
A SZOLNOKI K ŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. TANÉV II. FÉLÉV 

TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAI: 
 

 A díjak A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, valamit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Térítési és tandíjszabályzata által kerültek megállapításra. 
 

        A térítési díj összege: 
a) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött                          Félévre fizetendő összeg: 
tanuló esetében a díjalap:                                                

aa) 5%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén:                                            2.500 Ft. 
ab) 6%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén:                                         3.000 Ft. 
ac) 8%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                            4.000 Ft. 
ad) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átalag esetén:                                     5.000 Ft. 
ae) 15%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag esetén:                                             7.500 Ft. 
af) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén:                                            10.000 Ft. 
  
b) a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 
22. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap: 

ba) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén:                                          7.500 Ft. 
bb) 16%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                       8.000 Ft. 
bc) 18%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                        9.000 Ft. 
bd) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                         15.000 Ft. 
be) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén:                                           20.000 Ft. 
  
A tandíj összege: 
 a) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött                        Havonta fizetendő összeg: 
 tanuló esetében a díjalap:                                               

aa) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átalag esetén:                                         1.500 Ft. 
ab) 20%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                        2.000 Ft. 
ac) 25%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                        2.500 Ft. 
ad) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                           3.000 Ft. 
ae) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén:                                             4.000 Ft. 
  
b) minden további esetben a díjalap: 
ba) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanulmányi átalag esetén:                                          2.000 Ft. 
bb) 25%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                         2.500 Ft. 
bc) 30%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                         3.000 Ft. 
bd) 35%-a 2 és 2,4 közötti tanulmányi átlag esetén:                                            3.500 Ft. 
be) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén:                                              4.000 Ft. 
 

A térítési és tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor és a 
jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. 
 

Fizetési határidő: tanítási év I. félévére vonatkozóan:  október 15. 
                               tanítási év II. félévére vonatkozóan:  március 15. 
 


