
A Tolna Megyei Önkormányzat 
22/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról 

és a tandíj összegéről  
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a többszörösen módosított 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kotv.) 102. § (2) 
bekezdésének b) pontjában és a 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására 
az általa fenntartott oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és a 
tandíj összegéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott 
alábbi oktatási-nevelési intézményekre: 
a) általános iskolákra, 
b) középfokú intézményekre, beleértve azok általános iskolai évfolyamait is, 
c) kollégiumokra. 
 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
 

2. § 
 
(1) A közoktatási törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott tanórán kívüli 

foglalkozásokon felül ingyenesen vehetők igénybe azon iskolai szakkörök, 
diákkörök, amelyek a tanórán kívüli foglalkozásokat egészítik ki, illetve a tanulók 
továbbtanulását segítik elő, és óraszámuk fedezetét a mindenkori iskolai 
órakeret, működésük fedezetét a mindenkori intézményi költségvetés biztosítja. 

 
(2) Ingyenesen illeti meg továbbá a tanulót az intézmény által az oktatási-nevelési 

intézményen kívül szervezett programon való részvételkor a felügyelet. 
 

(3) A Kotv. 114. § (2) bekezdés értelmében minden esetben ingyenes a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 
fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a 
kollégiumi ellátás. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes a 
második szakképesítés megszerzése. 
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A térítési díj fizetési kötelezettség és mértéke 
 

3. § 
 
(1) Térítési díjat kell fizetni minden olyan esetben, amelyet a Kotv. 115. § (1) 

bekezdés a)-e) pontjai meghatároznak. 
 
(2)   A térítési díj mértéke a szakmai feladatokra – a tanévkezdéskor számított – folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadának  
 

a)  15%-a a Kotv. 115.§ (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott 
esetben  

 
b) 5%-a a Kotv. 115. § (1) bekezdésének c) pontja (tizennyolc éven aluli 

tanulóknál) 
 
c) 15%-a a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, 

18 éven felüli de 22 éven aluli tanulóknál 
 
d) 30%-a a 115. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben 
 
e) 50%-a a 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben. 

 
(3) A Kotv 115.§ (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban is 

alkalmazni kell. 
 
(4) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybevett étkezésért 

külön jogszabályban meghatározottak szerint fizet térítési díjat. 
 
 

A tandíjfizetési kötelezettség és mértéke 
 

4. § 
 
(1) Tandíjat kell fizetni minden olyan esetben, amelyet a Kotv. 116. § (1) 

bekezdésének a)-e) pontjai meghatároznak. 
 
(2) A felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell a 116. § (1) 

bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározottakat. 
 
(3) A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a 

tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 
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A térítési díj és tandíj csökkentése 
 

5. § 
 
(1) Az általános iskolában, gimnáziumban és szakközépiskolában (technikumban) 

az intézmény igazgatója a tanuló tanulmányi eredményétől függően a 3. és 4. §-
okban meghatározott térítési díjat és tandíjat köteles csökkenteni az alábbiak 
szerint: 
- 4,0-5,0 tanulmányi eredmény esetén 0-25%-a, 
- 3,5-3,9 tanulmányi eredmény esetén 26-50%-a, 
- 3,0-3,4 tanulmányi eredmény esetén 51-70%-a 
közötti mértékre.  

 
(2) Szakiskolában, valamint a gimnáziumok és szakközépiskolák levelező 

tagozatán az intézmény igazgatója a tanulmányi eredménytől függően a térítési 
díjat és tandíjat köteles csökkenteni az alábbiak szerint: 
- 4,0-5,0 tanulmányi eredmény esetén 0-30%-a, 
- 3,5-3,9 tanulmányi eredmény esetén 31-70%-a, 
- 3,0-3,4 tanulmányi eredmény esetén 71-100%-a 
közötti mértékre.  

 
(3) 3,0 alatti tanulmányi eredmény esetén a térítési díj és tandíj összege nem 

csökkenthető. 
 
(4) A Kotv. 117. § (2) alapján a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem 

szedhető. 
 
(5) Ha a tanuló a térítésidíj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást 

jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell 
tüntetni a törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt. 

 
 

A térítési díj és tandíj fizetésének módja 
 
 

6. § 
 

 
(1) A térítési díjat és a tandíjat a tanuló a határozat kézhezvételét követő 30 napon 

belül félévente köteles befizetni az iskola pénztárába vagy az iskola 
számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással. 

 
(2) Az intézmény igazgatója a tanuló szociális helyzetére való tekintettel a térítési 

díj és a tandíj havi egyenlő részletekben történő befizetését is engedélyezheti. 
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Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
 

7. § 
 

 
(1) Az első évfolyamra felvételt nyert tanulónak az első félévben szociális helyzetre 

való tekintettel lehet térítési díj és tandíj mérséklést adni, mivel az adott 
iskolában még nem határozható meg a tanulmányi eredménye.  

 
(2) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell. 
 
(3) A tanulónak a hátrányos helyzetét a Kotv. 121. § 14. pontjának értelmező 

rendelkezései szerint igazolnia kell. 
 
(4) A szakmai feladatra jutó folyó kiadást az éves költségvetési rendelet, illetve az 

adott intézmény jóváhagyott költségvetésének eredeti előirányzatai alapján kell 
meghatározni. 

 
(5) Ez a rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 

18/1996. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 8/2004. 
(II.24.), valamint a 16/2005. (VI.29.) önkormányzati rendeletek.  

.  
 

 
 
 dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék 
Jelen rendelet 2008. november hó 28. napján kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2008. november 28. 
 
 
 

        dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
 

 
 

 
 


