
 

 

 

 Tanuló:  

      

Évfolyam / osztály:  

      

Oktatási azonosító száma:       

 

I g é n y l é s
1
  

a 2019/20-as tanévben igénybe vehető normatív támogatásokhoz 

I. Térítésmentes tankönyvellátásra vonatkozó igénylés 

Alulírott – a fent nevezett tanuló vonatkozásában – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. 
törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott 
jogszabályban meghatározott feltételek közül a Tanulóra az alábbi teljesül: 

  1. tartósan beteg 

  2. sajátos nevelési igényű2 

  3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él  

  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult 

  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

  6. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül 

Kijelentem, hogy a térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultságom 2019.10.01-jén fennáll.  
 

II. Ingyenes / kedvezményes diákétkezésre vonatkozó igénylés 

Alulírott – a fent nevezett Tanuló vonatkozásában – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/B. §-a alapján ingyenes / kedvezményes diákétkezésre vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban 
meghatározott feltételek közül a Tanulóra az alábbi teljesül: 

  1. tartósan beteg 

  2. sajátos nevelési igényű2 

  3. három vagy több gyermeket3 nevelő családban él  

A családban nevelt gyermekek száma:  és a három legfiatalabb személye: 

Név Születési idő Oktatási intézmény neve Tartósan beteg / 
fogyatékos (I/N) 

                        

                        

                        

  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

  5. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül 

Tudomásul veszem, hogy jelen igénylésem a jogosultságomat igazoló irat(ok) bemutatásával válik érvényessé és a 
kedvezmények csak az iskola erről szóló visszaigazolásának időpontjától illetnek meg jogszerűen.  
A kedvezményre való jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság legkésőbb 
2019. október 1-jéig igazolja, ezért az igazolás benyújtására 2019. október 1-jéig haladékot kérek.   
   
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a jogosultságomat érintő 
változásról annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesítem az intézményt. Ennek elmulasztása esetén a 
jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt – határidőre tekintet nélkül – köteles vagyok visszafizetni. 
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre való jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény 
igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének 
időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok 
iskola általi kezeléséhez. 

Kelt: Budapest, 2019.             Aláírás:   

A kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges 
dokumentumok bemutatása megtörtént: 
 

 A szülő (törvényes képviselő) 
neve:       

Dátum: 

 lakcíme:       

                                                           
1 A nyomtatvány csak minta. Az egyediesített igénylést a http://net.poli.hu felületen kell elkészíteni. majd nyomtatás után kézzel kell kitölteni. 
2 Lásd a kapcsolódó Tájékoztató 2. lábjegyzetét 
3 Lásd a kapcsolódó Tájékoztató 3. lábjegyzetét. 


