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A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ
ELLENÉBEN BIZTOSÍTOTT KÖZNEVELÉSI KÖZFELADATOK

(229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról)
13. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
33. § (1)75 Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, a
települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség
önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által
fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:
ab) a gyermekek - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet,
b) általános iskolában és középfokú iskolában
ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek
számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal
történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a
tanulmányi követelményeket nem teljesítette,
bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb
foglalkozás,
bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés
ideje alatti felügyelet,
bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,
bi) a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres
egészségügyi felügyelet,
bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített
vendégtanulói jogviszony,
bk)79 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt
tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli
kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,
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bl)80 a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói
jogviszony,
c)81 kollégiumban - a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében -,
d) a

nevelési-oktatási

intézmény

létesítményeinek,

eszközeinek

használata

a

térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,
e)82 sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,
illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő
köznevelési intézményi ellátás,
f)83 pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.
(3)85 A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.
33/A. §86 A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi
vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett
sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.
14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
34. § (1)87 Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az
önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1)
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,
d) a független vizsga,
e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az
érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az
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érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további
javító- és pótló vizsgája,
(3) Az iskolaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az
intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által
szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet
túllépni.
(4)90 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai
közszolgáltatási feladatellátást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési
díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az
önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege
tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának
a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,
b)91 öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven aluli tanulóknál,
c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
d) húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.
(2) Vendégtanulói jogviszony - a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat
kivéve - térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési
díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadának három-harminc százaléka lehet.
(3) 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) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.
(4)92 A 33/A. §-ban meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint
díjköteles:
a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy
adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 15%-ának megfelelő,
b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő,
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ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.
(5)93 Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára
jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a
(4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű
vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára
fizeti meg.
(6)94
(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell
megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.
15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások
36. § (1)95 Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az
önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben
tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:
a)96 alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a
tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további
alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem
tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét
betöltötte,
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
d)97
(1a)98 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha
a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelésioktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A
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tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján
csökkenthető.
(3)100 Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a
nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre figyelemmel állapítja meg.
(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelésioktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli 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.
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