
  

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

            2016/2017-es tanévre 

 

 

Az intézmény neve:  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

Címe: 7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21. 

OM-azonosítója: 033966 

 

I. Normatív kedvezmény iránti igény 

A tanuló neve:  osztálya: 
 

Tanulói azonosító száma:  

diákigazolvány-száma:  

lakcíme:  

  

A szülő (törvényes képviselő) neve: 
 

lakcíme: 
 

azonosító száma: 
 

iratának típusa: 
 

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, 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

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 

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 TANKÖNYVRENDELÉSHEZ 

 

 

Kedves Szülők! 

 

 

Idén is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a 

 

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, 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

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

A nagycsaládosoknak szóló nyilatkozatot az igénylőlaphoz csatolva kapják meg. A családban élő 

18. életévüket betöltött tanulókról iskolalátogatási, ill. hallgatói jogviszony-igazolás szükséges! 
Ha valamelyik gyermek csak 2016 őszén szeretné megkezdeni tanulmányait a felsőoktatásban, kérem, 

azt is tüntessék fel a nyilatkozaton, úgy, hogy egyértelmű legyen, még nem jár oda! (Ha nyáron 

kiderül, hogy fölvették, kérjük, azt jelezzék az iskolának a fenti elérhetőségen.) 

Azok a kedvezményben részesülő tanulók, akik nem kaptak „Igénylőlap a tanulói 

tankönyvtámogatáshoz” elnevezésű nyomtatványt, az iskola honlapjáról letölthetik a tankönyvrendelés 

címszó alatt. 

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel, illetve ingyenességgel tudja biztosítani. 

A tanév végén a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket visszakérjük.  

 

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell 

téríteni. 
 

A kedvezményre való jogosultság igazolása még nem elég, hogy ingyen tankönyvet kapjon a gyermek, 

ehhez le kell adni egy igénylőlapot is. Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói 

tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt csak azok töltsék ki, akik jogosultak, és szeretnék 

igénybe venni az ingyen tankönyv lehetőségét. (A szülői aláírást ne felejtsék el!)  

 

Az „Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz” leadási határideje: 2016. május 6.! 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2016. április 29. 

 

 

 

 

 



 

NYILATKOZAT 

az eltartott gyermekekről 

2016/2017-es tanévre 

 

 

 

 

Alulírott, ……………………………………(név nyomtatott betűvel), ezúton nyilatkozom, hogy 

háztartásomban ……….fő eltartott gyermeket nevelek. 

 

Gyerekek: 

Neve: ………………………………………szül. ideje:………………………….osztálya:………. 

Neve: ………………………………………szül. ideje:………………………….osztálya:………. 

Neve: ………………………………………szül. ideje:………………………….osztálya:………. 

Neve: ………………………………………szül. ideje:………………………….osztálya:………. 

Neve: ………………………………………szül. ideje:………………………….osztálya:………. 

 

A nyilatkozatomhoz egyidejűleg csatolom a megállapított családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, 

(családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni: a bérjegyzéket, a pénzintézeti 

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt). 

A 18. életévüket betöltött gyermekeimnél az iskolalátogatási- illetve hallgatói jogviszony igazolást. 

Ezt a nyilatkozatot a tankönyv- és az étkezési kedvezmény megállapításához adtam ki. 

 

 

Dátum: 2016. ……….…. 

 

 

…………………………………. 

             szülő aláírása 

 

 

 

 

 

Ebből a nyilatkozatból, CSALÁDONKÉNT 1 db elég. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

11. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez
29

 

 

 

Igazolás gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 
ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához 

 

Igazolom, hogy 

..................................................................................................... (gyermek, fiatal felnőtt neve), 

.................................... (születési helye), ........... év ....................... hó ....... nap (születési ideje), 

.............................................................................................................................. (anyja neve), 

.................................................................................................. (gyámhatóság neve, székhelye), 

............................................................................................................ számú határozata alapján 

a) nevelésbe vett gyermek, 

b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne: 

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

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

[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe] 

 

 

Kelt ................................., ............ év ....................................... hó ........... nap 

 

 

P. H. 

 

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

a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400017.EMM#lbj28ide7a5

