A Budapesti Német Iskola tandíjkedvezmény-rendszere anyagi
nehézségek esetére
Alapelvek
Tandíjcsökkentés anyagi nehézségek esetén
1.

Külföldi német iskolák alapszabálya értlemében nincs lehetőség a tankötelesség alapján történő
beiskolázásra, és ezáltal tandíjkedvezmény biztosítására sem. Ebben az összefüggésben a német
állampolgárság sem mérvadó. A Németországban érvényben lévő kiválasztási tilalom nem teszi
kötelezővé a külföldi német iskolák számára a tandíjkedvezmény biztosítását. Szociálisan
méltányolható okokból és átmeneti nehézségek esetén azonban írásbeli kérelem alapján
lehetőség van időszakos tandíjkedvezmény nyújtására, hiszen átmeneti pénzügyi nehézségek
miatt senkitől sem tagadható meg a Budapesti Német Iskola látogatásának folytatása. Miután
azonban az egyes diákoknak nyújtott tandíjkedvezményt a tandíjat fizető valamennyi szülőnek
állnia kell, ilyen kedvezmény nyújtására csak kivételes esetekben van lehetőség.

2.

A tandíjcsökkentési kérelem formanyomtatványa a Budapesti Német Iskola igazgatóságán VAGY
iskolatitkárságán található. A következő tanévre vonatkozó kérelmet június 30-ig kell leadni
minden szükséges dokumentációval együtt a Budapesti Német Iskola titkárságán. A
késedelmesen benyújtott kérelmek elbírálására csak kivételes esetekben, rendkívüli
körülmények fennállásának igazolása esetén van lehetőség.

3.

A tandíjkedvezmény biztosításáról és mértékéről szóló határozat meghozatala kizárólag a
Budapesti Német Iskola fenntartója, a Budapesti Német Iskola Alapítvány feladata. A döntés
meghozatalára legkésőbb az adott iskolaév folyamán, október 30-ig kerül sor, az eredményről a
kérvény benyújtóját írásban értesítik. Az elbírálók minden kérvényt bizalmasan kezelnek.

4.

A tandíjkedvezmény biztosítása mindig egy iskolaévre vonatkozik, és nem jogosít a következő
tanévben nyújtandó kedvezményre.

5.

A Budapesti Német Iskolába nyert felvételt követő első évre tandíjkedvezmény nem
kérvényezhető.

6.

A beiratkozási díjból és a napközi díjából kedvezmény nem adható.

7.

Amennyiben a kedvezmény odaítélésére igazolhatóan hamis adatok alapján került sor, a
kérelmező köteles az összeget visszatéríteni, és vállalni a jogi következményeket.
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Anyagi nehézségek esetén nyújtott tandíjkedvezmények szabályozása
(1) A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsának ügyrendje értelmében a
tandíjkérdésekkel foglalkozó bizottság (tagjai az Alapítványi Tanács három tagja és tanácsadó
tagként az iskolaigazgató) az Alapítványi Tanácsnak döntésre előterjeszti a tandíjkedvezmény
biztosítására benyújtott kérelmeket.
(2) Általánosságban arra kell ügyelni, hogy tandíjkedvezmény-kérelmek csak kivételes esetben,
tényleges szociálisan méltányolható nehézségek fennállása esetén nyújthatók be.
(3) A kedvezményezési eljárást – a tandíjat fizető valamennyi szülő érdekében – objektív és
könnyen értelmezhető kritériumok alapján kell lefolytatni.
(4) A tandíjkedvezményre alapvetően senki sem jogosult, a tandíjkérdésekkel foglalkozó bizottság
és az Alapítványi Tanács egységes alapelvek és irányértékek alapján hozza meg döntését,
amelynek során különösen ügyel az átláthatóságra.
(5) A kedvezmény legmagasabb mértéke egy diákra vonatkozóan a tandíj 90%-ának felel meg. Egy
családban több mint egy gyermeket érintő kérelem esetén a család minden gyermekére
vonatkozó maximális összeg az első gyermekre eső tandíj legfeljebb 140%-ának felel meg.
(6) Az összes biztosított kedvezmény nem lehet több, mint a Budapesti Német Iskola Alapítvány
teljes tandíjbevételének 5%-a.
(7) A kedvezmény mértékére vonatkozó döntés során az igazolt szociális rászorultság mellett a
tanulmányi eredményt és a társas viselkedést is megvizsgálják (pl. bizonyítványok és az
iskolavezetés értékelése alapján).
(8) Első kérelem esetén alapszabály szerint előzetes beszélgetést kell folytatni a tandíjkérdésekkel
foglalkozó bizottság egyik tagjával.
(9) A kedvezmény mindig csak egy évre vonatkozik, és nem jogosít a következő tanévben nyújtandó
kedvezményre. A kedvezmény alapszabály szerint legfeljebb két évre adható. Kivételt ez alól
csak rendkívüli nehézségek esetén lehet tenni.
(10) Amennyiben a kedvezmény nyújtásának évében a kérelmező anyagi helyzetében változás áll be,
köteles arról azonnal és haladéktalanul írásban tájékoztatni a Budapesti Német Iskola
Alapítványt, és a kedvezmény az új szempontok alapján újra elbírálásra kerül.
(11) A kedvezmény biztosítására elsőként fizetési halasztás formájában kerül sor, majd – ha a
kérelemben megnevezett körülmények egyike sem változott – a tanév végén elengedésre kerül.
Ellenkező esetben a tanév végén ki kell fizetni a tandíjat.
(12) Az Alapítványi Tanács fenntartja magának a jogot, hogy – igazolt rászorultság esetén is –
indoklás nélkül elutasítsa a tandíjkedvezményre vonatkozó kérelmet.
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Rászorultság
(1) A kedvezmény odaítélésnek vizsgálata alapszabály szerint a család egy főre jutó nettó éves
jövedelmén alapul, amihez a család háztartásának minden bevételi forrását meg kell adni.
Egy főre jutó nettó éves jövedelem

Tényező

kevesebb mint

1.200.000,- HUF

100%

kevesebb mint

1.400.000,- HUF

75%

kevesebb mint

1.800.000,- HUF

50%

kevesebb mint

2.200.000,- HUF

25%

több mint

2.200.000,- HUF

0%

(2) A rászorultság igazolása:
•
•
•
•
•
•
•

mindkét szülő jövedelme
bel- és külföldi jövedelem
önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem
vállalkozói tevékenységből származó bevétel
bérbeadásból származó bevétel
tőke, kamatbevétel
nem pénzbeli juttatások (pl. lakástámogatás, szolgálati autó, hozzájárulás külföldön dolgozók
számára)
• egyéb bevételek (pl. prémium, licencbevétel)
• tartásdíjak, családi pótlék, árvasági nyugdíj, örökség
A magadott adatokat igazolásokkal és/vagy nyilatkozatokkal (pl. adóhatározat,
jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás, bérleti szerződés) kell alátámasztani.
(3) A nettó éves jövedelem mellett a család vagyonát is figyelembe veszik, különös tekintettel az
alábbiakra:
• ingatlan és egyéb tulajdonjog
• bankbetét, letéti számla, részvény, egyéb értékpapír
• vállalatokban való részesedés
• stb.
Ennek érdekében kérhető a banki kivonatokba és egyéb dokumentumokba történő betekintés
biztosítása, valamint a vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat adása. A tulajdon értékétől
függően az értékelés során az (1) pont szerint megállapított tényező módosításra kerül.
(4) Amennyiben az igazolások nem vagy nem megfelelően kerülnek átadásra, a kedvezmény
biztosítására nincs lehetőség.
(5) Az (1) és (3) pont szerint megállapított százalékszám megszorzásra kerül a rászorultság 0,7-es
szorzójával, és így kerül az összes kritérium figyelembevételével felhasználásra (lásd az
értékelési kritériumok súlyozását).
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A tanulmányi eredmény tényezője
A tanulmányi eredmény tényezője a legutóbbi félévi bizonyítványban szereplő jegyek átlagából
adódik:
Tanulmányi átlag

Tényező

1,5-ig

100%

1,51 – 2,00

80%

2,01 – 2,50

60%

2,51 – 3,00

40%

3,01 – 3,50

20%

3,51-től

0%

A százalékszám megszorzásra kerül a tanulmányi eredmény 0,2-es szorzójával, és így kerül az összes
kritérium figyelembevételével felhasználásra (lásd az értékelési kritériumok súlyozását).
Társas viselkedés
1-4. osztályos diákok esetében az osztályfőnök nevezi meg a tényezőt (100%, 75%, 50% vagy 0%).
5-12. osztályos diákok esetében a számítás a legutóbbi félévi bizonyítványban szereplő magatartás
és szorgalom jegyek átlaga alapján történik:
Magatartás és szorgalom jegyek
átlaga

Tényező

1,5-ig

100%

1,51 – 2,00

75%

2,01 – 2,50

50%

2,51-től

0%

A százalékszám megszorzásra kerül a társas viselkedés 0,1-es szorzójával, és így kerül az összes
kritérium figyelembevételével felhasználásra (lásd az értékelési kritériumok súlyozását).
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Az értékelési kritériumok súlyozása

Rászorultság

70%

Tanulmányi
eredmény

20%

Társas viselkedés

10%

A 100%-os eredmény 90%-os
tandíjkedvezménynek felel meg
(maximum)

A fenti kritériumok alapján megállapított százalékszám megszorzásra kerül a 0,9-es szorzóval, és ez
az eredmény mutatja a nyújtható tandíjkedvezmény mértékét.
Számítási példa:
(50% rászorultság x 0,7 + 80% tanulmányi eredmény x 0,2 + 100% társas viselkedés x 0,1) x 0,9 = 55%
tandíjkedvezmény
Nehézségekre vonatkozó záradék
(1) Rendkívüli megterhelés vagy egyéni szerencsétlenség esetén lehetőség van a fenti
szabályozáson túlmenő kedvezmény, illetve egyedi szabályozás alkalmazására.
(2) Ilyen esetben a rendkívüli megterheléseket, illetve nehézségeket fel kell sorolni és
egyértelműen igazolni kell.
(3) Az Alapítványi Tanács a tandíjkérdésekkel foglalkozó bizottság előzetes vizsgálatát követően
dönt a további kedvezményről.
Érvényesség: azonnali hatállyal, új rendelkezés hatályba lépéséig
2017.01.27.

Az Alapítványi Tanács elnöke

Budapesti Német Iskola Alapítvány
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