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A School of Business Nonprofit Kft.(6720 Szeged, Tisza L. krt 12.) által fenntartott School of Business 
Szeged Üzleti Szakképző Iskola, Teller Ede Szakközépiskola, School of Business Üzleti és Művészeti 
Szakképző Iskola, School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola (intézmény) iskolarendszerű 
képzéseinél és iskolarendszeren kívüli képzéseinél fizetendő térítési- és tandíjak fizetését, a vizsgadíjak fi-
zetését az alábbiak szerint szabályozom. 
 

I. Jogi szabályozás 
 

A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről szerint:  
 

88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó, a mű-
ködtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e 
törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját 
bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fe-
dezetét. 

(2) A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összegét az éves költségvetési törvényben 
kell meghatározni. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. 

(3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési feladatainak ellátásához költ-
ségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy az intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfele-
lően végzi tevékenységét. 

 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szerint: 
 

13. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre 
33. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, 
a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkor-
mányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: 
a) óvodában 
aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartó-
san beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 
ab) a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, 
b) általános iskolában és középfokú iskolában 
ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan 
beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 
bb) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfel-
szerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaal-
kalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt meg-
kezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga, 
bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az eset-
ben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 
bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás, 
be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, 
az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok, 
bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet, 
bg) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az 
érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája, 
bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 
bi) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, 
bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony, 
d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor, 
e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás. 
(2) Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és 
gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás. 
 
14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 
34. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkor-
mányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 
a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, 
b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint 
tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszerelé-
seinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 
c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal 
történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, 



  
d) a független vizsga, 
e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizs-
gatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második 
vagy további javító- és pótló vizsgája, 
f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói 
jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 
(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 
(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában 
az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási in-
tézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. 
35. § (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 a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, 
b) öt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál, 
c) tizenöt–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő 
éven aluli tanulóknál, 
d) húsz–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. 
(2) Vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fizetése mellett 
létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három–harminc százaléka lehet. 
(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. 
(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: 
a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be – az 
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, 
b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának 
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára. 
(5) A 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény-
be nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj 
összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. 
(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szó-
ló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy ta-
nulóra jutó hányadának mértékével azonos. 
(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a 
vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. 
 
15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 
36. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az ön-
kormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 
a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése 
miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem 
tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatás-
ban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét betöltötte, 
b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel össze-függő 
más szolgáltatás, 
c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő 
megismétlése, 
d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további 
szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. 
(2) A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola 
kivételével – 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. 
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) 
bekezdésre és a 34. § (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg. 
(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rende-
letben 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. 
 
16. Az egyházi és a magánintézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályok 
37. § (1) Az egyházi és a magánintézmény szolgáltatásainak igénybevételét tandíj fizetéséhez kötheti, kivéve, ha 
az egyházi vagy a magánintézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt 
vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 
33–36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 



  
(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét tandíjfizetéshez kötheti. 
Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter köznevelési szerződést kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a 
nemzetközi iskola fenntartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj mértékét. 
(3) Az egyházi és a magánintézmény fenntartója – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza azokat a szabá-
lyokat, amelyek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés 
módjáról. 
 
Az Szt. 84. §- ának (12) bekezdése értelmében a (magánfenntartású) szakképző  iskola arányos térítési díjat szedhet, ha kizáró-
lag költségvetési hozzájárulásra jogosult, tehát ha az állam nem téríti meg számára maradéktalanul az oktatással 
kapcsolatban felmerült költségeit. 
 
II. A szabályzat hatálya 

 
A szabályzat hatálya kiterjed a School of Business Nonprofit Kft. fenntartásában működő valamennyi iskolára és 
tagintézményre, ezek tanulóira illetve a szolgáltatást igénybe vevőkre. 

 
III. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a Nemzeti Köznevelési törvényben leírtak, amennyiben azt az állam fi-
nanszírozza. 
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást csak a szeptember 30-áig beiratkozott, legfel-
jebb 20 éves, első iskolarendszerű nappali képzésben részt vevő tanuló vehet igénybe, 
amennyiben a tanévet befejezi.  
A tanév vége előtt kiiratkozott tanuló államilag biztosított ingyenessége visszamenőleg a tanév elejétől elvész. 
 
IV. A térítési díj és a tandíj mértéke 
 
Egységesen minden tanulóra: 
Beiratkozási díj – a beiratkozáshoz szükséges dokumentációk és postaköltségek díja, adminisztrációs költségtérí-
tés, a tanulmányok folytatásához szükséges saját előállítású tananyagok, könyvek, jegyzetek, másolatok díja, diák-
igazolvány díja, ellenőrző vagy leckekönyv díja: 12.500 Ft 
Az EUROPASS bizonyítvány díja a minimálbér 5%-a. 
 
Nappalis tanulók 20 éves korig első szakképesítés esetén: 
•             12.500 Ft regisztrációs díj  
•             Térítési díj nincs ! 
Estis tanuló, első szakképesítés: 
•             12.500 Ft regisztrációs díj 
•             5.000 Ft/hó térítési díj 
 
Második és további szakképesítés esetén: 
Nappalis, tandíjas  tanulók esetén: 
•             12.500 Ft regisztrációs díj 
•             15.000 Ft/ hó tandíj 
Estis tanuló esetén: 
•             12.500 Ft regisztrációs díj 
•             10.000 Ft/ hó tandíj 
 

Az 1/13. évfolyamon 9 hó, a 2/14. évfolyamon 8 hó számolandó. 
 

Iskolarendszeren kívüli képzések esetén szakonként – az óraszám és a tényleges költségek ismereté-
ben - kerül meghatározásra a térítési díj. 
 
A térítési díjat és a tandíjat a hó 8-áig kell befizetni.  
Más szolgáltatások esetén a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, amelyet az igény 
felmerülésekor kell pontosan kiszámolni. 

 



  
V. Kedvezmények a térítési díj és a tandíj mértékéből 

 
A vizsgadíjból kedvezmény nem adható, azt ténylegesen ki kell fizetni a vizsgaszervezőnek. 

 
A tanuló írásbeli kérelmére az iskola igazgatója / tagintézményvezetője kedvezményt adhat: 

 10%-os mértékben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 1,5-szeresét. 
 20%-os mértékben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbért. 
 30%-os mértékben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 75 %-át. 

 
Az iskolában már korábban szakmát szerzett tanulónak, ill. az iskola munkatársainak és hozzátartozóinak 
kedvezménye a fenti mértéket meghaladhatja. 
 
Sport szakági képzések esetén az olimpiai érmesek kedvezménye 100 %. 
 
Ezek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a térítési díj és a tandíj mértékéről, az adható ked-
vezményekről és a befizetés módjáról. 
 
VI. Vizsgadíjak 
 
A jogszabályban meghatározott esetekben a vizsgadíjat a vizsgára jelentkező tanuló fizeti. 
„54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely – füg-
getlenül a vizsganapok számától – a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj). 
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, 
a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is. 
(3) A vizsgadíjat 
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén – az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek 
kivételével – a vizsgázó, 
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerző-
dést kötött képző intézmény fizeti.” 
 
A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezésig kell befizetni. 
A vizsgadíj a vizsga tényleges összköltsége:  
a) I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több, 

a vizsgadíj  36.200 Ft/fő 
b) II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el, 

a vizsgadíj  34.000 Ft/fő 
c) III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el, 

a vizsgadíj  31.800 Ft/fő 
d) IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra. 

a vizsgadíj  29.600 Ft/fő 
melyet a vizsgára jelentkezés időpontjáig kell befizetni átutalással a vizsgaszervező számlájára vagy 
készpénzben a pénztárba. 
 
Iskolai rendszerű első nappali szakképzés esetén a költségvetési törvény által ténylegesen megtérített vizs-
gadíj részt a befizetett vizsgadíjba beszámítjuk. 
 
Iskolarendszeren kívüli képzések esetén min. tíz fős vizsgacsoport esetén a modulzáró vizsga díja 
modulonként 2.400 Ft/fő. 
„63. § (4) A moduláris vizsga vizsgáztatási díjának mértéke nem lehet kevesebb a vizsgáztatott szak-
képesítés esetén a tízfős vizsgacsoportra vonatkozó vizsgáztatási díjnál.” 
Így tíz főnél kevesebb létszám esetén a modulonkénti 24.000 Ft vizsgadíj oszlik meg a vizsgázók között. 
 
Szeged, 2014. június 30. 
 

Bokor József 
ügyvezető 


