
IGÉNYLŐLAP 
Normatív tanulói tankönyvtámogatáshoz (2014/2015-ös tanévben) 

 

Az intézmény neve: Herman Ottó Gimnázium 

Címe:    3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. 21. 

OM azonosítója:  029 261 
 

A tanuló 

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

- Osztálya: ………………………………………………………………………….……. 

- Lakcíme: ……………………………………………………………………………..… 

- Diákigazolvány száma vagy oktatási azonosító szám: …..………...…………..……..... 
 

Szülő (gondviselő)
 1

 

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

- Lakcíme: ………………………………………………………..……………………… 

- Szig.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: 2  
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). 

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos 

intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után 

nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

 

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 

 
1 Nagykorú tanuló esetén nem kell kitölteni. 
2 Aláhúzással jelölje a felsorolásban! 

* E kedvezmények körét, feltételeit, az igénylés módját, az igénylés elbírásának elveit az iskola határozza meg. 
** A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

*** Az iskola tölti ki. 

 

Az igénylőlapot az iskolatitkárnak kell leadni 2013. november 15-ig! 
 

 

% ........................................................................................................................................................................   
 

Átvételi elismervény  
a 2014/2015-ös tanév normatív tankönyvtámogatás igényléséről 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igényléséhez szükséges igénylőlapot átvettem. 

 
Tanuló neve:……………………………………………………            Osztálya:…………………. 

 

Kelt: .........................…………. 

                                                                                                         iskolatitkár aláírása 
 

 


