
Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018. tanévben is ingyenes tankönyvellátásban részesül 
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki 

a. tartósan beteg,  
b. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
c. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar),  

d. három- vagy többgyermekes családban él,  
e. nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,  
f. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 
A tankönyvtámogatás iránti igényt – a mellékelt igénylőlap felhasználásával - a szülőknek az 
iskolához kell benyújtani. A kedvezményre való jogosultság igazolásául az igénylőlap benyújtásán 
kívül be kell mutatni 
a ) tartósan beteg gyermek esetén: 

 a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzéket, vagy 
 a pénzintézeti számlakivonatot, vagy 
 a postai igazolószelvényt, 

b ) tartósan beteg tanuló esetén: 
 a szakorvosi igazolást, 

c ) testi fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott tanuló esetén: 
 a szakértői vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleményét, 

d ) három- vagy többgyermekes család esetén: 
 a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzéket, vagy 
 a pénzintézeti számlakivonatot, vagy 
 a postai igazolószelvényt, 

e ) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult: 
 a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzéket, vagy 
 a pénzintézeti számlakivonatot, vagy 
 a postai igazolószelvényt, 

f ) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetén: 
 az erről szóló jegyzői határozatot. 

 
Az ingyenes tankönyvellátás történhet - a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény rendelkezései 
alapján - a tankönyvek árának megtérítésével, vagy a tankönyvek használatának ingyenes 
biztosításával. Intézményünk az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak számára a 
tankönyveket a tankönyvek használatának ingyenességével biztosítja.  
Az ingyenes tankönyvellátást csak azon tanulók számára tudjuk biztosítani, akik az 
adatlapot kitöltik, és az ingyenességre való jogosultságot a fent leírt dokumentumokkal 
igazolják. 
 
A kitöltött adatlapot és a jogosultságot igazoló dokumentumokat legkésőbb 2017. április 3-ig 
kérjük benyújtani!  
 
Budapest, 2017-02-23 

Bogdán Péter sk.  



Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

Az intézmény neve: „Budapest Táncművészeti Stúdió” Szakközépiskola  
Címe: 1147 Budapest, Miskolci u. 141-145. 
OM azonosítója: 200672 

I. Normatív kedvezmény iránti igény 

A tanuló: 

 neve: 

 

 

 

 osztálya:  lakcíme:  azonosító 
száma: 

 diákigazolvány-
száma: 

A szülő (gondviselő):  

 neve: 

 

 lakcíme: 

 

 

 

 azonosító iratának 
típusa: 

 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: (A megfelelő szöveg 
aláhúzandó.) 

A tanuló: 
a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, 
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 
d) három- vagy többgyermekes családban él, 
e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
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 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratok bemutatása 
megtörtént: igen - nem.  

 

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


