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Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

 Az intézmény neve:                   Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

 címe:                3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.               OM-azonosítója: 201 492 

I. Normatív kedvezmény iránti igény a 2018/19-es tanévre 

A tanuló: 

 neve: 

 

 

osztálya 

2018/19: 

 lakcíme:  tanulói azonosító 

száma: 

 diákigazolvány-

száma: 

A szülő (gondviselő):  

 neve:  lakcíme:  azonosító iratának 

 típusa:  

 száma: 

 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCX-

XXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert 

a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:  

A tanuló: 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogya-

tékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. 
 

Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de 

annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb október 1. napjáig igazolja, akkor 

aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.  

a)          b)  c) d)  e)                                f)           

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az I. 

Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-f) pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év 

október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. 

napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 5-éig köteles vagyok befi-

zetni. 

Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény 

igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének 

időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes ada-

tok iskola általi kezeléséhez 

Kazincbarcika, 2018. március 1. 

   ….......................................................... 

            szülő aláírása 

II. Igénylés további kedvezményekre 

 
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény 4. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére 

jelentkezem:  

Kazincbarcika, 2018. március 1. 

    ….......................................................... 

            szülő aláírása  
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Az iskola tölti ki: 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a további tankönyvtámogatás-

hoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem. 

Kazincbarcika, 2018………….  hó …….. nap 

  ................................................................ 

     Szűcs-Gömöri Viktória tankönyvfelelős 

 
Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján 

 

25. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 20-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosí-

tani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan 

kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.  

(4) Az iskola igazgatója az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hány tanuló  

a) esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket,  

b) esetében kell biztosítani az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt,  

c) esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a nemzetiségi tanköny-

veket,  

d) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokban foglaltakon túl.  

(5) A (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet 

benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosult-

ságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre 

való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazga-

tója rávezeti az igénylőlapra.  

 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az igénylőlap benyújtásakor szíveskedjenek a következő sorok egyiké-

nek aláhúzásával megjelölni, hogy a fentiek alapján: 

 az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg mutatják be a jogosultságot igazoló iratokat 

 vagy 2018. szeptember 1-jéig, de legkésőbb 2018. október 1-jéig nyújtják be azokat  

 

26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szük-

séges:  

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás, 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, 

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló 

esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. 

melléklet szerint kiállított igazolás.  

 

 (2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-

kivonatot, a postai igazolószelvényt.  

 (4) Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyek tekintetében az Ntt. vagy az Nkt. alapján adatke-

zelőnek minősül, illetve amelyeket a szülő hozzájárulásával kezel.  

 

Az igényt a túloldali igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával, valamint az igazolások átadásá-

val kell bejelenteni. Az igénylőlapot 2018. március 1-ig kell benyújtani Szűcs-Gömöri Viktória tankönyvfele-

lősnek.  

 

Kazincbarcika, 2018. január 24.                       Petróczi Gábor igazgató s.k. 


