
 

 

 

2. számú melléklet a tankönyvellátás szabályzatához 
 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

  Az intézmény neve, címe, 

OM azonosítója: 

Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola  

és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája 

8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. 

038156 
 

A tanuló neve: «Vezetéknév»  «Keresztnév»  Osztálya: «Osztály_pl05a_» 

Lakcíme:                             «irszám» «Lakóhely_helység» «Lakóhely_uhsz» Diákigszám:  «Diákig_szám»  

A szülő (gondviselő) neve : 
Azonosító iratának típusa: 

személyi igazolvány 

Lakcíme: Azonosító iratának száma: 

Kérem az alábbiakat figyelmesen elolvasni és a felsorolt három lehetőség közül 

csak az Önökre vonatkozó részt szíveskedjék aláírni! 
 

I. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív 

kedvezmény igénybevételére nem vagyok jogosult: 
Veszprém, …... ................ .......... 

....................................................... 

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 
 

II. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) és (8) bekezdése alapján az ingyenes 

tankönyvre jogosult tanulók számára az iskola a tankönyveket könyvtári példányokkal biztosítja. 

 

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. (Megfelelő kérjük aláhúzni!) 

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 családi pótlékra 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. 

A fenti törvény értelmében ingyenes tankönyv kedvezmény igénybevételére jogosult vagyok: 

Veszprém, ……. ................. ......... 

............................................................. 

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

 

Ha jogosult ingyenes tankönyvre, kérjük a lap túloldalát is szíveskedjék kitölteni!  

A jogosultságot igazoló családi pótlék igazolást  ………..………….…-ig kérjük csatolni bemutatás céljából. 

Ha az igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, 

az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni a XXIII/2004. évi OM rendelet alapján. 

III. N y i l a t k o z a t  

Alulírott szülő nyilatkozom, hogy bár jogosult vagyok, az államilag kedvezményezett 

tankönyvcsomagot könyvtárból való kölcsönzéssel mégsem veszem igénybe, a könyvcsomagot megvásárolom. 
Veszprém, …... .................. ........  

....................................................... 

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

A z  i s k o l a  t ö l t i  k i !  

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

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


igen    -    nem. 

Kelt: .................................................   ....................................................... 

iskola igazgatójának aláírása 

Tisztelt Szülők! 
 

Kérjük, sorolják fel a családjukban élő további eltartott gyermekek alábbi adatait: 
 

Gyermekek neve 
Születési 

éve 

Iskolás korú tanulóknál 

Iskolájának neve Évfolyama 
Felsőfokú tanulmányoknál 

nappali, esti, levelezős hallgató-

e 

     

     

     

     

     

     
 

Bemutatandó érvényes (3 hónapnál nem régebbi) igazolások: 
 

a) tartósan beteg szakorvosi igazolás, családi pótlék 

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan szakértőis és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye 

és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus 

kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) 

d) három- vagy több gyermekes családban él családi pótlék összege 

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult családi pótlék összege 

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  erről szóló határozat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2011/2012. 
    

  
Tanuló neve: ……………………………… 

  
Osztálya: 9.H. 

 A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre:/aláhúzandó/ igen nem 

     

Tantárgy: Megrendelési sz. Megnevezés Várható ár 
Igénylés          
Ha kéri:   1    
Nem kéri: - 

Magyar irodalom 

NT 16120/I. Tankönyv I. köt. 1650   

NT 16120/II. Tankönyv II. köt.  1650   

CR 0015 Irodalomtört, atlasz 1500   

Magyar nyelvtan 
NT 00931-1031/1 Tankönyv 1065   

NT 00931/M/1 Munkafüzet 710   

Történelem 

NT13163/1 Tankönyv 1350   

NT 81459 Fel.gyűjt.  1800   

CR 0080 Történelmi atlasz 2410   

Ének-zene 
KC-0009 Ének-zene Kultúra 1290   

KC-0003/1 Kultúra kulcsai Leporelló 440   

Matematika 

MS 2309T- átdolg Tankönyv 1540   

NT 16129/I Függvénytáblázat 1700   

MS 2321 Soksz. Mat. fel.gy. 1990   

Fizika MS 2615 Könyv 1440   

Kémia 
NT 15139/1 Általános kémia tk.  1490   

NT 15139/M/1 Munkafüzet 620   

Földrajz 
MK-2754-3T Könyv 1380   

MS 4121 Atlasz 2390   

Hittan MZ-0009 Kat.Hit. E. 9. kötet 840   

Rajz AP-092201 A képzelet világa 1420   

Angol LM 1266 New Oppotunities Elementary tk.  2100   

/1 id. nyelv/ LM 1267 New Oppotunities Elementary mf  1820   

/2. id. nyelv/ 

LM 1274 New Opportunities Beginner tk.   2100   

LM 1275 New Opportunities Beginner mf   1820   

Német NT 56541 KONTAKT I. TK. 1880   

/1-2. idegen ny/ NT 56541/M KONTAKT I. MF. 1390   

Olasz-2. id. ny. SI 001 Nuovo Progetto Italiano 1A 3960   

Francia-2. id. ny RK-9641846 Quartie libre 1. 4355   

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőt, hogy ingyenes tankönyv- kedvezményben akkor részesülhet a tanuló, ha a 
jogosultságot megalapozó érvényes igazolást Ön  a tankönyv átvételéig  az iskola részére  átadja. 

A tankönyvigénylő lap  leadásának határideje: 2011. május 31. 
  Az igényelt tankönyveket megrendelem. 
  Dátum………………………………… 

 
…………………… 

   
szülő 

1. IDEGEN NYELV AZ, AMELYET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TANULT MÁR  A TANULÓ 

 
2. IDEGEN NYELV AZ, AMELYET MOST VÁLASZT, ÉS 9.-BEN KEZD TANULNI 

 A tankönyvekről számlát a következő névre kérem:  
  1. Tanuló 

    

 
vagy 

   2. Cég neve:  ………………………………………………………………… 
             cime: ………………………………………………………………… 
  



     adószáma: ………………………………………………………………… 
   


