
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2015/2016. tanévre 

Az intézmény neve:  Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

címe:   2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 

OM-azonosítója:  037314 

I. Normatív kedvezmény iránti igény 

A tanuló neve:…………………………………………………………………………………………….......................................... 

Osztálya:………………….. Lakcíme:……………………………………………………………………………………….. 

Tanulói azonosító száma:……………………………….. Diákigazolvány száma:…………………………………................. 

A szülő/gondviselő neve:……………………………………………………………………………………….…………………… 

A szülő lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

A szülő azonosító iratának típusa:………………………………… száma:……………………………………………………. 

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. 

Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de 

annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a 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) 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 aláírása 

               

Normatív tankönyvtámogatásra jogosult nyilatkozata 

Tudomásul veszem, hogy a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola az ingyenesen biztosított tankönyveket 

használatba adja. A felvett tankönyveket minden tanév végén az iskolának visszaadom, kivéve a 4 évre szóló atlaszokat, 

feladatgyűjteményeket, melyeket legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor adok vissza. Amennyiben valamelyik könyv 

elveszett vagy megrongálódott (más számára használhatatlanná vált), a tankönyv beszerzési árát megtérítem.  

Dátum: ……………………………….       ........................................................... 

            szülő aláírása 

               

Az iskola nyilatkozata 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához 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.) 

Dátum: .......................................................      ........................................................... 

         intézményvezető aláírása 

               

II. Normatív tankönyvtámogatást nem igénylők nyilatkozata 

Normatív tankönyvtámogatásra nem vagyok jogosult, illetve arra nem tartok igényt. 

Dátum: ……………………………….       ........................................................... 

            szülő aláírása 

 



Kitöltési útmutató 

Tisztelt Szülő! 

Kérjük töltse ki pontosan a tanulóra és a szülőre vonatkozó adatokat! 

Ingyenes tankönyv: 

Az igénylőlapon az I. pontot akkor töltse ki, ha az a), b), c), d), e) pontok valamelyike igaz az Ön gyermekére és ezt 

hivatalos okmánnyal igazolni is tudja: 

 a) tartósan beteg (igazolás: szakorvosi igazolás)  

b) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődés zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási zavarral ) küzd, (igazolás: szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye)  

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él ( igazolás: családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás)  

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (igazolás: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás),  

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (igazolás: az erről szóló határozat).  

Megvásárolt tankönyv:  

Az igénylőlapon a II. pontot akkor töltse ki, ha nem jogosult támogatásra és megvásárolja a szükséges tankönyveket.  

Érvényben lévő családi pótlékok:  

egy gyermek esetén  13.000,- nem jogosult  

egy gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén 

13.700,- nem jogosult  

kétgyermekes család esetén 

gyermekenként 13.300,- 

összesen 26.600,- nem jogosult  

Két gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén gyermekenként 14.800,- 

összesen 29.600,- nem jogosult  

Három-vagy többgyermekes család 

esetén gyermekenként 16.000,- 

összesen: 

48.000,- (három gyereknél)  

64.000,- (négy gyereknél) stb  

jogosult  

Három vagy több gyermeket 
nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként 17.000,- 

51.000,- (három gyereknél)  

68.000,- (négy gyereknél) stb  

jogosult  

Tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő család 

esetén gyermekenként 

23.300,-  jogosult  

Tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő 

egyedülálló esetén gyermekenként  

25.900,-  jogosult  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság érvényességének időpontját 

figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén 

teljes térítést kell fizetni! A jogosultságot bizonyító igazolásnak érvényesnek kell lennie a tankönyv átvételekor 

(tankönyvosztáskor) és az azt követő október 1-jén. (A kedvezményt biztosító normatíva csak így igényelhető!) 

Amennyiben az igénylés benyújtását követően lejár az igazolás érvényessége, kérjük, mielőbb indítsák el a szükséges 

dokumentumok beszerzését, hogy biztosítani tudjuk az ingyenes tankönyvet! Az igénylés jogszerűségéért és az 

indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős! 


