
IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ – 2017/2018-as tanévre 
Kérjük, kitöltés előtt olvassák el a túloldali tájékoztatót! 

Az intézmény neve: Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola 
Az intézmény címe: 1148 Budapest, Lengyel utca 23. 
OM-azonosítója: 035062 

A tanuló: 
neve: 

 

 

Jelenlegi 
osztálya: 

 

lakcíme: 

 

Tanulói azonosító 

száma: 

 

diákigazolvány-

száma: 

 

 

A szülő (törvényes képviselő): 

neve: 

 

 

lakcíme: 

 

azonosító iratának 

típusa: 

 

azonosító száma 

 

I. 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: 
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, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló. 
Ha az a)–e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az 

illetékes hatóság várhatóan a következő 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 az I. Normatív 

kedvezmény iránti igény alatti a)–e) 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-ig köteles vagyok befizetni. 

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 (törvényes képviselő) áláírása 

II. Igénylés további kedvezményekre 
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: 

 

Kérem, hogy az Önnek megfelelő eseteket a sor végén jelölje (X) – több esetet is megjelölhet! 
Amennyiben a fenntartó (Közép-Pesti Tankerületi Központ) biztosít 2017-ben ilyet – 

differenciált tankönyvtámogatást igényelek 

 

 

Családunkban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, ezt 

jövedelemigazolással igazolni tudom majd 

 

Szívesen kölcsönözném a tankönyveket, vagy azok egy részét  

 

 

Dátum ………………………………..      ……………………………… 
szülő (törvényes képviselő) áláírása 



Az iskola tölti ki 
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további 

tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:          igen – nem.  

 

(Amennyiben a szülő vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi 

időpontban tud megtörténni.) 

 

Kelt:        …………………………………  

iskola igazgatójának aláírása 

 

 

Tisztelt Szülők! 

A 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 25. §-a szerint az 1. oldalon található nyilatkozati lapon – a rendeleti 

előírásoknak megfelelően – nyilatkozatot kell tenniük normatív tankönyv támogatási jogosultságukkal 
kapcsolatban. 
Kérjük, hogy a nyilatkozat szövegét figyelmesen olvassák el, és ezután töltsék ki! 
Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltésénél figyeljenek arra, hogy normatív kedvezményre jogosultak, vagy egyéb 

fenntartói vagy önkormányzati – szociális alapú – tankönyvtámogatást szeretnének-e igényelni!  

I. Ingyenes – normatív – tankönyvellátás igénylése 2017-2018. tanévre (nyilatkozat I. pontja) 

Kérjük, hogy a túloldali nyilatkozatot azok, akik a nyilatkozat I. pontjában felsoroltak alapján ingyenes 
tankönyvtámogatásra jogosultak a 2017-2018. tanévre, sürgősen (2017. április 20-ra) küldjék vissza!  

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell 

fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. 

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 és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Kérjük, hogy amennyiben többféle jogcímen is jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, csak azt jelöljék meg, 

amiről a szükséges igazolást mellékelik! 

FONTOS! Kérjük, hogy amennyiben az I. pont a) c) vagy e) pontja alapján jogosultak ingyenes 
tankönyvellátásra, a jogosultságot igazoló hatályos dokumentumot a nyilatkozat mellé fénymásolatban 
mellékeljék (a sajátos nevelési igényű tanulók szakértői bizottsági véleményét nem kérjük)! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a tankönyv átvétel 

időpontjáig (várhatóan 2017. augusztus vége) lejár az érvényben lévő határozat, ne felejtkezzenek el majd a 

hosszabbítási kérvényt időben beadni a lakóhely szerinti önkormányzathoz! Végső soron – a rendelet szerint – a 
2017. október 1-i hatályosságot kell dokumentumokkal bizonyítani! 

 
II. Egyéb tankönyvtámogatás igénylése 2017-2018. tanévre (nyilatkozat II. pontja) 

Amennyiben ingyenességre nem jogosultak – egyik felsorolt jogcímen sem – a nálunk tanuló gyermekük után, 

de úgy ítélik meg, hogy esetlegesen nyújtandó fenntartói önkormányzati támogatásra házirendünk alapján 

jogosultak (lásd az iskola honlapjáról letölthető Házirend 5. oldalán „A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás 

elvei, az elosztás rendje” fejezetet), értelemszerűen töltsék ki a nyilatkozat II. pontját. 

Amennyiben könyvtárból kölcsönöznének tankönyvet gyermeküknek, azt is ebben a pontban jelöljék! 

 

 

A nyilatkozat visszaküldésének VÉGSŐ határideje a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelettel összhangban: 2017. 
április 20. 

Tiborcz Márta, igazgató, sk. 


