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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Közoktatásról rendelkező 1993. évi LXXIX. törvény 102.
§ (2) bekezdés b) pontjában és 110. § (8) bekezdésében biztosított jogköre alapján, a fenntartásában
lévő közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjak, tandíjak és a nem magyar állampolgárok által
fizetendő díjak befizetésének rendjét és mértékét az alábbiak szerint szabályozza:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1. §
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) által fenntartott közoktatási intézményekre, azok vezetőire, alkalmazottaira, közösségeire.
(2) Az Egyetem a pedagógusképzéssel összefüggő feladatok ellátására az alábbi gyakorló intézményeket tartja fenn:
a) SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye,
Napközi Otthonos Óvodája,
b) SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola,
c) SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola,
d) SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium.
(3) A szabályzat hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt közoktatási intézményekben óvodai nevelésben részesülő gyermekekre, tanulókra, azok szüleire, gyámjaira.
II. AZ INGYENESEN-, TÉRÍTÉSI DÍJ ALAPJÁN, VALAMINT TANDÍJ FIZETÉSÉVEL
IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS MÉRTÉKE
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
2. §
(1) Az Egyetem a közoktatásról szóló törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett – az adott közoktatási intézmény költségvetésben maghatározott keretek között
– ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásként biztosítja azon diákkörök [Közoktatási tv. 53. § (2)
b) pontja] igénybevételét, amelyekben a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő,
vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismerteket sajátítanak el, amennyiben azok megszervezése az iskola rendelkezésére bocsátott órakeret terhére történik.
(2) Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik az első szakképesítésre való felkészülés és az első szakmai vizsga. Hátrányos helyzetű tanuló esetén ingyenes a második szakképesítés megszerzése is.
(3) A sajátos nevelési igényű tanuló esetében az oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes.
(4) Minden tanuló számára ingyenes a fejlesztő felkészítés, a pedagógiai szakszolgálat igénybevétele.
(5) Az intézményekben a közoktatási törvény 114. §-ában megjelölt szolgáltatásokon kívül ingyenesen vehetők igénybe azok is, melyeket a fenntartó az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett.
(6) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos beteg tanulók esetében az alapfokú művészetoktatásban való részvétel minden
esetben ingyenes.
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A térítési díj fizetési kötelezettség köre és mértéke
3. §
(1) Az Egyetem által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulók számára a közoktatásról
szóló törvény 115. §-ában meghatározott szolgáltatások térítési díj fizetési kötelezettséggel vehetők igénybe.
(2) A térítési díj mértéke – a Közoktatási tv. 117. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével – tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának az alapfokú művészetoktatásban 15%-a a Közoktatási tv. 115. §
(1) bekezdésének a)–b)–c) pontjában meghatározott esetben
a) 18 éven aluli tanulóknál
b) 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál.
(3) A térítési díj összegét e szabályzat mellett a mindenkori éves költségvetésről szóló törvény figyelembe vételével kell megállapítani.
Kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség teljesítésénél
4. §
(1) Az e szabályzatban meghatározott térítési díj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév tanulmányi eredménye alapján – a Közoktatási tv. 117. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével – az alábbiak szerint kell csökkenteni:
(2) Az alapfokú művészetoktatásban:
– 4,5 tanulmányi átlag felett 92%-ot kell fizetni,
– 4,5 tanulmányi átlag alatt 100%-ot kell fizetni.
(3) A tanulmányi eredménytől függően csökkentett összegben megállapított térítési díj nem lehet kevesebb egy tanítási évben a feladat ellátásához biztosított normatíva:
Zeneművészeti ágnál a normatíva 10%-ánál, más művészeti ágnál a normatíva 20%-ánál.
Ez a rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj
nem szedhető.
(4) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más térítési díjfizetési kötelezettséggel járó oktatásban:
– legfeljebb 75%-os kedvezmény 4,5 tanulmányi átlag felett,
– legfeljebb 65%-os kedvezmény 4,5–3 tanulmányi átlag között,
– 0%-os kedvezmény 3 tanulmányi átlag alatt.
(5) A térítési díjfizetésre első alkalommal kötelezett tanulók a rendeletben megállapított térítési díj
92%-át fizetik.
A tandíj fizetési kötelezettség köre, mértéke
5. §
(1) Az Egyetem által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulók számára a közoktatásról
szóló törtvény 116. §-ában meghatározott szolgáltatások tandíjfizetési kötelezettséggel vehetők
igénybe.
(2) A hátrányos helyzetű tanulók harmadik szakképesítésének megszerzése fizetési kötelezettség alá
esik.
(3) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányada.
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Kedvezmények a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél
6. §
(1) A tandíj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév tanulmányi eredménye alapján az alábbiak szerint kell csökkenteni:
a) Az alapfokú művészetoktatásban:
– 4,5 tanulmányi átlag felett 92%-ot kell fizetni
– 4,5 tanulmányi átlag alatt 100%-ot kell fizetni.
b) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más tandíjfizetési kötelezettséggel járó oktatásban:
– legfeljebb 85%-os kedvezmény 4,5 tanulmányi átlag felett,
– legfeljebb 75%-os kedvezmény 4,5–3 tanulmányi átlag között,
– 0%-os kedvezmény 3 tanulmányi átlag alatt.
(3) A tandíjfizetésre első alkalommal kötelezett tanulók a rendeletben megállapított tandíj 92%-át fizetik az alapfokú művészetoktatásban, 25%-át minden más oktatásban.
III. A SZOCIÁLIS HELYZET FIGYELEMBE VÉTELE
A szociális helyzet alapján adható mentességek, kedvezmények
7. §
(1) A tanulót ilyen jogcímen megillető kedvezmény elbírálásáról, mértékének megállapításáról az intézmény vezetője az alábbi keretek között dönt.
(2) A tanulónak, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásban a tárgyév szeptember 30. napjáig benyújtott
kérelmére a 3. §–6. § szerint megállapított térítési díjat és tandíjat a tanuló szociális helyzete alapján az intézmény vezetője tovább csökkentheti az alábbiak szerint:
(3) Szociális kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor elsősorban a gyermek, tanuló
szociális helyzetét kell figyelembe venni. Szociálisan rászorult különösen az olyan gyermek, tanuló, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező munkabér összegét, három vagy több eltartott gyermek van a családban, az egyik szülő
munkanélküli, vagy a tanuló árva, vagy a nagyszülők nevelik.
A szociális kedvezmény mértéke legfeljebb 50%-kal csökkenthető.
(4) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díjat és tandíjat csökkentő kedvezmény annak a
gyermeknek, tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb kötelező munkabér másfélszeresét eléri vagy meghaladja.
(5) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a fizetésre kötelezett személynek az közoktatási intézmény vezetője által előírtak szerint igazolnia kell.
IV. A TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍIJ MEGÁLLAPÍTÁSA, AZ ARRÓL RENDELKEZŐ
HATÁROZAT, VALAMINT A HATÁROZATTAL SZEMBENI JOGORVOSLAT
Eljárási szabályok
8. §
(1) A közoktatási intézmény vezetője az SZTE GMF közreműködését igénybe véve, minden tanév
szeptember 1. napjáig megállapítja a közoktatási törvény 115–116. §-aiban felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó térítési- és tandíj összegét, az e szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.
(2) A díjmegállapítás alapját a folyó évre jóváhagyott költségvetés eredeti tervezett kiadásai, illetve a
költségvetési törvény által meghatározott alap normatív hozzájárulás képezik. Ez alapján kerül
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megállapításra a szakfeladatra jutó kiadások egy tanulóra eső összege. Az így megállapított díjak a
folyó évben kezdődő tanév teljes tartamára válnak érvényessé: IX. 1-jétől VIII. 31-áig.
A térítési díj és a tandíj tanévenként a 10. §-nak megfelelően egy összegben, vagy két részletben
fizethető, indokolt esetben halasztás adható.
Az intézmény vezetője állapítja meg a gyermek, a tanuló által igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési és tandíj összegét a szociális helyzet alapján adható és a tanulmányi eredmények
alapján járó kedvezmények figyelembevételével, őt illeti meg a szabályozás keretei között a részletfizetés, a halasztás engedélyezésének joga.
Nem adható térítési díj és tandíj fizetési kedvezmény elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
A térítési díj és tandíj szociális indok alapján, illetve tanulmányi eredménytől függően történő
mérséklése költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
9. §

(1) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanulónak.
(2) Ha a tanulót azért terheli térítési díj-, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mivel tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot, illetőleg szakmai vizsgát ismételni, vagy
ezeken a vizsgákon javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben, illetőleg részletfizetési kedvezményben nem lehet részesíteni.
(3) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott gyermeknél, tanulónál a szülő/k/ jövedelmi helyzetét, a nagykorú – eltartásáról önmaga gondoskodó – tanuló esetében a tanuló jövedelmi helyzetét kell figyelembe venni. A megállapított tandíj és térítési díj megfizetésére a szolgáltatást igénybe vevők ennek megfelelően kötelesek.
(4) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a díj fizetésére kötelezettet, megjelölve a határozatban a gyermek, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás/ok/
térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, a befizetés módját és határidejét, a jogorvoslat lehetőségét és módját. A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen – a közoktatási
törvény által meghatározott módon – felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható
be.
10. §
(1) A közoktatási törvény 115–116. §-aiban megjelölt – térítési díj és tandíjfizetési kötelezettséggel
igénybe vehető – szolgáltatások tandíját és térítési díját tanévenként két részletben kell fizetni. Különösen indokolt esetben – kérelemre – az intézmény vezetője hozzájárulhat az esedékes részlet kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához.
(2) A vizsgákkal kapcsolatban – beleértve a javító és pótvizsgákat is – előírt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségnek a közoktatási intézmény vezetője által megszabott időpontban, egy összegben
kell eleget tenni.
(3) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad
arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra megszabott időben
és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.
(4) Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. A térítési díj és a tandíj megállapításával, fizetésével kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell gondoskodni.
(5) Az intézmény vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő gyermekek illetve tanulók szüleit
köteles tájékoztatni az intézményben térítési és tandíjért igénybe vehető szolgáltatásokról, a térítési
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és tandíjak várható alapösszegéről, az e szabályzat szerint a tanulmányi eredmények alapján járó,
illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének
szabályairól.
V. A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK
11.§
(1) A nem magyar állampolgár – a közoktatási törvény 110. §. (1–4) bekezdésében foglalt kivételekkel, továbbá, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik – az óvodai,
iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A
díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadát. A közoktatási intézmény vezetője a díj kalkulációjához köteles igénybe
venni az SZTE GMF közreműködését.
(2) A díjnak az (1) bekezdés szerint meghatározott alapösszegét csökkentő, a gyermeket, tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról a közoktatási intézmény vezetője dönt. A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló szociális helyzetét, tanulmányi eredményét kell mérlegelni. A díj elengedhető, amennyiben a tanuló
szociális helyzete ezt különösen indokolttá teszi, vagy a tanuló tanulmányi eredménye alapján erre
kiemelkedően érdemes.
(3) A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés elengedését tanévenként kell megállapítani, e szabályzat 7–10. §-ában foglaltakat alkalmazva.
(4) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és
módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás
nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.
(5) A közoktatási intézmény vezetője a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról
gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet, valamint a díj megállapításával, fizetésével kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról a Szervezeti és Működési Szabályzatban
gondoskodik. A közoktatási intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő, nem magyar állampolgárságú tanulókat, gyermekek, tanulók szüleit a közoktatási intézményben igénybe vehető
szolgáltatásokról, a díj várható alapösszegéről, az adható kedvezményekről, a díj fizetésének szabályairól.
(6) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai az Egyetem fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a magyar állampolgárokkal
azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben biztosított szolgáltatásokat.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §
(1) E szabályzat alkalmazásában a jövedelem és család vonatkozásában a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók.
(2) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor – az azt megelőző három
hónapra vonatkozóan – igazolni kell.
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Az SZTE közoktatási intézményeiben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak…

(3) A tanuló, illetőleg a kiskorú szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a jövedelmi viszonyaiban változás következik be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni.
(4) E szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Szabályzatának mellékleteként, a Közoktatási Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2011. szeptember 1. napjától kell
alkalmazni felmenő rendszerben, első alkalommal a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan.
(5) Az SZTE Szenátusa elrendeli a közoktatási intézmények vezetőinek, hogy az e szabályzat alapján
az intézményi szervezeti és működési szabályzatban a térítési díj, a tandíj és a nem magyar állampolgárok által fizetett díj megállapításával, fizetésével kapcsolatos intézményi feladatokat szabályozzák.
Záradék:
Jelen Szabályzatot a Szenátus a 2011. év július 04. napján hozott, 142/2011. számú határozatával elfogadta.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

