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Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium   

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10. 

OM azonosító: 031934 
 
I. Normatív kedvezmény iránti igény 

 
A tanuló      A szülő (gondviselő): 

Neve: …………………..…………………   Neve: ……………………………………. 

Osztálya a 2017/18-as tanévben:  ……….   Lakcíme: ………………………………… 

Lakcíme: …………………………………   Azonosító iratának típusa: ………………. 

Számlázási címe:…………………………   Száma: ………………………………….. 

Tanulói azonosító száma: 7………………   Telefonszáma: …………………………... 

Diákigazolvány száma:…………………..   E-mail címe: ……………………………. 

 

Családunkban a közös háztartásban eltartott gyermekek száma ______ fő 

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendéről 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: 

Jelölje X-szel 

a megfelelőt 
Jogosultság címe Benyújtandó igazolás  

  

a) tartósan beteg, 
2018.06.30-án is még érvényes szakorvosi 

igazolás másolata VAGY a magasabb ösz-

szegű családi pótlékról szóló határozat  

  

b)a szakértői bizottság szakértői véle-

ménye alapján mozgásszervi, érzék-

szervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordu-

lása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (sú-

lyos tanulási, figyelmi- vagy magatar-

tásszabályozási zavarral) küzd (SNI) 

megyei Szakértői 

Rehabilitációs Bizottság érvényes szakértői 

véleményének másolata 

  

c) három vagy több kiskorú, vagy el-

tartott gyermeket nevelő családban él 

MÁK igazolás a gyermek után folyósított 

családi pótlék összegéről VAGY továbbta-

nuló gyermek esetén iskolalátogatási igazo-

lás VAGY 2018.01.01-nél nem régebbi csa-

ládi pótlék folyósításáról szóló folyószám-

la-kivonat/igazolás 

  

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult, vagy 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-

mogatásra jogosult [a diák nevére 

megállapított családi pótlék igazolja, csato-

landó: 2018. január 1-nél nem 

régebbi igazolás a családi pótlék folyósítá-

sáról: MÁK igazolás, postai szelvény 

vagy folyószámlakivonat 

  

e) rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül, vagy 
2018.06.30-án is még érvényes önkormány-

zati határozat 

  

f) a gyermekvédelmi gondoskodás ke-

retében nevelésbe vett vagy utógondo-

zói ellátásban részesül. 
gyámhatósági határozat/igazolás 
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Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még 

nem történt meg, de annak fennállást az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb 

október 1. napjáig igazolja, akkor karikázza be, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvez-

mény a tanuló esetében. 

 a)  b)  c)  d)  e)  f) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatásban kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az 

Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-f) pontjai közül az általam megjelölt ked-

vezményre való jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 na-

pon belül értesítem az intézményt. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a 

tanév október 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb 

október 20-ig köteles vagyok befizetni. 

Az igazolásokat 2018. szeptemberében újra be fogja kérni az intézmény október 15-

éig szóló érvényességgel, hogy a MÁK felé igazolási kötelezettségének eleget tehessen! 

Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a 

kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosí-

tásának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év 

végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez. 

 

Dátum: ……………………………………………… 

 szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

II. Igénylés további kedvezményekre 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 

2013. évi CCXXXII. Törvény 4.§ (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi 

kedvezmény igénybevételére jelentkezem: 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Dátum: ……………………………… ……………………………… 

 szülő vagy nagykorú aláírása 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további 

tankönyvtámogatáshoz 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.) 

 

Kelt:  …………………………………. 

 iskola igazgatójának aláírása 


