
Normatív kedvezmény (ingyenes tankönyvkölcsönzés) iránti igény a 2014/2015-es tanévre 
(Az igény benyújtásának határideje: 2013. november 15!) 

 Az intézmény neve:  Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 
 címe:  3304 Eger Pásztorvölgy út 25. 
 OM-azonosítója: 031607 

A tanuló 
neve: 

……..………………………….. 

osztálya: 
(a 2014/2015-es 

tanévben) 

………… 

lakcíme: 
……………………….……………. 

…………………….………….…… 

tanulói 
azonosító 

száma: 
………..….…….. 

diákigazolvány
-száma: 

…….….………... 

 

A szülő (gondviselő): 
azonosító iratának neve: 

……………………………………. 

lakcíme: 
………………….………..…………………. 

………………...……………………………. 

típusa: 

………..……….. 

száma: 

…………..…………. 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében 
biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott 
feltételek közül az alábbi teljesül: 
(Kérjük, az alábbiak közül a megfelelő feltétel betűjelét karikázza be!) 
A TANULÓ: 

a) tartósan beteg, 
b) 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, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

  
Az igénylőlaphoz a jogosultságot igazoló dokumentum (bérjegyzék, banki számlakivonat, postai igazoló szelvény, határozat a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásról stb.) fénymásolatát kell csatolni. 

Ezen igénylőlapot a Szülő Pető Gyöngyi gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanárnak adja át. 

 

Az igénylőlapok a következő időpontokban adhatók le a gazdasági irodában: 
· november  5-15 ig munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között 

 
(Akadályoztatás esetén a fentiektől eltérő időpontról telefonon történő egyeztetésre van lehetőség!) 
Ha az igényét határidőre nem nyújtja be – jogszabály szerint –, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni! 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a változást 
követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

Dátum: Eger, 2013. november  …….. 
….......................................................... 

szülő aláírása 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem a feltételek egyikének sem felel meg, ezért ingyenes állami 
tankönyvellátásban nem részesülhet. 

Dátum: Eger, 2013. november  …….. 
….......................................................... 

szülő aláírása 
Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról 

 



A közoktatásról szóló 2011. CXC törvény 46§ (5) bekezdés alapján minden évben az éves költségvetési törvényben 
kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron 
forgalomba kerülő tankönyvek megvásárlásának támogatásához. 

A támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt. 
A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást 

igényelhet. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: 

a) tartósan beteg, 
b) 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, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az 
Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai 
igazoló szelvénnyel is. 

A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további kedvezményeket 
állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez 
a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. 

Az igénylőlaphoz csatolni kell a megfelelő igazolás egy fénymásolt példányát! Ellenőrzés során az iskola, az iskola 
fenntartója vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az eredeti igazolásokat. 

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 
véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében tankönyvek vásárlására használja 
föl, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.1 

Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai könyvtárból 
kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25%-át az 
iskola köteles ilyen módon felhasználni. 

Az igényt a fenti igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Az igénylőlapot legkésőbb 
2013. november 15-ig kell a szülőnek személyesen benyújtania. Ha az igényét határidőre nem nyújtja be, az iskola 
nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. 

Rendkívüli esetben utólag csak annak a diáknak az igényét tudjuk elfogadni, aki hitelt érdemlően tudja bizonyítani, 
hogy csak 2013. november 15-e után vált jogosulttá az ingyenes tankönyvkölcsönzésre. 

Az időközben történő jogosulttá válást az igény érvényesítéséhez 15 munkanapon belül be kell jelenteni. 

 

Eger, 2013. november 4. 
 
Kántor Zsolt  s.k. 
        igazgató 

                                                
1 Kérjük, akinek a könyvtári kölcsönzéssel történő ellátás nem felel meg, ne adja be a normatív támogatás iránti kérelmét! 


