
Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény 8 §-ának 4. bekezdése értelmében „Az isko-

lai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, … a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden 

olyan tanuló részére, aki 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-

szédfogyatékos, 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 

hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmény).  

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a Normatív kedvezmény iránti igénylőlap (a honlapról is 

letölthető – Igénylőlap) kitöltése és az iskolában történő leadása. Továbbá a megjelölt okot megfele-

lő okirattal igazolni kell. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK illetékes területi igazgatósága adja ki – 

kérni kell telefonon, vagy postai úton);* 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-

nye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

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

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.) 

Ha bármely feltétel fennáll a tanuló esetében, szíveskedjenek az Igénylőlapot értelemszerűen kitöl-

teni és eljuttatni az iskolába, valamint beszerezni a szükséges igazolásokat! 

Forráshiány miatt az ingyenes tankönyvre jogosultak esetében az iskola csak a normatív kedvezmény 

mértékéig (12000 Ft/fő, kivétel a 7., 9. és a 11. évfolyamok, ahol 15000 Ft/fő) tudja biztosítani a tan-

könyveket térítésmentesen. 

Kérem, hogy a kitöltött és aláírt igénylőlapokat, és ha rendelkezésre áll, akkor az igazolásokat 

is juttassák el az iskolába minél előbb. (Az igazolásokat a tanév végéig lehet pótolni!) 
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