közepes
b) 20%-ával jó
c) 30%-ával kitűnő és jeles tanulmányi eredmény esetén.

(5) A díj összegét a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az intézmény vezetője
állapítja meg.

V. fejezet
A térítési díj, tandíj és a díj befizetésének módja

14. §

(1) A tanév kezdetén,  illetve  félévkor  a tanulmányi  eredmény és a szociális  körülmények
figyelembe vételével a megállapított féléves térítési díjat, tandíjat és díjat folyó év november
01-ig, illetve március 01-ig köteles a tanuló, illetve a szülő befizetni.

(2)  Az a  tanuló,  aki  nem tesz  eleget  térítési  díj,  tandíj  és  díjfizetési  kötelezettségének  a
megadott  határidőig,  a  továbbiakban  nem  látogathatja  az  órákat,  foglalkozásokat,  nem
használhatja az intézmény létesítményeit, eszközeit.

(3)  Az intézmény igazgatója  különlegesen indokolt  esetben kérelem alapján  részletfizetési
kedvezményt állapíthat meg. A részletfizetés módját, határidejét, garanciáit megállapodásban
rögzíteni kell.

VI. fejezet
A kedvezmények igénybevételének rendje

15. §

(1) Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.

(2)  A halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanuló,  a  testi,  érzékszervi  fogyatékos  és  az  enyhe
értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes az oktatásban való részvétel, beleértve az alapfokú
művészetoktatásban való részvételt is.

(3) A szociális helyzet alapján történő fizetési kedvezmény megállapítása kérelemre történik.

(4)  Az egyéni  kérelmeket  az  igazgató  bírálja  el.  A kérelem elbírálásakor  figyelembe kell
venni a család egy főre jutó igazolt jövedelmét.

(5) Egyéni kérelemre a térítési díj, tandíj és a díj 15-100%-a elengedhető. 

(6) Kedvezményezettek lehetnek különösen:
                       - három vagy több gyermekes család gyermekei
                       - munkanélküli szülők gyermekei
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                       - a gyermekét egyedül nevelő szülők gyermekei
                       - akinek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek ápolásáról  
                         gondoskodnak.

VII. fejezet
Vegyes átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

16. §

A nevelési-oktatási intézmények vezetője a térítési díjat, a tandíjat és a díjat tanévkezdéskor
és félévkor, a vizsga díját a vizsgára jelentkezéskor állapítja meg. A térítési díj, tandíj, illetve
a  díjbefizetés  időpontját  és  módját,  a  szociális  kedvezmények  elbírálásának  rendjét  az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

17. §

(1) A rendelet 2009. október1-jén lép hatályba.

(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  a  34/2005.  (VII.15.)  és  a  24/2002.  (VI.21.)  sz.  önk.
rendeletek hatályukat vesztik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM
rendelet szabályait kell alkalmazni.

Budapest, 2009. szeptember 18.

dr. Xantus Judit          Takács Gábor
      jegyző          alpolgármester, polgármester helyett
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