Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklet
Az intézmény neve: BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
címe:
1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 22-26.
OM-azonosítója:
203078
I.
A tanuló neve:

Normatív kedvezmény iránti igény a 2019/20. tanévre

…………………………………………

Leendő osztálya:

……………..

 …………………………………………………………………………
A tanuló oktatási azonosító száma: 
A tanuló diákigazolvány-száma:

A tanuló lakcíme:

A szülő (gondviselő) neve:
A szülő lakcíme:

…………………………………………………..

 …………………………………………………………………………

A szülő azonosító iratának típusa: …………………………

száma: …………………………….

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 8. § (4)
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,
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Amennyiben az a)-f) 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 15. 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 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-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) vagy nagykorú tanuló aláírása

II. Igénylés további kedvezményekre
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013.
évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény
igénybevételére jelentkezem:
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő (törvényes képviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása
ISKOLA TÖLTI KI!
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetve a normatív kedvezményen túli további
tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen-nem. [Amennyiben a szülő (törvényes
képviselő) vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél
későbbi időpontban tud megtörténni.]
Kelt: .......................................................
...........................................................
iskola igazgatójának aláírása
Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a tanuló a jogszabályban meghatározott feltételek
alapján jogosult.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás;
b) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye;
c-d) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (Magyar Államkincstár/Kormányhivatal Területi
Igazgatósága igazolása, v. folyószámla kivonat, v. bérjegyzék, v. postai igazolószelvény és nem tanköteles korú
testvér esetén az adott félévre érvényes tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolás)
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
f) 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.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámlakivonatot, a postai igazolószelvényt. Amennyiben jogosultságát postai igazolószelvénnyel kívánja igazolni,
kérjük a hátoldalra ráírni a tanuló nevét, osztályát, a dátumot és a szülő írja alá.
Iskolánkban a kedvezményes tankönyvellátás a jogosultak számára részben új tankönyvek vásárlásával, részben
az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel történik. A kölcsönzött tankönyveket a tanulók egy tanévig, illetve az
érettségi/szakmai vizsgáig használhatják. A kölcsönzött tankönyv átvételekor a visszaadás időpontját is a tanuló
illetve a szülő tudomására hozzuk, és ezt írásban rögzítjük. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a
tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.
A 2018/2019. tanévre szóló igényt a mellékelt IGÉNYLŐLAP pontos és értelemszerű kitöltésével és
benyújtásával kell bejelenteni, melyet legkésőbb a 2019. május 24-ig kell visszajuttatni Bakos Ferencné
tankönyvtámogatás felelősnek. Az igényléshez csatolni kell a jogcímnek megfelelő, hatályos igazolást. A
jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért az igénylő a jogszabályban meghatározott módon felel.
Felhívom figyelmét, hogy a kérelem és a megfelelő igazolás hiányában nem tudjuk figyelembe venni a
támogatási igényét, a határidő be nem tartása jogvesztő!
Az iskolai tankönyvellátásra vonatkozó jogszabályok:
1998. évi LXXXIV.tv. a családok támogatásáról,
2013. évi CCXXXII. tv. a tankönyvpiac rendjéről,
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről,
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről.

