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AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/1517-21/2012/XII 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) több szakasza 2012. 
augusztus 31. napjával hatályát vesztette. Helyébe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény lépett.  
 
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 25/2011.(IX.26.) önkormányzati rendeletben (a 
továbbiakban: helyi Rendelet) a már hatályon kívül helyezett törvényi hivatkozások 
szerepelnek, ezért szükséges a helyi Rendelet módosítása.  
 
A módosítás továbbá a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának (a 
továbbiakban: MÁK) jegyzőkönyvében szereplő megállapítások miatt is szükséges.  
 
A MÁK 2012. május 11. napjától 2012. június 05. napjáig 11 közoktatási intézményben 
helyszíni ellenőrzést tartott a 2011. évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető 
normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb költségvetési támogatások elszámolása 
alapjául szolgáló adatok megalapozottságáról.  
 
Az ellenőrzés tapasztalatairól jegyzőkönyv készült. Ebben kifogásolták a térítési díjak alacsony 
összegét, ami nem felel meg a jogszabályban meghatározottaknak.  
 
A Kt. meghatározta a közoktatás finanszírozásának elveit, rögzíti a helyi önkormányzatok és az 
állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi 
önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat, 
meghatározza a térítési díj ellenében, illetve a tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét. 
Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik az ingyenesen igénybe vehető közoktatási 
szolgáltatások körébe. 
 
A Kt. 117. § (1) bekezdése alapján: „A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a 
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának  
a) tizenöt-huszonöt százaléka  
 
(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint - tanulmányi eredménytől 
függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb 
annál az összegnél, mint amely az (1) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési díjához 
meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával megállapítható. Az alapfokú 
művészetoktatásban az e bekezdésben foglaltakat - beleértve a tanulmányi eredmények alapján 
történő díjcsökkentést is – azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási 
évben nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy 
tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz 
százaléka. E rendelkezések a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazhatók, tőlük 
térítési díj nem szedhető.” 
 
 
 
 



A Kt. fent hivatkozott szakaszai 2012. augusztus 31. napjával hatályukat vesztették. 
 
2012. szeptember 01. napjától hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet), aminek III. fejezete tartalmazza a köznevelési intézményben 
térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokat.  
 
A Kormányrendelet 35. § szerint: 
„(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  
 

(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.”  

 
A Kormányrendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja szerint térítésmentesen kell biztosítani többek 
között a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos 
nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozást.  
A (2) bekezdés alapján térítésmentes továbbá a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés 
és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás. 
 
A Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése tartalmazza a köznevelési intézményekben tandíj 
megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásokat.  
A (2) bekezdés szerint a tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a 
szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi 
eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. 
A (4) bekezdés szerint a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a 
nevelési-oktatási 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. 
 
Fenti jogszabályi változást, illetve előírást figyelembe véve az alapfokú művészetoktatási 
intézményekben alkalmazható térítési díj és tandíj minimális illetve maximális összegére 
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni úgy, hogy a csökkentett térítési díj sem lehet kevesebb a 
meghatározott alsó határértéknél.  
 
Javaslom a helyi Rendelet módosítását a 2012. szeptember 01. napján hatályba lépett, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, továbbá a rendelet hatályát az 
oktatási támogatások vonatkozásában tegyük egyértelművé úgy, hogy csak a Ferencvárosban 
lakóhellyel rendelkező tanulók kaphassanak ilyen jellegű támogatást.  
 
A helyi Rendelet egyes §-aiban szükséges a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényi 
hivatkozások törlése, ugyanakkor helyébe a megfelelő jogszabály megjelenítése.  
 
A helyi Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében szükséges megjelölni azt, hogy a közoktatási 
támogatásokra a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező tanulók jogosultak.  
 
A helyi Rendelet 40. § (2) bekezdése tartalmazza a polgármester által méltányosságból 
csökkenthető térítési díjra, illetve a tandíjra vonatkozó kedvezményeket.  
 
A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola térítési- és tandíj mértéke a 2012/2013-as 
tanévben nem változik. 
 



A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési- és tandíj 
mértékének módosítása a 2012/2013-as tanévben az alábbiak szerint szükséges.  

 

 
A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, AMI megállapított díjainak módosítása az alábbiak 
szerint szükséges. 
 
2012/2013. tanév térítési díjai: 
 
Zeneóvoda 

tandíj 9.800,-Ft/félév 
 
Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor között, igazolt tanulói jogviszony esetén 
tárgy kategória félévi díj 
hangszeres főtárgy jó (4.0-4.49) 13.050 Ft 
csoportos előképző  13.050 Ft 
 
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év felett, igazolt tanulói jogviszony, 
valamint vendégtanuló esetében 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 10.050 Ft 
jó (4-4.49) 11.050 Ft 
közepes (3.5-3.99) 12.050 Ft 
minden további 
esetben 

13.050 Ft 

 
Régi és új növendékek 18 és 22 éves kor között, igazolt hallgatói jogviszony esetében 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 21.300 Ft 
jó (4-4.49) 23.450 Ft 
közepes (3.5-3.99) 25.550 Ft 
minden további 
esetben 

27.700 Ft 

 
2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem számítható hangszeres óra) 
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett, igazolt tanulói, ill. hallgatói jogviszonnyal 
nem rendelkezők (normatív támogatás nem igényelhető) 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 49.500 Ft 
jó (4-4.49) 51.500 Ft 
közepes (3.5-3.99) 55.200 Ft 
minden további 
esetben 

- 

 

6 és 18 év között, valamint 
vendégtanuló esetén: 

(Ft/félév) 

elégséges tanulmányi eredmény 
esetén 

7.100 

közepes tanulmányi eredmény 
esetén 

6.500 

jó tanulmányi eredmény esetén 6.000 
jeles tanulmányi eredmény esetén 5.700 
Újonnan beiratkozó növendékek 
igazolt tanulói jogviszony esetén 

6.000 



Hangszerhasználati díjak egy fél évre, amelyet a térítési-, illetve tandíjjal egy időben kell 
fizetni. 
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható. 
Zongora, orgona: 1.500 

Ft/félév 
Magánének zenei 
kísérete: 

1.000 
Ft/félév 

Vonós, fúvós, gitár, ütő: 2.500 
Ft/félév 

 
Javaslom továbbá, hogy a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények 
gondozottai és kísérői, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a Ferencvárosban működő 
művészeti- és sportegyesület által szervezett táboroztatás esetén, Polgármester Úr egyéni 
elbírálás alapján méltányosságból kedvezményt adjon a térítési díjak megfizetésére (étkezés-, 
mosatás- és szállásdíj). 
 
A rendelet módosításához az alábbi általános és részletes indokolást adom. 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározza a közoktatás 
finanszírozásának elveit, rögzíti a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében 
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat, meghatározza a térítési díj ellenében, illetve a 
tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét. Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik az 
ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások körébe. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) számú 
Kormányrendelet 35. §-a szerinti, az alapfokú művészetoktatási intézményekben alkalmazható 
térítési díj és tandíj minimális illetve maximális összegére vonatkozó előírásokat figyelembe 
véve felülvizsgálatra kerültek a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 25/2011.(IX.26.) 
számú önkormányzati rendeletben rögzített díjak, aminek alapján a Ferencvárosi Ádám Jenő 
Zeneiskola és a József Attila Iskola és AMI megállapított díjainak módosítása a rendeletben 
foglaltak szerint szükséges. 
 
Indokolt továbbá, hogy a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a Ferencvárosban működő művészeti- és 
sportegyesületek által szervezett táboroztatás esetén a rendelet méltányossági alapon 
megteremtse annak a lehetőségét, hogy a táborozók a térítési díjak megfizetésére kedvezményt 
kapjanak. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. §-hoz 
 

A 25/2011. Rendelet 1. §-nak módosítása az Nkt.-ra való hivatkozás miatt szükséges.  
 

 
 
 

2.  §-hoz 
 

A 25/2011. Rendelet 2. §-nak módosításával a rendelet hatálya kerül pontosításra úgy, hogy az 
oktatási támogatásokra csak a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező tanulók legyenek 
jogosultak. 
 



3. §-hoz 
 

A 25/2011. Rendelet 40. § (1) bekezdésének módosítása az Nkt. végrehajtásáról szóló 
Kormányrendelet meghatározott jogszabályhelyeire való hivatkozás miatt szükséges.   
 
A 25/2011. Rendelet 40. § (2) bekezdésében a b) pont törlése azért szükséges, mert az 50 %-os 
méltányosság gyakorlása esetén a térítési- és tandíjakat az Nkt. előírásai szerint magasabb 
összegben kellene meghatározni. A jogszabály alapján a térítési- és tandíjakat úgy kell 
meghatározni, hogy azok a méltányosság gyakorlása esetén is elérjék a minimális határértéket.  
 

4. §-hoz 
 
A 25/2011. Rendelet 41. § (4) bekezdésének hatályon kívül  helyezését az indokolja, hogy ezt 
az Nkt. 59.§ (1) bekezdése szabályozza  
 

5. §-hoz 
 

A 25/2011. Rendelet 41/A. § módosítására azért van szükség, hogy a Ferencvárosban működő 
szociális és gyermekjóléti intézmények gondozottai és kísérői, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, valamint a Ferencvárosban működő művészeti- és sportegyesület által szervezett 
táboroztatás esetén, Polgármester Úr egyéni elbírálás szerint méltányosságból kedvezményt 
kaphassanak a térítési díjak (étkezés-, mosatás- és szállásdíj) megfizetésére. 
 

6. §-hoz 
 
A 25/2011. Rendelet 2. számú mellékletének módosításában az új, emelt összegű térítési- és 
tandíjak szerepelnek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a rendelet-
tervezetet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg, és fogadja el. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 26. 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ….../2012. (… …) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határidő: 2012. október 04. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
Döntési javaslat 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
a …/2012.(…) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 
 



 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2012. (..…) önkormányzati rendelet   
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Humán Ügyek 
Bizottsága és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A rendelet célja, hogy az Szt., a Gyvt., valamint az Ltv. és a végrehajtásukra kiadott 
jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és 
természetbeni ellátásokat, valamint az Nkt. alapján meghatározza a költségtérítés és tandíj 
szociális alapon adható kedvezményeinek feltételeit.” 
 

2. § 
 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) E rendelet hatálya – az ápolási díj és az oktatási támogatások kivételével – kiterjed 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(4) bekezdésében, a Gyvt. 
4. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az Szt. 7. §-ban meghatározott személyekre.”  

 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A rendelet hatálya az ápolási díj és az oktatási támogatások esetében kiterjed a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező személyekre.” 

 
      3. § 

 
(1) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet 40. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú 
művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek 

a) ingyenesen veheti igénybe a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 33. §-ában 
meghatározott valamennyi szolgáltatást, 

b) térítési díjat kell fizetni a Rendelet 34. § és 35. §-ában, tandíjat a 36. §-ában felsorolt 
szolgáltatások igénybevétele esetén, 

c) a 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díjat és tandíjat az Nkt. 33. § 
(3) bekezdése szerint kell megállapítani úgy, hogy az a méltányosságból csökkentett 
térítési díj, tandíj esetén sem lehet kevesebb a törvényben meghatározott határértéknél, 



d) az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt. 92. § (1) bekezdésében foglaltak 
hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, 
illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában-, az óvodai, iskolai és 
kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.” 

 
 

(2) A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja törlésre kerül.  

 
4. § 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
41. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

 
5. § 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„41/A. § 

 
(1) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények által azok gondozottai 

és kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban 
működő művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére szervezett táboroztatás 
esetén, kérelmükre, a polgármester egyéni elbírálás alapján méltányosságból 
engedélyezheti, hogy az általuk megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi 
tanulók által fizetendő térítési díjakkal.” 

 
6. § 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. 
számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

7. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Budapest, 2012. október  
  
 
 

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

Dr. Bácskai János 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



          1. számú melléklet 
 

2. számú melléklet a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelete 34.§ (1) bekezdésének b) és 36.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ádám 

Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége 
 
Zeneóvoda: 

tandíj 9.800,-Ft/félév 
 
 
Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor között, igazolt tanulói jogviszony esetén 
tárgy kategória félévi díj 
hangszeres főtárgy jó (4.0-4.49) 13.050 Ft 
csoportos előképző  13.050 Ft 
 
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év felett, igazolt tanulói jogviszony, 
valamint a vendégtanuló esetében 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 10.050 Ft 
jó (4-4.49) 11.050 Ft 
közepes (3.5-3.99) 12.050 Ft 
minden további esetben 13.050 Ft 

 
Régi és új növendékek 18 és 22 éves kor között, igazolt hallgatói jogviszony esetében 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 21.300 Ft 
jó (4-4.49) 23.450 Ft 
közepes (3.5-3.99) 25.550 Ft 
minden további esetben 27.700 Ft 

 
2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem számítható hangszeres óra) 
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett, igazolt tanulói ill. hallgatói jogviszonnyal 
nem rendelkezők (normatív támogatás nem igényelhető) 
tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy esetében 

jeles (4.5.-5) 49.500 Ft 
jó (4-4.49) 51.500 Ft 
közepes (3.5-3.99) 55.200 Ft 
minden további esetben - 

 
Hangszerhasználati díjak egy félévre, amelyet a térítési illetve tandíjjal egy időben kell fizetni: 
 

Zongora, orgona: 1.500 Ft/félév 
Magánének zenei kísérete: 1.000 Ft/félév 
Vonós, fúvós, gitár, ütő: 2.500 Ft/félév 

 
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható. 
 
 
 
 
 
 
 



2. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai 
 

6 és 18 év között, valamint 
vendégtanuló esetén: 

 (Ft/félév) 

elégséges tanulmányi eredmény 
esetén 

7.100 

közepes tanulmányi eredmény 
esetén 

6.500 

jó tanulmányi eredmény esetén 6.000 
jeles tanulmányi eredmény esetén 5.700 
Újonnan beiratkozó növendékek 
igazolt tanulói jogviszony esetén 

6.000 

 
3. A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj maximum (Ft/nap) 

  
 Ft/nap 
Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló) 

2.000 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzát.)    

2.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk.,egyéb vendég) 

2.300 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló) 

1.600 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (IX. ker-ben pedag. és 
hozzátart.) 

2.000 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk., egyéb vendég) 

2.200 

 
 

4. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak 
 
 Ft/éj 
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzátart.) 

 
700 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.) 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég) 

1.400 

 
5. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum 

 
 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzátartozó 

800 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 850 



Ifjúsági Tábor (nem ker. isk. egyéb 
vendég)   

 
 Ft/fő/turnus  
Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.)          

700 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég 

700 

 
 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló 
diákok) 

 
550 

  
Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló 
diákok) 

 
550 

 
6. A Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó térítési- és tandíjak 

 
  (Ft/fő) 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelete 34. § (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott esetben   

 (2. szakképzést szerző tanuló) 
 

 
20.000 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelete 34. § (1) bekezdésének a) pontja 
szerint tanulmányi eredménytől függően 
(egyéb oktatásban 11. és 12. évfolyamon tanulók) 

    (Ft/fő) 

4,00 tanulmányi átlag felett 16 000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 20 000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 24 000 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelete 34. § (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott esetben 
(nappali és nem tanköteles képzés esetén 
másodszor ismétli a 11. évfolyamot) 

(Ft/fő) 

a)  nappali oktatásban 20.000 
b) egyéb oktatásban a térítési díj mértéke 

az első beszámolóig 22.000 
az első beszámoló után, annak eredményétől függően  
4,00 tanulmányi átlag felett 20.000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 24.000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 26.000 
 
 
 
 



A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) számú Korm. rendelete 36. § (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott esetben – figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 18. § (2) bekezdésére - a tanulmányi 
eredménytől függően 

 
22. életév betöltéséig, amennyiben tanulói 
jogviszonyban 
áll a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban 

(Ft/fő) 
 
 
 

5,00 tanulmányi átlag esetén 16.000 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 18.000 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 22.000 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 26.000 
3,50 tanulmányi átlag alatt 30.000 
 
 
22. életév felett 

(Ft/fő) 

5,00 tanulmányi átlag esetén 22.000 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36.000 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 52.000 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 66.000 
3,50 tanulmányi átlag alatt 74.000 

 
A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú 
Korm. rendelete 36. § (1) bekezdésének b) és c) 
pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a 
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának 
(11. évfolyamtól kezdődően az évfolyam harmadik 
és további alkalommal történő megismétlésekor) 

 
 

(Ft/fő) 
 
 

55.000 

a) nappali oktatásban  az első félévben 
a második félévben és minden további félévben az előző félév 

tanulmányi eredményétől függően 
4,00 tanulmányi átlag felett 44.000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 55.000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 66.000 

    
  (Ft/fő) 

36.000 b) egyéb oktatásban  az első beszámolóig 
az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 

4,00 tanulmányi átlag felett 22.000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 36.000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 51.000 

 
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelete 36. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a 
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a. 

- Vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke a szakmai feladatra, a tanévkezdéskor 
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 %-a. 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
1. Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a rendeletben a zeneiskola tandíjainak 
megállapításánál figyelembe vettük az intézmény emelkedő költségeit, valamint a törvényi 
minimumra kerültek megemelésre a térítési és tandíjak. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet módosításának a végrehajtásra tárgyi kihatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Az adminisztratív terhekben növekedés nem várható. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján szükségesnek tartom a rendelet módosítását, mert 
így kiküszöbölhető azon családok közvetett támogatása, akik arra nincsenek rászorulva. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében kell biztosítani. 
 
 



 
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 
A 25/2011. (IX.26.) rendelet hatályos szövege A 25/2011. (IX.26.) módosításra javasolt szövege 
„1. § A rendelet célja, hogy az Szt., a Gyvt., valamint az Ltv. és a 
végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szabályozza a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat, valamint Közokt. tv. alapján meghatározza a 
költségtérítés és tandíj szociális alapon adható kedvezményeinek 
feltételeit.” 

„1. § A rendelet célja, hogy az Szt., a Gyvt., valamint az Ltv. és a 
végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szabályozza a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat, valamint az Nkt. alapján meghatározza a költségtérítés és 
tandíj szociális alapon adható kedvezményeinek feltételeit.” 

„2. § (1) E rendelet hatálya – az ápolási díj kivételével – kiterjed 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(4) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1)-(4) 
bekezdésében, valamint az Szt. 7. §-ban meghatározott 
személyekre.”  

„2. § (1) E rendelet hatálya – az ápolási díj és az oktatási 
támogatások kivételével – kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(4) bekezdésében, a 
Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az Szt. 7. §-ban 
meghatározott személyekre.”  

„2. § (2) A rendelet hatálya az ápolási díj esetében kiterjed a 
Budapest Főváros IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 
személyekre.”  

„2. § (2) A rendelet hatálya az ápolási díj és az oktatási támogatások 
esetében kiterjed a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
személyekre.” 

„40. § (1)  Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási 
intézményekbe, alapfokú művészetoktatási intézményekbe 
beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek 
a) ingyenesen veheti igénybe a Közokt. tv. 114. §-ában 

meghatározott valamennyi szolgáltatást, továbbá az 53. § (2) 
bekezdésében felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat, az 53. 
§ (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat az 52. § (7) 
bekezdés szerinti időkereten belül 

b) térítési díjat kell fizetni a Közokt. tv. 115. §-ában, tandíjat a 
116. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén 

c) az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Közokt. tv. 
110. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak hatálya alá - ha 
nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem 
rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság 
hiányában-, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, 
továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat 
fizet.” 

„40. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási 
intézményekbe, alapfokú művészetoktatási intézményekbe 
beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek 
a) ingyenesen veheti igénybe a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 33. §-ában meghatározott 
valamennyi szolgáltatást 

b)  térítési díjat kell fizetni a Rendelet 34. § és 35. §-ában, tandíjat a 
36. §-ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén, 

c) a 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díjat és 
tandíjat az Nkt. 33. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani 
úgy, hogy az a méltányosságból csökkentett térítési díj, tandíj 
esetén sem lehet kevesebb a törvényben meghatározott 
határértéknél, 

d) az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt.  92. § (1) 
bekezdésében foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés 
vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az 
ingyenességet biztosító viszonosság hiányában-, az óvodai, 
iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai 
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.” 

 
„40. § (2) A polgármester kérelemre a térítési díjat, illetve tandíjat 
a szociálisan rászoruló családok esetében csökkentheti: 
a) 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200 %-át, 

b) 50 %-kal,  ha a tanuló családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át.” 

 

„40. § (2) A polgármester kérelemre a térítési díjat, illetve tandíjat a 
szociálisan rászoruló családok esetében csökkentheti: 
a) 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
200 %-át, 

b) törlésre kerül. 
 

„41. § (4) Az iskola hangszereinek (eszközeinek) nem 
rendeltetésszerű használatából eredő károkozás kártérítési 
kötelezettséget von maga után. A kártérítés mértéke nem 
haladhatja meg a károkozás időpontjában jogszabály által 
meghatározott mértéket (a Közokt. tv. 77. § (2) bekezdés a)-b) 
pontja). 

41. § (4) Hatályát veszti 

„41/A. §  A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott 
táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza.” 

„41/A. §  
„(1) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban 
fizetendő térítési díjakat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti 
intézmények által azok gondozottai és kísérői és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban működő 
művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére szervezett 
táboroztatás esetén, kérelmükre a polgármester egyéni elbírálás 
alapján méltányosságból engedélyezheti, hogy az általuk 
megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi tanulók 
által fizetendő térítési díjakkal.” 

A hatályos 2. számú melléklet A módosításra javasolt 2. számú melléklet 
„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 115.§ (1)c 
és 116.§ (1)a pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak 
térítési díj fizetési kötelezettsége 
 

Új növendékek (Ft/félév) 
6 és18 év között       6.800  

„A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 34.§ (1) bekezdésének 
b) és 36.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ádám Jenő 
Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége 
 
Zeneóvoda: 



18 és 22 év között     12.900  
22 év felett     20.500  

 
Régi növendékek 6 és 18 év között (Ft/félév) 

elégséges tanulmányi eredmény esetén 8.700 
közepes tanulmányi eredmény esetén 7.100 
jó tanulmányi eredmény esetén 6.800 
jeles tanulmányi eredmény esetén 6.500 

 
Régi növendékek 18 és 22 év között  (Ft/félév) 
elégséges tanulmányi eredmény esetén 21.600 
közepes tanulmányi eredmény esetén 17.000 
jó tanulmányi eredmény esetén 13.000 
jeles tanulmányi eredmény esetén 10.800 

 
22 év felett  (Ft/félév) 

 20.500 
  
A dalosjáték, előképző egységesen   (Ft/félév) 

 6.500 
 
Hangszerhasználati díjak egy félévre, amelyet a térítési díjjal 
egy időben kell fizetni 2012. március 01. napjától: 
 
Hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható.  
 

Hangszerek   (Ft/félév) 
Zongora, orgona: 1.500 

Magánének zenei kísérete: 1.000 
Vonós, fúvós, gitár, ütő: 2.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény térítési díjai  

 
6 és 18 év között:  (Ft/félév) 

elégséges tanulmányi eredmény esetén 1.600 
közepes tanulmányi eredmény esetén 1.400 
jó tanulmányi eredmény esetén 1.200 
jeles tanulmányi eredmény esetén 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj 
maximum (Ft/nap)  
  

 Ft/nap 
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben tanuló) 

2.000 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben pedag. és hozzát.)    

2.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk.,egyéb vendég) 

2.300 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 1.600 

tandíj 9.800,-Ft/félév 
 
Újonnan beiratkozó növendékek 6 és 18. éves kor között, igazolt 
tanulói jogviszony esetén 

tárgy kategória félévi díj 
hangszeres főtárgy jó (4.0-4.49) 13.050 Ft 
csoportos előképző  13.050 Ft 

 
Régi növendékek 6 és 18 éves kor között, illetve 18 év felett, igazolt 
tanulói jogviszony, valamint vendégtanuló esetében 

tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy 
esetében 

jeles (4.5.-5) 10.050 Ft 
jó (4-4.49) 11.050 Ft 
közepes (3.5-3.99) 12.050 Ft 
minden további 
esetben 

13.050 Ft 

 
Régi és új növendékek 18 és 22 éves kor között, igazolt hallgatói 
jogviszony esetében 

tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy 
esetében 

jeles (4.5.-5) 21.300 Ft 
jó (4-4.49) 23.450 Ft 
közepes (3.5-3.99) 25.550 Ft 
minden további 
esetben 

27.700 Ft 

 
2012-2013. tanév tandíjai (kötelező óraszámba be nem számítható 
hangszeres óra) 
régi és új növendékek – 22 éves kor alatt és felett, igazolt tanulói ill. 
hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők (normatív támogatás nem 
igényelhető) 

tárgy kategória félévi díj 
valamennyi egyéni és 
csoportos főtárgy 
esetében 

jeles (4.5.-5) 49.500 Ft 
jó (4-4.49) 51.500 Ft 
közepes (3.5-3.99) 55.200 Ft 
minden további 
esetben 

- 

 
Hangszerhasználati díjak egy félévre, amelyet a térítési illetve 
tandíjjal egy időben kell fizetni: 
 

Zongora, orgona: 1.500 Ft/félév 
Magánének zenei kísérete: 1.000 Ft/félév 
Vonós, fúvós, gitár, ütő: 2.500 Ft/félév 

 
A hangszerhasználati díjból kedvezmény nem adható. 
 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény térítési díjai  
 

6 és 18 év között, valamint a 
vendégtanuló esetén: 

 (Ft/félév) 

elégséges tanulmányi eredmény 
esetén 

7.100 

közepes tanulmányi eredmény esetén 6.500 
jó tanulmányi eredmény esetén 6.000 
jeles tanulmányi eredmény esetén 5.700 
Újonnan beiratkozó növendékek 
igazolt tanulói jogviszony esetén 

6.000 

 
 
 
A Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj 
maximum (Ft/nap)  

  Ft/nap 
Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló) 

2.000 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzát.)    

2.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk.,egyéb vendég) 

2.300 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 1.600 



Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló) 
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (IX. ker-ben pedag. és 
hozzátart.) 

2.000 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk., egyéb vendég) 

2.200 

 
 
A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak 

 
 Ft/éj 
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. és 
hozzátart.) 

 
700 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben pedag.és hozzát.) 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) 

1.400 

 
 
 
A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum 
 

 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. és 
hozzátartozó 

800 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker. isk. egyéb 
vendég)   

850 

 
 Ft/fő/turnus  
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben pedag.és hozzát.)         

700 

Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég 

700 

 
 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló 
diákok) 

 
550 

  
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben tanuló diákok) 

 
550 

 
 
 
Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó térítési- és tandíjak   
 

  (Ft/fő) 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott esetben   

 (2. szakképzést szerző tanuló) 

 
20.000 

 
  (Ft/fő) 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott esetben a 
tanulmányi eredménytől függően 
(alapfokú művészetoktatás) 

 
- 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott esetben 
tanulmányi eredménytől függően 
(felnőtt oktatásban 11. és 12. 
évfolyamon tanulók) 

    (Ft/fő) 

4,00 tanulmányi átlag felett 16 000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 20 000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 24 000 

Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló) 
Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (IX. ker-ben pedag. és 
hozzátart.) 

2.000 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 
Tábor (nem ker. isk., egyéb vendég) 

2.200 

 
A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak 

 
 Ft/éj 
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzátart.) 

 
700 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.) 

1.200 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég) 

1.400 

 
A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak maximum 
 

 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag. 
és hozzátartozó 

800 

Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker. isk. egyéb 
vendég)   

850 

 
 Ft/fő/turnus  
Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben pedag.és 
hozzát.)          

700 

Balatonlelle Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb 
vendég 

700 

 
 Ft/fő/turnus  
Kincsesbánya Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Tábor (IX. ker-ben tanuló 
diákok) 

 
550 

  
Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági 
Tábor (IX. ker-ben tanuló diákok) 

 
550 

 
Leövey Klára Gimnáziumban alkalmazandó térítési- és tandíjak   
 

  (Ft/fő) 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) számú Korm. rendelete 34. § (1) 
bekezdésének a) pontjában 
meghatározott esetben   

 (2. szakképzést szerző tanuló) 

 
20.000 

 
 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) számú Korm. rendelete 34. § (1) 
bekezdésének a) pontjában 
meghatározott esetben tanulmányi 
eredménytől függően 
(egyéb oktatásban 11. és 12. 
évfolyamon tanulók) 

    (Ft/fő) 

4,00 tanulmányi átlag felett 16 000 
3,00-3,99 tanulmányi átlagig 20 000 
3,00 tanulmányi átlag alatt 24 000 

 



 
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott esetben 
(nappali vagy felnőtt képzés esetén 
másodszor ismétli a 11. évfolyamot) 

(Ft/fő) 

a)  nappali oktatásban 20.000 
b) felnőttoktatásban a térítési díj mértéke 

az első beszámolóig 22.000 
az első beszámoló után, annak 

eredményétől függően 
 

4,00 tanulmányi átlag felett 20.000 
24.000 
26.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

 
A Törvény 116. § (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott esetben – figyelemmel a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 
rendelet 9. § (5) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől 

függően 
 

22. életév betöltéséig, amennyiben 
tanulói jogviszonyban 
áll a nappali oktatás munkarendje 
szerinti oktatásban 

(Ft/fő) 
 
 
 

16.000 
18.000 
22.000 
26.000 
30.000 

5,00 tanulmányi átlag esetén 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 
3,50 tanulmányi átlag alatt 

 
22. életév felett (Ft/fő) 
5,00 tanulmányi átlag esetén 22.000 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36.000 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 52.000 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 66.000 
3,50 tanulmányi átlag alatt 74.000 

 
A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi 
eredményt kell figyelembe venni. 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 116. § (1) bekezdésének b) és d) 
pontjában meghatározott esetben a tandíj 
mértéke a szakfeladatra jutó folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

(11. évfolyamtól kezdődően az 
évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlésekor) 

 
 

(Ft/fő) 
55.000 

a) nappali oktatásban  az első félévben 
a második félévben és minden további félévben az előző 

félév tanulmányi eredményétől függően 
4,00 tanulmányi átlag felett 44.000 

55.000 
66.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

    
  (Ft/fő) 

36.000 b) felnőttoktatásban  az első 
beszámolóig 

az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 
4,00 tanulmányi átlag felett 22.000 

36.000 
51.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

 
-  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. § (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tandíj 
mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó 
hányadának legfeljebb 100 %-a. 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 116. § (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott esetben a 
tandíj mértéke 

 (Ft/fő) 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) számú Korm. rendelete 34. § (1) 
bekezdésének c) pontjában 
meghatározott esetben 
(nappali és nem tanköteles képzés 
esetén másodszor ismétli a 11. 
évfolyamot) 

(Ft/fő) 

a)  nappali oktatásban 20.000 
b) egyéb oktatásban a térítési díj mértéke 

az első beszámolóig 22.000 
az első beszámoló után, annak 

eredményétől függően 
 

4,00 tanulmányi átlag felett 20.000 
24.000 
26.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 36. 
§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben 
– figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 18. § (2) bekezdésére - a tanulmányi 
eredménytől függően 
22. életév betöltéséig, amennyiben 
tanulói jogviszonyban 
áll a nappali oktatás munkarendje 
szerinti oktatásban 

(Ft/fő) 
 
 
 

16.000 
18.000 
22.000 
26.000 
30.000 

5,00 tanulmányi átlag esetén 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 
3,50 tanulmányi átlag alatt 

 
22. életév felett (Ft/fő) 
5,00 tanulmányi átlag esetén 22.000 
4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36.000 
4,00-4,49 tanulmányi átlagig 52.000 
3,50-3,99 tanulmányi átlagig 66.000 
3,50 tanulmányi átlag alatt 74.000 

 
A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt 
kell figyelembe venni. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) számú Korm. rendelete 36. § (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott esetben a tandíj mértéke a 
szakfeladatra jutó folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 

(11. évfolyamtól kezdődően az 
évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlésekor) 

 
 
 
 

(Ft/fő) 
55.000 

a) nappali oktatásban  az első félévben 
a második félévben és minden további félévben az 

előző félév tanulmányi eredményétől függően 
4,00 tanulmányi átlag felett 44.000 

55.000 
66.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

    
  (Ft/fő) 

36.000 b) egyéb oktatásban az első 
beszámolóig 



felnőttoktatási tanulói jogviszony 
keretében teendő ún. rendes érettségi 
vizsga teljes díja: 

 
22.000 

 
      
   

- egyes tárgyakból teendő vizsga esetében megegyezik az Oktatási 
Hivatal által az adott vizsgaidőszakra megállapított vizsga díjával. 
 
 
 
 

az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 
4,00 tanulmányi átlag felett 22.000 

36.000 
51.000 

3,00-3,99 tanulmányi átlagig 
3,00 tanulmányi átlag alatt 

 
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelete 36. § 
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a 
tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a 

- Vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke a 
szakmai feladatra, a tanévkezdéskor számított folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 %-a. 

 
 
 
 


