
Díjfizetési kötelezettségek: 

A térítési díj, tandíj befizetésére, vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34-36.§-a rendelkezik. 

Díjkedvezmények: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél 

Az általános iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 

igényelni. 

A jogosultság megállapításához érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megálla-

pításáról szóló határozat szükséges. 

A kedvezmény igénylésének feltétele: 

 Egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén az egy főre 

jutó jövedelem nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át 

 Egyéb esetben a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság érvényességének 

időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata. 

Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni. 



Három- vagy többgyermekes családoknál 

Gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A ked-

vezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni: 

 a 16 éven aluli, 

 a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

• életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 

A jogosultság megállapításához a MÁK vagy pénzintézeti kifizetőhely által kiállított családi 

pótlékról szóló igazolás szükséges. 

A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló 

gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolást is be kell nyújtani. Felsőfokú tanulmányok 

esetén ez félévente esedékes. A 2017/18-as tanévre szóló iskolalátogatási igazolást 

szeptemberben kell benyújtani. A benyújtás időpontjáig teljes térítést kell fizetni. Az igazolás 

benyújtását követően a kedvezményt visszamenőleg érvényesítjük. 

Ha a három- vagy többgyermekes családban van felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló 

gyermek, a családi pótlékról szóló igazoláson a harmadik gyermek figyelembevételével 

folyósított összegnek kell szerepelnie. 

Testi érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos tanuló 

után az intézményi térítési díj 50%-át kell kedvezményként biztosítani. A 

jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok: 

 „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű nyom- 

tatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, 

szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki, 

vagy 

 magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás 

 Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása 

érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni. 

 Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre érvényes országos/megyei 

szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői bi-

zottsági vélemény nem jogosít!), vagy 



A megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények igény-

bevételéhez. 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intéz-

ményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 

gyermek után. 


