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Kedves Diákunk!  
 
Kérünk, hogy az augusztusi tankönyvosztás fontos lépéseit 
tanulmányozd át! 
 
A TANKÖNYVOSZTÁS a megjelölt időpontokban, a gimnázium 
tornacsarnokában lesz.   
 
A végleges tankönyvárak augusztusban derülnek ki, ezért a megadott 

összegnél egy kicsit több pénzzel indulj el otthonról. Próbálj meg 
aprópénzt hozni magaddal!  (Természetesen az ingyenes tankönyvet 
igénylő diákok esetében kiadott papíron egy tájékoztató összeg szerepel, 
ennyibe kerültek valójában a könyveid.)  
 
Amennyiben (KÉREM, CSAK RENDKÍVÜLI ESETBEN!!) a fenti 
időpontban nem tudod a könyveidet átvenni, akkor erre augusztus 27-én 
(hétfőn) 14 és 15 óra között, valamint augusztus 29-én (szerdán) 9 és 10 
óra között lesz lehetőséged.  
 
Lehetőség volt ingyenes tankönyvellátásra jogosult diáknak fizetős 
könyvet is rendelni, nagyon fontos, hogy a fizetős és ingyenes könyveket 
is a megadott időpontban tudod átvenni.  
 
CSAK EZEN IGAZOLÁSOK BEMUTATÁSA UTÁN ADJUK KI AZ 
INGYENES TANKÖNYVEKET!    
 
Az ingyenes tankönyvekre való jogosultságról szóló igazolást a 
tankönyvek átvételekor kell benyújtani! A jogosultság igazolásához a 

következő okiratok fénymásolata szükséges: 1. jogcím: szakorvosi 
igazolás, 2-3. jogcím: szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 
4-5. jogcím: a folyósított családi pótlék FORINT összegének igazolása és 
lehetőség szerint a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR, vagy a 
Társadalombiztosítási Kifizetőhely által kibocsátott igazolás, 6. jogcím: 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat. A 
tankönyveket csak ennek birtokában tudjuk ingyenesen átadni a 
diáknak! 
 

 



MINDEN IGAZOLÁS ESETÉBEN 2012. október 1-jén érvényes 
jogosultsággal kell rendelkeznie a diáknak. 
 
HA MEGVÁLTOZNAK (PL. NYÁRON) A JOGOSULTSÁG 
FELTÉTELEI,  KÉREM KERESSETEK MIELŐBB - NE CSAK A KÖNYV 
ÁTVÉTELEKOR! 
 
 
Abban az esetben, ha a 3. és további - a családi pótlék összegéhez 
beszámítható - gyermek felsőoktatási intézménybe jár, csak akkor 
igényelhető ingyenesen a tankönyv, ha a kapott családi pótlék összege a 
3. és további gyermek/ek/ miatt emelt összeg. Az emelt összegű családi 
pótlékot a diák felsőoktatási beiratkozása után - szeptember elején -, az 
iskolalátogatási igazolás birtokában a szülőnek kell kérvényezni a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyen. Utána tudja behozni az iskolába az 
emelt összegről szóló, aktuálisan érvényes igazolást. A tankönyvek 
átvételekor, augusztus végén (ha volt emelt összegű folyósítás még 
júniusban) a júniusi banki kivonat másolatát, vagy a júniusi emelt családi 
pótlék összegének igazolását hozza be. Beiratkozás után (szeptember 
közepéig) kérünk a beszámított diáktól egy iskolalátogatási igazolást is 
csatolni.  
 
AMENNYIBEN AZ EMELT ÖSSZEGRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁST A 
DIÁK 2012. NOVEMBER 1-JÉIG NEM NYÚJTJA BE, AZ ÁTVETT 
TANKÖNYVEK ÁRÁT AZ INTÉZMÉNYBEN BE KELL FIZETNI! 
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