Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról

A 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-a határozza meg a kedvezményes tankönyvellátással kapcsolatos
legfontosabb előírásokat.
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása,
illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki – a törvény 8. § (4) bekezdése
alapján –
a) tartósan beteg (szakorvos igazolja),
b) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (szakértői
vélemény igazolja),
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (a
megállapított nevelési ellátás, illetve iskoláztatási támogatás, valamint a huszonöt
évesnél fiatalabb felsőoktatás nappali tagozatos tanuló részére az iskolalátogatási
igazolás igazolja),
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult (az iskoláztatási
támogatásról szóló határozat igazolja),
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat
igazolja).
A normatív kedvezményre és a normatív kedvezmény körébe nem tartozó kedvezményre
vonatkozó igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell bejelenteni. Az igénylő a
jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel.
A kedvezmények iránti igényt az iskola által meghatározott időben igénylőlap
felhasználásával kell bejelenteni. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az
igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság
a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be
– beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a tanulószobán elhelyezett
tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. A tartós használatra készült
tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból
származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. Szükség esetén a
nevelési ellátásról, iskoláztatási támogatásról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem
rendelkező részére a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A nevelési ellátás,
iskoláztatási támogatás igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel
is.
Az igénylőlaphoz az igazolásokat csatolni kell, az igénylő az általa közölt adatok
valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.
Az igényt az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával, valamint az igazolások
átadásával kell bejelenteni.
Az igénylőlapot 2014. január 10-ig kell benyújtani az iskolatitkárnak.

