V. sz. melléklet

A tankönyvtámogatás rendje
Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározására






2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2015. évi CXLIII törvény a közbeszerzésekről,
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 2. fejezete,
17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a
tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről.
 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói
áráról.
Tankönyvtámogatás rendje
Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét az éves központi költségvetésről szóló
törvényben kell meghatározni. A tankönyvtámogatás összegét a fenntartó útján kell eljuttatni
az iskolához.
A tankönyvtámogatás elvei
 A tanulók szülei, gondviselői ingyenes (normatív) vagy kedvezményes tankönyvellátást
igényelhetnek. A normatív kedvezményre vonatkozó, valamint a normatív kedvezmény
körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt a jogszabályban meghatározott
igénylőlapon lehet bejelenteni minden év január 5-ig a következő tanévre
vonatkozóan.
 A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első
évfolyamra beiratkozottak számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Az ingyenes tankönyvre jogosultak köre továbbá
Az iskolai tankönyvrendelésben az iskola biztosítja, hogy – az iskolától történő
tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele,
használt tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

 tartósan beteg,
 a 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,
 három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésére (normatív kedvezmény).
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal
elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok
bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a
postai igazolószelvényt;
b) ha megszűnt a családi pótlékra való jogosultság - bármely okból - a kézhez kapott
MÁK határozat bemutatása szükséges;
c) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás;
d) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye;
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján
gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a a tankönyvvé, pedagógus
kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 11. melléklete szerint kiállított
igazolás.
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

Amennyiben az igényjogosultság megszűnik, a szülő köteles azt 15 napon belül írásban
jelezni az intézmény igazgatójának.
A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. § (4) és (5)
bekezdései alapján a tankönyvtámogatás összegét – a költségvetésről szóló törvényben
meghatározottak szerint - az iskola fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához. A
tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és
csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. Az 501/2013. (XII.29.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése kimondja, hogy a tankönyvtámogatás összegét az iskola a
Könyvtárellátónak utalja át. A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése alapján
a Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a közfeladata
ellátásának költségei levonását követően fennmaradó összeget átadja az iskolai
tanulólétszámok arányában az iskoláknak az iskola könyvtári állományának a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott célok teljesítését támogató könyvekkel történő fejlesztésére.
Tiszaújváros, 2017.január 10.
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