
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2017/2018-as tanévre 
(Beadási határidő: 2017. január 15. )  

Intézmény neve: Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola OM-azonosító: 201761  
Címe: 3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.  

A tanuló neve:   (jelenlegi) osztálya: 
lakcíme:    
azonosító száma: diákigazolvány-száma: 
A szülő (gondviselő) neve:  Anya születési neve: 
telefon és e-mail:    
lakcím:    
azonosító iratának típusa és száma:    
Kérem, jelölje a tanulóra vonatkozó jogosultságot!  
□ Tankönyvtámogatásra nem vagyok jogosult.   
□ Tankönyvtámogatásra jogosult vagyok, igazolással rendelkezem, mely 2017. 09. 01-jén érvényes (Kérem, töltse ki az I./A részt!)   
□ Tankönyvtámogatásra jogosultság várható 2017. 09. 01.-ig. (Kérem, töltse ki az I/B részt!)   
 
Dátum: …………………………………. …………………………………….. ……………………  

                                 szülő/gondviselő   
I./A  

Normatív kedvezmény iránti igény  
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. 
törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a 
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 

 
Karikázza be! Feltétel Benyújtandó igazolás  

 

a, tartósan beteg 
Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás 
és orvosi szakvélemény 

 

 

 

 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 

  
 

b, Szakértői Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye 
(Nevelési tanácsadó igazolása nem elégséges!) 

 

 

 

 

 

 

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

Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás 
(MÁK igazolás, vagy folyószámla-kivonat) 

 

 

  
 

d, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül Önkormányzati határozat 

 
 

 
 

 
 

e, 
a gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 
részesül. 

Gondozási helyet biztosító intézmény igazolása 
 

 

 

I./B.  
Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak 
fennállását az illetékes hatóság várhatóan 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)  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon a Normatív 
kedvezmény iránti igényalatti a)-e) pontjai közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én 
fennállt, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.  
Tudomásul veszem, 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 20-ig befizetem. 

 
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 adatok iskola 
általi kezeléséhez.  
 
Dátum: …………………………………. ……………………………………..   

                                 szülő/gondviselő  

 
Iskola tölti ki: A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént. 
 
 Igen                                             Nem 
Dátum: Miskolc, …………………………… 
 ................................................................ 

           iskola igazgatójának aláírása 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 2017/2018. tanév iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályokról és teendőkről 
 
Jogszabályi háttér: 
 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   
• A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény   
• 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről   
• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
 
A tanévre normatív (ingyenes) támogatást igényelhetnek a tanulók szülei, gondviselői.  
 
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre szóló jogosultságot 
igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. 
 
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegből megvásárolt könyv és tankönyv az iskola 
tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.  
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket 
kölcsönzés útján kapják meg használatra.  
A könyvekbe beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad. A könyvek megrongálódása vagy elvesztése 
esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni.  
 
A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ.  
A támogatás iránti igényt az IGÉNYLŐAP formanyomtatvány, és az IGAZOLÁS benyújtásával kell 
kérni.  
Az igénylőlapokat kérjük 2017. január 15-ig iskolánk részére visszajuttatni. Az igénylőlap 
letölthető az iskola honlapjáról is. 
 
A kérelem beadásának felelőssége a szülőt, gondviselőt terheli. 
 
Miskolc, 2017. január 10. 


