
IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ 
a 2011/2012-es tanévre 

 
Intézmény neve: Szentendrei Református Gimnázium 
                    címe: 2000 Szentendre, Áprily tér 5. 
OM azonosító:  101433 

 
 
A tanuló:       A szülő (gondviselő): 
 neve: …………………….……………..…….  neve: ……………….………..……….…….. 
 osztálya: ……………………….………….……                   lakcíme:…………………….……….……… 
 lakcíme: …………………….…………….….....  …………………………...….…….………… 
 …………………………………………………...  szig. száma: …………………….………….. 
 azonosító száma: ……………………..…….… 
 diákigazolvány száma: ………..…………..…. 
 
I. NORMATÍV KEDVEZMÉNY (INGYENES TANKÖNYVTÁMOGATÁS) IRÁNTI IGÉNY 

 
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8..§. 
(4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmények igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a 
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:** 
A tanuló: 

a) tartósan beteg, (szakorvos igazolja) 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

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

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 
(szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja) 

d) három- vagy többgyermekes családban él, (a megállapított családi pótlék igazolja) 
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, (a megállapított családi pótlék igazolja) 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (az erről szóló határozat igazolja) 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok 
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.  
 
Kelt: Szentendre, 2010. november 10. 

………………………………………….. 
          szülő (gondviselő)  aláírása 
 

II. IGÉNYLÉS TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRE* 
 
Gyermekem nem jogosult normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvellátásra) de a tankönyvek 
megvásárlásakor** 

a) pénzbeli támogatást vagy a tankönyvek egy részének iskolából való kölcsönzését kérem  
b) nem igénylek támogatást. 

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

 szülő (gondviselő) aláírása) 

/Az iskola tölti ki!/ 
 
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:   
igen   -   nem** 
 
Kelt:…………………………………….. 

………………………………………….. 
                az iskola igazgatója 

E kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igény elbírálásának elveit az iskola határozza meg. Az ingyenes 
tankönyvtámogatásra jogosultak ilyen formában nem kaphatnak további támogatást. 

**A megfelelő szöveg aláhúzandó.                                              Leadási határidő: 2010. december 3. 


