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I.
Az alaptevékenységgel összefüggésben fizetendő térítési díjak és
tandíjak
1. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre (229/2012 (VIII.28.) (33.§)
Az Óbudai Waldorf Iskolában az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások közé tartozik:
(1)

az 1-8 évfolyamokon minden esetben, továbbá – a 115–116. §-ban meghatározott
kivétellel – a középiskolában – a tanórai foglalkozások

(2)

az 1-10 évfolyamon az évfolyamismétlés, a 11-13 évfolyamon az első alkalommal
történő évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az
évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a
tanulmányi követelményeket nem teljesítette;

(3)

az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli
foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart,
kórust, a pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai
sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt,
bajnokságokat is;

(4)

a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam
végéig a napközis és tanulószobai foglalkozás;

(5)

a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a
javítóvizsga;

(6)

a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első
alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt – az érettségi
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – az érettségi vizsga;

(7)

az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sportés szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások
igénybevételéhez;

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel,
beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is.
Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való
részvétel.
Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását,
a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más
foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére
lehet megszervezni.
Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai
diákönkormányzat – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási
intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program
megvalósításánál nem lehet túllépni.
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2. Térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások köre
(229/2012 VIII.28. 34§)
Az Óbudai Waldorf Iskolában térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető
szolgáltatások közé tartozik:
(1)

minden, az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásoknál fel nem sorolt tanórán
kívüli foglalkozás, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától a napközis
foglalkozás és a tanulószoba;

(2)

az alapfokú művészetoktatási intézményben

(3)

–

heti hat tanórai foglalkozás a gyakorlat és elmélet elsajátításához, valamint
tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti
záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal – tanulmányi
eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam megismétlése, (Szülői
nyilatkozat alapfokú művészetoktatásról)

–

továbbá e szolgáltatások körében az
felszereléseinek igénybevétele, használata;

iskola

létesítményeinek,

a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az
egyébként ingyenesen igénybe vehető, alaptevékenységgel összefüggő minden
szolgáltatás;

Az Óbudai Waldorf Iskola egységes iskola, ahol az iskola helyi tantervének megfelelően
minden tanuló részt vesz az alapfokú művészetoktatásban, így további művészetoktatást
tanulóink csak tandíjfizetési kötelezettség mellett vehetnek igénybe.

2.1.

A térítési díj mértéke (229/2012. 35.§)
A jogszabályi rendelkezések értelmében a térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a
tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) tizenöt–huszonöt százaléka a 2. pont (1) bekezdésében meghatározott esetben;
b) öt–tízenöt százaléka a 2. pont (2) bekezdésében meghatározott esetben,
tizennyolc éven aluli tanulóknál;
c) tizenöt–harminc százaléka 2. pont (2) bekezdésében meghatározott esetben,
tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;
d) huszonöt–ötven százaléka 2. pont (3) bekezdésében meghatározott esetben.

2.2.

A térítési díj megállapítása
A tanév során alkalmazandó intézményi térítési díjakat a jogszabályi és belső
előírások, valamint az előző gazdasági évben a szakmai feladatra fordított kiadások
figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg minden év augusztus 31ig. Szükség esetén a térítési díjat az intézmény igazgatója évente egyszer módosíthatja.
Az aktuális tanév során fizetendő térítési díjak jogcímeit, a fizetendő díjakat és a
befizetés határnapjait az 1. sz. táblázat tartalmazza.
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2.3.

A térítési díj megállapításakor igénybe vehető kedvezmények
A jogszabályok értelmében a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően
csökkenteni kell, miután azonban az Óbudai Waldorf Iskola egységes iskolaként a
Waldorf-pedagógia keretében valósítja meg az alapfokú művészetoktatást, ezen kívül
az 1-10 évfolyamon kizárólag szöveges értékelést ad a diákok teljesítményéről, a
tanulmányi eredménytől függő differenciált térítési díj megállapítására sem az elvi,
sem a technikai feltételek nem adottak.
Az egységes pedagógia sajátosságából adódóan 18. életévüket betöltött nagykorú
tanulóink számára alanyi kedvezményként biztosítjuk a kiskorúakkal azonos elbírálást,
amelynek értelmében a nagykorú tanulóink esetében is a jelen szabályzat 2.1. b.)
pontja alkalmazandó.
A térítési díj – a 2.1.a) pont kivételével – nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint
a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás húsz százaléka.
A hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek
három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe
vettek;

Ha a tanuló a térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást
jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni
a törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt.

2.4.

A térítési díj befizetésének módja
A térítési díjat az Óbudai Waldorf Iskola 11703006-20035523 sz. elkülönített
folyószámlájára kell befizetni:
banki átutalással
A közleményben fel kell tüntetni a tanuló nevét, a befizetés jogcímét, valamint azt az
időszakot, amire a befizetés vonatkozik.

2.5.

A térítési díj visszatérítése
A már befizetett térítési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
Indokolt és különös méltánylást érdemlő esetekben azonban a szülő írásban benyújtott
kérelmére az iskola igazgatója ettől eltérően rendelkezhet.
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3. Tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások köre
229/2012. 36§ (1)
Az Óbudai Waldorf Iskolában tandíjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető
szolgáltatások köre:
(1)

alapfokú
művészetoktatásban
a
térítési
díj-fizetési
kötelezettségnél
meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai
foglalkozás annak, aki betöltötte a huszonegyedik életévét;

(2)

a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez
(alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel
összefüggő más szolgáltatás;

(3)

a Waldorf művészeti nevelés keretében igénybe vett szolgáltatás esetén, amikor a
tanuló nem térítési díjat fizet (Szülői nyilatkozat alapfokú művészetoktatásról)

(4)

a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga – beleértve a
javító- és pótvizsgát is –, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett,
de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

3.1.

A tandíj mértéke 229/2012. 36§ (2)
A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor
számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

3.2.

A tandíj megállapítása
A következő tanév során alkalmazandó tandíjakat a jogszabályi és belső előírások,
valamint az előző gazdasági évben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások
figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg minden év június 30ig. Az aktuális tanévben tandíj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások
körét, a szolgáltatási díjakat és a befizetés határnapjait a 2. sz. táblázat tartalmazza.

3.3.

A tandíj esetén igénybe vehető kedvezmények
Tandíjfizetési kötelezettség esetén kedvezmény nem adható.

3.4.

A tandíj megfizetésének módja
A tandíjat az Óbudai Waldorf Iskola 11703006-20035523 sz. elkülönített
folyószámlájára kell befizetni:
banki átutalással
A közleményben fel kell tüntetni a tanuló nevét, a befizetés jogcímét, valamint azt az
időszakot, amire a befizetés vonatkozik.
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II.

II.
Kiegészítő tevékenységgel összefüggésben fizetendő térítési és
szolgáltatási díjak
1. Étkezéstérítési díj
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben
jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

1.1.

igénybe vett

étkezésért

Az étkezéstérítési díj mértéke, megállapítása
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi
étkezéstérítési díjakat a szolgáltató által közölt díjak, a vonatkozó jogszabályi
előírások, és az étkeztetéshez kapcsolódó járulékos költségek figyelembe vételével
az intézmény fenntartója és igazgatója közösen határozza meg.
Az intézményi térítési díjakat évente kétszer lehet megállapítani.
Az aktuális étkezéstérítési díjakat a módosítás határnapja előtt legalább 15 nappal a
helyben szokásos és mindenki számára elérhető módon nyilvánosságra kell hozni.
Az aktuálisan fizetendő étkezéstérítési díjakat a 3. sz. táblázat tartalmazza.
A személyi térítési díjat az intézményvezető az intézményi térítési díj és az igénybe
vett étkezések számának, valamint az 1.2 pontban megjelölt alanyi jogon, illetve
szociális alapon járó kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

1.2.
1.2.1.

A kedvezmények köre
Alanyi jogon járó normatív kedvezmény (Gyvt. 148.§)
Diákétkeztetés esetén a Gyvt.-ben meghatározottak
kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

szerint

normatív

a) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi
térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél,
gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő –
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
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A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell
figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű
oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton
tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekeket.

1.2.2.

Szociális alapon járó kedvezmények (III. ker. helyi rendelet alapján)
Az önkormányzat a helyi rendeletében szabályozottak szerint a
kérelmezőnek szociális rászorultság alapján egyéni étkezéstérítési
támogatást nyújthat.
Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a kedvezményezett
állandó lakóhelye keletkezteti. A III. kerületben állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező tanulóink esetében a jogosultság megállapítása a
2/1999 helyi rendelet előírásai alapján az Óbudai Waldorf Iskola feladata. A
III. kerületi állandó lakosok étkezéstérítési támogatás iránti kérelmének
beadási határideje
o a szeptember-december hónapokra vonatkozóan: október 15.
o a január-június hónapokra vonatkozóan: március 1.
Más kerületben vagy településen élők esetében az eljárást a törvényes
képviselő kezdeményezheti a gyermek állandó lakóhelye szerinti helyi
önkormányzatnál.
A III. kerületi állandó lakosok a 2/1999 helyi rendelet szerint az alábbi
esetben részesülhetnek étkezéstérítési támogatásban:
a) A normatív kedvezménye túl további 45 % kedvezményben részesül
a tanuló, ha tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve, ha 5. osztálynál
magasabb évfolyamra jár és reá nézve eltartója rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
b) A normatív kedvezménye túl további 45 % kedvezményben részesül
a tanuló, ha három- vagy többgyermekes családban él, és a családban
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át
c) 60% kedvezményben részesül az a tanuló, akit szülője egyedül nevel
és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át
d) 45% kedvezményben részesül az a tanuló, ahol a családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át.
A tanuló állandó lakóhelye szerinti önkormányzat helyi rendelete alapján
megállapított étkezéstérítési díjkedvezményről a döntésre jogosult szerv
határozatban értesíti a tanuló törvényes képviselőjét, valamint az iskolát. A
határozatban foglaltak végrehajtása a határozathozatalt követően az iskola és
az önkormányzat feladata.
7 oldal

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJ- ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJ-FIZETÉSI SZABÁLYZAT
1.3.

Az étkezéstérítési megfizetésének módja
Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat az iskola által meghatározott
időpontban banki átutalással kell az iskolának megfizetni.
Az iskola minden hónapban 8 naptári napot biztosít a számla kiállításának
időpontjától, a következő befizetési időszakra szóló díjak rendezésére.

1.4.

Az étkezéstérítési díj visszafizetésének módja
Egy már megrendelt ebéd lemondására előző tanítási nap reggel 8.45 óráig van
lehetőség. A lemondott ebéd díja a továbbiakban többletbefizetésként jelentkezik,
melyet a következő ebédbefizetéskor kérés nélkül jóváírunk.
Az ebédbefizetés elszámolására egy évben kétszer: június 15-30 és december 15-31
közötti időszakban kerül sor. Az ezekben az időszakban fennálló többletbefizetést a
szülőnek kérés nélkül ki kell fizetni. Amennyiben a szülő a visszafizetésre ettől eltérő
időpontban tart igényt, úgy írásban előterjesztett kérelmére igazgatói engedéllyel a
kifizetés teljesíthető.

2. Hangszerkölcsönzési díj
Az Óbudai Waldorf Iskola kiemelten fontosnak tartja a tanulók egyéni zenetanulását,
amelyet a gyakorláshoz szükséges hangszerek biztosításával is elő kíván segíteni. Az
iskola tulajdonában lévő hangszerekért hangszerkölcsönzési díjat kell fizetni.
A kölcsönözhető hangszerek körét, a fizetendő szolgáltatási díjakat, valamint a díjfizetési
időszakokat és a befizetés módját az 4. sz. táblázat tartalmazza.
A hangszerkölcsönzési díjból befolyt összeget az intézmény hangszervásárlásra, illetve
hangszerjavításra fordítja.

2.1. Hangszerkölcsönzési díj befizetésének módja
A hangszerkölcsönzési díjat a 4. sz. táblázatban feltüntetett időszakban, készpénzben
kell az iskolatitkárnál befizetni.

2.2. Hangszerkölcsönzési díj visszatérítése
A befizetett hangszerkölcsönzési díj visszatérítésére nincs mód.

3. Diákigazolvány térítési díja
Az Óbudai Waldorf Iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók közoktatási
diákigazolvány használatára jogosultak. A tanulónak, illetve hallgatónak egyidejűleg egy
diákigazolványa lehet.

3.1 Állandó diákigazolvány térítési díja
Az állandó diákigazolványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az állandó
közoktatási diákigazolvány díját az 5. sz. táblázat tartalmazza..
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3.1.1 Állandó diákigazolvány igénylése és térítési díjának megfizetése
Az ELEKTRONIKUS rendszerben történő működéshez szükséges fénykép és
aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányiroda végzi. Az
igénylési eljárás a helyszínen a NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)
adatlap kitöltésével kezdődik. A tanulónak a NEK adatlapot az igénylés során
az iskolának kell átadni. Az iskola rögzíti a diákigazolvány igénylést és
továbbítja feldolgozásra az Oktatási Hivatalnak a Diákigazolvány
Ügyfélszolgálatához.

3.2 Ideiglenes diákigazolvány térítési díja
Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló kérésére az iskola ún. ideiglenes
diákigazolványt ad ki, amely igazolás az elektronikus rendszerből nyomtatható ki és a
tanuló részére ingyenes.
Az ideiglenes diákigazolvány kiadásának feltétele, hogy a tanuló igényeljen állandó
diákigazolványt.
A diákigazolványra jogosult tanulónak állandó diákigazolvány igénylése nélkül is
ideiglenes diákigazolványt ad ki az iskola,
az intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, ha rendelkezik tanulói
jogviszonnyal és érvényes (magyar) lakcímkártyával
Az ideiglenes diákigazolvány érvényességi ideje 60 nap. Az érvényességi idő lejártát
követően, az igazolványt hiánytalanul vissza kell szolgáltatni az iskolának, illetve
indokolt esetben újabb 60 napra meg lehet hosszabbíttatni az iskolatitkárnál.

3.3 Díjfizetési kötelezettség az érvényesítő matrica elvesztése esetén
A tanuló a műanyag kártya vagy az érvényesítő matrica elvesztése esetén az 5. sz
táblázatban meghatározott díjat köteles megfizetni. Az intézmény nem ad ki
érvényesítő matricát a tanuló, illetve hallgató részére, amíg a tanuló, illetve a hallgató
az itt meghatározott díjat meg nem fizeti.
***

A köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján a gyermek, tanuló részére biztosított
iskolai nevelés és oktatás, az ezekhez kapcsolódó bármilyen térítési díj, a tandíj elengedése,
mérséklése, bármilyen térítési díj, tandíj megfizetéséhez nyújtott támogatás, a természetben
nyújtott ellátás (tankönyv, segédkönyv, étkezés, utaztatás) a közoktatási intézmény
fenntartójától függetlenül, a személyi jövedelemadó megállapításánál adómentes
szolgáltatásnak minősül.
Budapest, 2017. augusztus 31.
Szecsődi Attila
igazgató
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TÁBLÁZATOK:
1. sz. táblázat:

Térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető alapszolgáltatások köre, a
fizetendő térítési díjak és a befizetés módja

2. sz. táblázat:

Tandíj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások köre, díja és a
befizetés módja

3. sz. táblázat:

Étkezéstérítés díjak

4. sz. táblázat:

Hangszerkölcsönzési díjak
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