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Tisztelt Szülők! 

Kérjük, hogy az alábbiakban felsorolt tankönyvek közül jelöljék be azokat, amelyeket az iskolán keresztül 

rendelnek meg. Ehhez a „Kérem” oszlopba tegyenek „X”-et! 

 

A tanuló (szülő) az iskolában a család helyzetétől függően –ingyenes– „Normatív kedvezmény”-t igényelhet. Ha 

a kedvezmény valamelyikére jogosult, kérem a mellékelt igénylőlapot kitöltve és aláírva postafordultával 

visszaküldeni! A kedvezményre való jogosultságot igazoló okiratokat a tankönyvosztáskor szíveskedjen magával 

hozni!  

A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2017. szeptember 15-ig, illetve pót- és 

évközi rendelés esetén 14 napon belül. A könyvek visszaküldéséről saját maguk kötelesek gondoskodni! 

Szülők részére kialakított felület: www.szuloifelulet.kello.hu.  

Győr, 2017.  

Köszönöm segítő együttműködésüket: 
 

Rémi Péter 

intézményvezető 

 

 

 

Tankönyvjegyzék 2017/2018. 

9.A angol 

 
A tanuló neve:______________________________   

 

 

 

Ssz. Raktári szám Tankönyv címe  Ár kérem 

1. KN-0010/2  Színes irodalom 9.  1700   

2. KN-0011/2  Irodalmi szöveggyűjtemény 9.  995   

3. NT-17142 Történelem 9. 1000   

4. NT-17130 Lakóhelyünk, a Föld. Földrajz a középiskolák 9. évf.  1000   

5. NT-16127/NAT Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítő fgy. III. 1650   

6. NT-17137 Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évf. 790   

7. MK-4624-5 Kémia 9. "B" kerettanterv szerint 1500   

8. CR-0032  Középiskolai földrajzi atlasz 2410   

9. NT-13135/NAT  Matematika feladatgyűjtemény I.  1360   

10. MS-2615U Fizika 9.  1600   

11. HV-185-1851 Schritte international 1  2500   

    Összesen:  16505   

 

 

 

 

 
 _________________________________ 

 szülő aláírása 

 

http://www.szuloifelulet.kello.hu/


Az intézmény neve: Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
címe: 9028 GYŐR, KONINI U. 2-4. OM-azonosítója: 030531  
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Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

A tanuló neve: osztálya:  tanulói azonosító: 

A szülő (gondviselő) neve: lakcíme: 

I. Normatív kedvezmény iránti igény (jogosultság esetén kitöltendő) 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott 

jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:  

A tanuló: 

a) tartósan beteg, 

b) 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, 

c) három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:  

- családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, - tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, - a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Tudomásul veszem, hogy a könyveket könyvtári állományból kapom, és azokat év végén vissza kell adnom! 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív 

kedvezmény iránti igényalatti a)-e) pontjai közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennállt, annak 

változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság 

igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 

20-ig befizetem. 

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

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

II. Igénylés további kedvezményekre 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) 

bekezdésében biztosított normatív kedvezményre nem vagyok jogosult, azonban a következő kedvezmény igénybevételére 

jelentkezem: 

 A tankönyvek biztosítása ingyenesen (munkáltató taneszközökön, munkafüzeteken kívül). 

 A legalább 3 éven keresztül használt feladatgyűjtemények, tankönyvek ingyenes biztosítása. 

Tudomásul veszem, hogy a könyveket könyvtári állományból kapom, és azokat év végén vissza kell adnom! 
Tudomásul veszem, hogy e kedvezmények nyújtására akkor kerülhet sor, ha az intézmény költségvetésében a szükséges fedezet 

biztosított. 

Dátum: .................................... 

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

 szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

 

NYILATKOZAT (Annak kell kitölteni, aki nem jogosult támogatásra) 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében – nyilatkozom, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. 

törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított kedvezmények egyikére sem vagyok jogosult.  

 

Dátum: .................................... 

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

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása 

Az iskola tölti ki! 
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további 

tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem11.  

Kelt:………………………………………………….. ………………………………………………… 

 iskola igazgatójának aláírása 


