
 
TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT TANULÓK RÉSZÉRE 

 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdése alapján biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújthat be a 

szülő, amennyiben a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül legalább 1 teljesül.  

Normatív kedvezmény iránt igényt a 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet 5. sz. mellékletében 

meghatározott igénylőlapon kell benyújtani.  

 

Az igénylőlap kitöltésével és aláírásával a szülő kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben a 

kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig nem történik meg, 

úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles befizetni.  
A jogosultságot minden esetben igazolni kell az iskolai ifjúságvédelmi felelősnek, 2016. október 1-

jén érvényes okirattal.  

A bemutatás tényét az iskola ifjúságvédelmi felelőse rávezeti az igénylőlapra.  

 

Iskolai ifjúságvédelmi felelős: Rácz-Balog Renáta 

 

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. Ellenőrzés során az 

iskola, a fenntartó vagy az Állami Számvevőszék bekérheti az igazolásokat.  

A szülő/gondviselő a jogosultság megszűnéséről köteles az iskolát is 15 napon belül értesíteni.  

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:  

normatív kedvezmény szükséges okirat 

tartósan beteg  szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás  

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  

a szakértői bizottság szakvéleménye  

három vagy több kiskorú, vagy eltartott 

gyermeket nevelő családban él  
a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

(bérjegyzék, lakossági folyószámla-kivonat, a postai 

igazolószelvény)  

nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult  

a megállapított családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolás (bérjegyzék, lakossági folyószámla-

kivonat, a postai igazolószelvény)  

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül  

az erről szóló határozat  

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében 

nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesül  

a számára gyámhatósági határozat alapján 

gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által 

a 11. melléklet szerint kiállított igazolás  

Ha gyermeke iskolát vált: 

 Térítésmentes diákok esetében az iskolai tankönyvfelelőssel egyeztetve kell a váltásból 

következő esetlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni. 


