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Tájékoztató a kollégiumi térítési díjról 

 

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

továbbiakban: Rendelet) 34. § (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik: A kollégiumi szolgáltatás 

igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy 

venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével. 

 

A nem állami fenntartású iskolák egy részében az alapszolgáltatásért díjat kell fizetni, így a fenti 

jogszabály értelmében a kollégium sem térítésmentes. 

 

A 2022-2023-es tanévben - a fenntartói térítési - és tandíjszámítási szabályzat alapján - a kollégiumi 

térítési díj összegét a nem állami fenntartású iskolák vonatkozásában külön táblázat tartalmazza. 

 

Mentesül a kollégiumi térítési díj fizetése alól a halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű 

tanuló. Az erről szóló igazolást legkésőbb 2022. augusztus 1-ig kell elküldeni kollégium címére. 

 

Díjkedvezményre az alábbiak alapján jogosult a tanuló: 

Ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a 2022-ben érvényes öregségi nyugdíjminimum  (havi 

28 500 Ft) 

a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj l0%-a, 

b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 20%-a, 

c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 30%-a, 

d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 40%-a, 

e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 50%-a, 

f ) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 60%-a, 

g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 70%-a, 

h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 80%-a, 

i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 90%-a. 

  

A díjkedvezmény elbírálásához az igazolásokat legkésőbb 2022. augusztus 1-ig kell elküldeni a 

kollégium címére. 

 

A kollégiumba úgy költözhet be a tanuló, hogy bemutatja az első hónapra befizetett kollégiumi 

térítési díjról az igazolást. 

 

A kollégiumi térítési díj befizetésének módjáról a kollégiumi térítési díjról szóló határozatban lesz 

tájékoztatás. 

 

 

Székesfehérvár, 2022. április 26. 

              Éger Katalin 

          tagintézmény-vezető 


