
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (a 2019/2020-as tanévre) 

Az intézmény neve: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

címe: 7621 Pécs, Mária u. 2-4. 

OM-azonosítója: 027407 

I. Normatív kedvezmény iránti igény 

 A tanuló:    

neve: 

 

 

jövő tanévi 

osztálya: 

lakcíme: tanulói azonosító száma: 

A szülő (gondviselő):1 
   

neve: 

 

 

lakcíme: 

 

azonosító iratának típusa 

(pl.:sz.ig., útlevél): 

 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:2 
 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 

 

f )A tanuló a fenti feltételeknek nem felel meg, nem jogosult normatív kedvezményre. 
 
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok változásáról a 
változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

 
Dátum………………………. 
 …………………………………… 
 szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 
 

II. Igénylés további kedvezményekre* 
 
 Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) 
bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl további kedvezmény igénybevételére jelentkezem. Tudomásul veszem, 
hogy kedvezmény biztos folyósítására csak akkor kerül sor, ha a tankönyvtámogatásra biztosított állami normatívából, az első 

pontban jelentkezők kielégítése után, tényleges maradvány képződik. 
 
Dátum:…………………….. 
 
 ……………………………………. 
 szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

A normatív kedvezményre** való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további** 
tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem.*** 

Kelt: ……............................... 
....................................................... 

iskola igazgatójának aláírása 

 
*E kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igény elbírálásának elveit az iskola határozza meg.  

**A megfelelő szöveg aláhúzandó 

***Az iskola tölti ki. 
1 Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni. 
2 Karikázza be a megfelelő betűjelet a felsorolásban. 



Tisztelt Szülő! 

A 2019/2020. évi tankönyvtámogatás előzetes igénylése érdekében kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi 

tájékoztatót, és ez alapján töltse ki az igénylőlapot. A tájékoztató leglényegesebb részeit vastagon szedtem. Az 

igénylőlapot minden tanulónak ki kell töltenie, és le kell adnia. A feltételek nem teljesülése esetén a tanuló nevét, 

jövő évi osztályát, azonosító számát (11 jegyű), a szülő nevét és a dátumot is kérjük kitölteni. Kérjük, hogy a 

szülő írja alá a nyilatkozatot. 

Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. §-a  alapján  a költségvetésről szóló 

törvényben kell meghatározni az alkalmazott tankönyvek iskolai beszerzéséhez biztosított állami támogatás 

fedezetét. 

Az iskola igazgatója felmérés alapján állapítja meg a kedvezményes vagy ingyenes tankönyvre jogosult tanulókat.  
A tanuló (szülő) az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátást igényelhet.  
Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény, igénylőlap I. a)-e) pont) köteles az iskola 

biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek:  

- tartósan beteg, (szakorvos igazolja) 

-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, (meghatározott szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazolja) 

-három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, (megállapított családi pótlék igazolja) 

-nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (megállapított családi pótlék igazolja) 

-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (az erről szóló határozat igazolja) 
A családi pótlékról szóló igazolást a Családtámogatási Iroda adja ki. A családi pótlék igazolható számlakivonat 

vagy postai igazoló szelvény fénymásolatával is. 
A felsoroltakon túl az iskola - hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint - további 

kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére (igénylőlap II. pont). Előnyben kell 

részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér jelenleg 149 000 Ft) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének 

megállapításáról szóló igazolás szükséges. 

Az igénylőlaphoz –fennálló igény esetén– a jogosultságot bizonyító igazolásokat fénymásolatban be kell 

nyújtani, hogy az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevőszék részére az ellenőrzést 

biztosítani tudjuk. Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.  

A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek 

vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátást biztosítja. 

Iskolánk a jogosult tanulók részére ingyenesen a tankönyvet: 
1. iskolából történő kölcsönzésével (a pecséttel megjelölt könyveket vissza kell adni az iskola könyvtárának), 

2. tulajdonba adással (az átvételkor le nem pecsételt könyvek megtarthatók), 

3. illetve e két módszer együttes alkalmazásával biztosítja. 

Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni.  

Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem tudja 

a később bejelentett igényt kielégíteni, a határidő elmulasztása jogvesztő.  

Összegezve: 
1. A kitöltött igénylőlapokat legkésőbb 2019. február 22-ig (péntek) kell iskolánkba eljuttatni az 

osztályfőnöknek.  

Az ingyenességről vagy a kedvezményezettségről szóló igazolásokat, illetve azok fénymásolatát az 

igénylőlapokkal együtt kérjük leadni. 

A beadást követően lejárt érvényességű dokumentumok pótlása minden tanuló, szülő saját felelőssége, az új 

igazolásokat 15 munkanapon belül a tankönyvfelelősnek kell eljuttatni, a határidő be nem tartása 

jogvesztő hatályú lehet.  

2. Az ingyentankönyv-jogosultságot az iskola csak ellenőrzi, a jogosulatlanul átvett könyvek esetén a 

felelősség - a jogszabály szerint - a szülőt terheli. A jogosultságban bekövetkező változást az iskola 

titkárságán 15 napon belül be kell jelenteni. 

3. A kedvezményes tankönyvvásárlást külön igényelni kell a II. pont alatt.  
 

 

Pécs, 2019. 02.12.        Ritter Attila 

igazgató 

 


