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 A BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY  
TANDÍJFIZETÉSI RENDJE 

A 2020/2021. ÉVI TANÉVTŐL 

 
1. § 

Általános rendelkezések 

A Budapesti Német Iskola látogatása díjköteles, az iskola fenntartója, a Budapesti Német Iskola Alapítvány jelenleg a 
Budapesti Német Iskola minden diákja után beiratkozási díjat és tandíjat szed. A Budapesti Német Iskola Alapítvány ezen 
kívül napközi igénybevétele esetén napközi díjat, valamint a jelen tandíjfizetési rendben meghatározott díjakat szedi. A 
beiratkozási díj, a tandíj és a napközi díj, valamint a jelen tandíjfizetési rendben meghatározott valamennyi többi díj 
mértékét a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsa határozza meg, és módosíthatja később bármikor. A 
Budapesti Német Iskola Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további díjakat határozzon meg. 
 
 

2. § 

Beiratkozási díj 

1. A Budapesti Német Iskolába történő felvételhez a megadott határidőn belül, hiánytalanul be kell nyújtani a 
Budapesti Német Iskola által kért és a szülők vagy gondviselők által aláírt valamennyi beiratkozási dokumentumot. 
Külföldi német iskolák esetében az alapszabály szerint nincs lehetőség a tankötelezettség alapján történő 
beiskolázásra, és ebben az összefüggésben a német állampolgárság sem mérvadó. Ezért a Budapesti Német Iskolába 
történő felvétel kizárólag a Budapesti Német Iskola iskolavezetőségének döntésén alapul. 

2. Az első felvételkor, valamint a több mint egy tanévre szóló kijelentkezés, illetve távollét után történő újbóli 
felvételkor a Budapesti Német Iskola Alapítvány beiratkozási díjat szed, amely független a Budapesti Német 
Iskolánál eltöltött időtől. A beiratkozási díj jelenleg: 

 Beiratkozási díj 

Gyerekenként 960.000 HUF 

A beiratkozási díjra nem adható kedvezmény. 

3. Nem kerül felszámításra beiratkozási díj: 

a) vendégdiákok esetében, ha kifizetik a vendégdiákok díját (lásd a jelen tandíjfizetési rend 5. pont 3. 
bekezdését) 

b) a Budapesti Német Iskola távollétről visszatérő diákjai esetében (külföldi iskola látogatása legfeljebb 
egy tanéven át a szülők vagy gondviselők előzetes írásbeli kérelme alapján) 

c)  a 0. osztály tanulói számára.  

4. A beiratkozási díjat a Budapesti Német Iskola Alapítvány a felvétel írásban történt visszaigazolását követően 
számlázza ki. A beiratkozási díj nem kerül visszatérítésre akkor sem, ha a diák nem kezd el az iskolába járni. 
Amennyiben a beiratkozási díj nem kerül időben befizetésre, a diák tanulói jogviszonya nem jön létre. 
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3. § 

Tandíj 

1. A tandíjat minden évre be kell fizetni. A tandíj a Budapesti Német Iskola látogatására jogosít a tanév első napjától 
az utolsóig. Az éves tandíj jelenleg: 

Budapesti Német Iskolában 
egyidejűleg tanuló gyermekek 
száma 

Tandíj 

Első gyermek után 1.392.000 HUF 

Második gyermek után 1.229.000 HUF 

Harmadik gyermek után 1.175.000 HUF 

minden további gyermek után 1.106.000 HUF 

2. A tandíjat a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla ellenében kell három részletben befizetni, a 
részletek esedékessége: 

(i) 1. részlet: az éves tandíj 40%-a, júliusban, a tanév kezdete előtt, 
(ii) 2. részlet: az éves tandíj 30%-a, decemberben, a tanév során és 
(iii) 3. részlet: az éves tandíj 30%-a: márciusban, a tanév során 
 
(iv)  A 0. osztály esetében a 1. részlet, az éves tandíj 40 %-a a felvétel írásban történt 

visszaigazolását követően, a tanév kezdete előtt júniusban kerül kiszámlázásra. Az 1. részlet 
nem kerül visszatérítésre akkor sem, ha a diák nem kezd el az iskolába járni. Amennyiben az 1. 
részlet nem kerül időben befizetésre, a diák tanulói jogviszonya nem jön létre. 

 

3. A tandíj tartalmazza az ingyenes szakkörök és az úszásoktatás költségeit a 3., illetve 6. osztályban, valamint a 
tankönyvek és munkafüzetek adott tanévre szóló használatát. A tankönyveket a tanév végén visszagyűjtjük (kivéve 
a magyar érettségi tantárgyak tankönyveit), amennyiben azok állapota a további használatot nem teszi lehetővé, és 
az állapotromlás szándékos rongálásra, vagy egyéb, a diák saját hibájára vezethető vissza (pl. tankönyv elvesztése), 
a pótlás költségéről a szülő / gondviselő nevére bizonylatot állítunk ki.  

4. A nem rendszeresen felmerülő ráfordítások, pl. munkaeszközök, osztálykirándulások, tanulmányi utak és egyéb 
iskolán kívüli tevékenységek költségeit a tandíj nem tartalmazza, ezeket külön kell kifizetni. 

 

4. § 

Napközi  

1. Az 1-7. osztályos diákok számára a Budapesti Német Iskola tanítási napokon 13:00 és 17:00 óra között pedagógusi 
felügyelet melletti napközit biztosít. A napközi díja jelenleg: 

Napközi felügyelet  Egy tanévre eső díj 

Gyerekenként 399.000 HUF 
 



 

2020/2021. évi tandíjrendelet    3/5 
Budapest 1709637.2 

A 0. osztályos diákok számára a Budapesti Német Iskola tanítási napokon 15:00 és 17:00 óra között pedagógusi felügyelet 
melletti napközit biztosít. A napközi díja jelenleg: 

Napközi felügyelet  Egy tanévre eső díj 

Gyerekenként 199.500 HUF 
 

A napközi díja nem tartalmazza az ebéd és az uzsonna árát. 

2. A napközi díjat a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla ellenében kell két részletben, a tanév 
szeptemberében és februárjában befizetni. 

3. Napközire bármikor lehet jelentkezni, a jelentkezés az egész tanévre szól. A tanév során történő jelentkezés esetén 
az éves díj egy tizede kerül egy-egy hónapra elszámolásra, és minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. 

 
 

5. § 

Egyéb díjak 

1. A Budapesti Német Iskola külsős, az „s” osztályba jeletkező diákok számára az 5. osztály előtti tanévben német nyelvi 
előkészítő tanfolyamot biztosít. A tanfolyam tanévkezdéstől a felvételi vizsgáig tart díja 123.000 HUF. A díj a 
szükséges tankönyvek költségét tartalmazza. A díj előre fizetendő, és nem kerül visszatérítésre akkor sem, ha az 
előkészítő tanfolyamot nem kezdik meg vagy félbehagyják. Azon felvételt nyert diákok részére, akik nem vettek részt 
az első féléves nyelvi előkészítő tanfolyamon, a második féléves előkészítő tanfolyam kötelező jellegű és annak díja 
számukra 69.000 HUF, mely díj tartalmazza a tankönyvek költségét is. 

2. A Budapesti Német Iskola az iskolába történő felvételt felvételi vizsga letételéhez kötheti. A felvételi vizsgán való 
részvétel alapvetően díjmentes, ha a felvételiző a Budapesti Német Iskola által felajánlott vizsgaidőpontokban teszi 
le a vizsgát. Amennyiben a felvételiző akadályoztatása miatt nem tud a felvételi vizsgán részt venni, és ezért számára 
külön vizsgaidőpontot kell biztosítani, a Budapesti Német Iskola Alapítvány 133.000 HUF vizsgadíjat számláz ki, 
amelyet a vizsga előtt kell befizetni. 

3. A vendégdiákok (átmeneti iskolalátogatás a Budapesti Német Iskolában, a diák legfeljebb egy év után hamarosan 
visszatér pl. egy magyar vagy külföldi iskolába) beiratkozási díj helyett a szeptember és június között megkezdett 
minden hónap után 191.000 HUF havi díjat fizetnek a Budapesti Német Iskola látogatásáért. Az iskola és az osztályok 
nyugodt működési rendjének fenntarthatósága érdekében vendégdiák jogviszony minimum 1 hónapos időtartamtól 
kérvényezhető.  

4.  A Budapesti Német Iskola diákjai részére DSB diákkártyát ad ki. Az első kártya kiadása díjmentesen történik meg. A 
kártya elvesztésének esetében az új kártya 1.500 HUF pótdíjfizetés ellenében kerül kiadásra.  

 

6. § 

Díjakkal kapcsolatos általános rendelkezések 

1. A beiratkozási díj, a tandíj és a napközi díj, valamint a jelen tandíjfizetési rendben meghatározott valamennyi többi 
díj mértékét a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsa folyó év április hónapra vonatkozó, a Központi 
Statisztikai Hivatal által meghatározott fogyasztói árindex mértékével évente módosítja. 
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7. § 

Befizetések 

1. Minden fizetés a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla ellenében történik az alapítványnak a 
számlában megadott budapesti folyószámlájára történő befizetéssel. A befizetés történhet átutalással, vagy 
bankfióki készpénzes befizetéssel. A bankfiókban történő készpénzes befizetés költsége a befizetőt terheli. Az 
iskolában befizetésre nincs lehetőség. 

2. A számlák alapszabály szerint forintban kerülnek kiállításra, és forintban kell kiegyenlíteni őket. A szabályozás a 
Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított minden számlára érvényes. 

3.  A számlabefogadó hozzájárulása esetén a 2017/18. iskolaévtől a számlák elektronikus formában kerülnek kiállításra 
és elektronikus úton a számlabefogadó által megadott e-mail címre megküldésre. Amennyiben a számlabefogadó 
nem járul hozzá az elektronikus számla használatához, részére továbbra is papíralapú számla kerül kiállításra és 
postai úton megküldésre, ebben az esetben azonban a számla összegét további 1.600 HUF kezelési díj terheli. 

 

8. § 

Fizetési meghagyásos eljárás 

1. Amennyiben a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla nem kerül a számlában megadott határidőn 
belül kiegyenlítésre, 7 nappal a számla fizetési határidejét követően megküldésre kerül az első fizetési felszólítás. 
Amennyiben a számlabefogadó az első fizetési felszólításban megadott határidőn belül sem egyenlíti ki a számlát, 
tértivevényes levél útján megküldésre kerül részére a második fizetési felszólítás. Ebben az esetben 6.600 HUF 
felszólítási díj kerül felszámításra. 

2. Amennyiben a számla a  második fizetési felszólítás ellenére sem, vagy csak részben kerül kiegyenlítésre, jogi lépések 
megtételére kerül sor, amelynek költségeit az okozó fél köteles viselni. 

3. A befizetett összegek arányosan mindig a korábbi kötelezettségek teljesítésére kerülnek felhasználásra. A Budapesti 
Német Iskola Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a késedelmesen kifizetett számla összegének 
beérkezése után is igényt formáljon a keletkezett késedelmi kamatra a mindenkor érvényben lévő magyar Polgári 
Törvénykönyv szabályozása alapján. 

4. A folyó iskolaév június 1. napjáig fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettségek esetén – fizetési felszólítás és 
a diák szociális helyzetének vizsgálata után - a diák tanulói jogviszonya a következő tanévtől a Budapesti Német 
Iskola-val megszűnhet. A diák szociális helyzetének vizsgálata, és a tanulói jogviszony esetleges megszűntetéséről 
hozott döntés minden esetben az Alapítványi Tanács Tandíjkérdésekkel Foglalkozó Bizottsága hatáskörébe tartozik. 

 

9. § 

Kiiratkozás 

1. A Budapesti Német Iskolából történő kiiratkozásra félévkor, illetve a tanév végén van lehetőség. Az erre vonatkozó 
nyilatkozatot az adott tanévben december 15-ig, illetve május 30-ig kell írásban benyújtani a Budapesti Német Iskola 
iskolatitkárságán (a Budapesti Német Iskola érkeztető pecsétje a mérvadó). A Budapesti Német Iskolából az adott 
félév folyamán történő kiiratkozás esetén minden esetben ki kell fizetni az addig kiállított, ill. esedékes tandíj számlák 
teljes összegét. 

2. Amennyiben a kiiratkozásról szóló írásbeli nyilatkozat május 30-ig nem kerül a Budapesti Német Iskolának 
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megküldésre, a diák automatikusan a következő tanévre az iskola tanulója marad. Amennyiben a diák(ok) ennek 
ellenére nem jelenik/jelennek meg  az iskolában, akkor szeptember 30-án esedékessé válik az éves tandíj 3/10 része, 
mely kiszámlázásra kerül. Ezzel egyidőben automatikusan megtörténik a diák(ok) Budapesti Német Iskolából történő 
kijelentése. 

3. A napköziből félévkor lehet kijelentkezni, a kijelentkezésnek december 15-ig meg kell történnie. A napköziből az 
adott félév során korábban történő kijelentkezés esetén minden esetben ki kell fizetni a megkezdett félévre eső 
napközi díjat. Átmeneti kijelentkezés miatt a napközi díj nem csökkenthető. 

 
 

10. § 

Anyagi nehézségek esetén nyújtott kedvezmények 

Szociálisan méltányolható okokból és átmeneti nehézségek esetén kérvény alapján lehetőség van tandíjkedvezmény 
nyújtására. A beiratkozási díjra, a napközi díjra és a jelen tandíjfizetési rend 5. pontjában megnevezett díjakra 
kedvezmény nem adható. A kérvényeket minden esetben legkésőbb június 30-ig kell benyújtani a következő tanévre 
vonatkozóan, a kérelem formanyomtatványa a Budapesti Német Iskola iskolatitkárságán szerezhető be, illetve az 
iskolai honlapról tölthető le. A tandíjkedvezmény nyújtása nem kötelező. További részletes információk az Iskola 
honlapján, a „A Budapesti Német Iskola tandíjkedvezmény rendszere anyagi nehézségek esetére” című 
dokumentumban találhatók. Kérvények hiányában a Budapesti Német Iskola Alapítványi Tanácsa fenntartja 
magának a jogot, hogy saját hatáskörben is javasoljon diákokat rászorultsági alapon tandíjkedvezményre. 

 

Budapest 2020. 06. 11. 

 

Az Alapítványi Tanács elnöke      Kincstárnok 

 
Budapesti Német Iskola Alapítvány 
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	2. A Budapesti Német Iskola az iskolába történő felvételt felvételi vizsga letételéhez kötheti. A felvételi vizsgán való részvétel alapvetően díjmentes, ha a felvételiző a Budapesti Német Iskola által felajánlott vizsgaidőpontokban teszi le a vizsgát....
	3. A vendégdiákok (átmeneti iskolalátogatás a Budapesti Német Iskolában, a diák legfeljebb egy év után hamarosan visszatér pl. egy magyar vagy külföldi iskolába) beiratkozási díj helyett a szeptember és június között megkezdett minden hónap után 191.0...
	4.  A Budapesti Német Iskola diákjai részére DSB diákkártyát ad ki. Az első kártya kiadása díjmentesen történik meg. A kártya elvesztésének esetében az új kártya 1.500 HUF pótdíjfizetés ellenében kerül kiadásra.
	6. §
	Díjakkal kapcsolatos általános rendelkezések

	1. A beiratkozási díj, a tandíj és a napközi díj, valamint a jelen tandíjfizetési rendben meghatározott valamennyi többi díj mértékét a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsa folyó év április hónapra vonatkozó, a Központi Statisztikai H...
	7. §
	Befizetések

	1. Minden fizetés a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla ellenében történik az alapítványnak a számlában megadott budapesti folyószámlájára történő befizetéssel. A befizetés történhet átutalással, vagy bankfióki készpénzes befizet...
	2. A számlák alapszabály szerint forintban kerülnek kiállításra, és forintban kell kiegyenlíteni őket. A szabályozás a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított minden számlára érvényes.
	3.  A számlabefogadó hozzájárulása esetén a 2017/18. iskolaévtől a számlák elektronikus formában kerülnek kiállításra és elektronikus úton a számlabefogadó által megadott e-mail címre megküldésre. Amennyiben a számlabefogadó nem járul hozzá az elektro...
	8. §
	Fizetési meghagyásos eljárás

	1. Amennyiben a Budapesti Német Iskola Alapítvány által kiállított számla nem kerül a számlában megadott határidőn belül kiegyenlítésre, 7 nappal a számla fizetési határidejét követően megküldésre kerül az első fizetési felszólítás. Amennyiben a száml...
	2. Amennyiben a számla a  második fizetési felszólítás ellenére sem, vagy csak részben kerül kiegyenlítésre, jogi lépések megtételére kerül sor, amelynek költségeit az okozó fél köteles viselni.
	3. A befizetett összegek arányosan mindig a korábbi kötelezettségek teljesítésére kerülnek felhasználásra. A Budapesti Német Iskola Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a késedelmesen kifizetett számla összegének beérkezése után is igényt ...
	4. A folyó iskolaév június 1. napjáig fennálló, ki nem egyenlített fizetési kötelezettségek esetén – fizetési felszólítás és a diák szociális helyzetének vizsgálata után - a diák tanulói jogviszonya a következő tanévtől a Budapesti Német Iskola-val me...
	9. §
	Kiiratkozás

	1. A Budapesti Német Iskolából történő kiiratkozásra félévkor, illetve a tanév végén van lehetőség. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az adott tanévben december 15-ig, illetve május 30-ig kell írásban benyújtani a Budapesti Német Iskola iskolatitkárságá...
	2. Amennyiben a kiiratkozásról szóló írásbeli nyilatkozat május 30-ig nem kerül a Budapesti Német Iskolának megküldésre, a diák automatikusan a következő tanévre az iskola tanulója marad. Amennyiben a diák(ok) ennek ellenére nem jelenik/jelennek meg  ...
	3. A napköziből félévkor lehet kijelentkezni, a kijelentkezésnek december 15-ig meg kell történnie. A napköziből az adott félév során korábban történő kijelentkezés esetén minden esetben ki kell fizetni a megkezdett félévre eső napközi díjat. Átmeneti...
	10. §
	Anyagi nehézségek esetén nyújtott kedvezmények

	Szociálisan méltányolható okokból és átmeneti nehézségek esetén kérvény alapján lehetőség van tandíjkedvezmény nyújtására. A beiratkozási díjra, a napközi díjra és a jelen tandíjfizetési rend 5. pontjában megnevezett díjakra kedvezmény nem adható. A k...
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