Ingyenes tankönyvtámogatás
A tankönyvek kölcsönzése
A tartós tankönyvekre vonatkozó szabályok alkalmazása a 16/2013. (II. 28.)
EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről alapján.
A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes
tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az iskola könyvtári állományába veszi, a
továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a
tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.
Az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, a
tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a
helyi tantervalapján a felkészülés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell
tenni, a tanulói jogviszony alatt.
Tartós tankönyvek kölcsönzési ideje
-

több évfolyamon használt tankönyvek esetén legfeljebb 4 év
egy évfolyamon használt tankönyvek esetén az adott tanév szeptember 1- június
15-ig
A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása
 A kikölcsönzött tartós tankönyveket a tanuló kölcsönzési nyilvántartásába vezetjük
be.


A tankönyv elvesztése és/vagy a tankönyv megrongálása kártérítést von maga után.



A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni, és azt
rendeltetés szerint használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa
használt tankönyv legalább 4 évig használható állapotban legyen.



Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv(ek)et
köteles visszaadni.



A tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálódásából keletkezett kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás
mértékének megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az igazgató
dönt.

Kártérítés
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv
elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles.
Elsősorban egy ugyanolyan könyv megvásárlásával kell pótolni a hiányzó tankönyvet,
amennyiben ez nem lehetséges, köteles a kár megtérítésére. A könyv elvesztése
megrongálása esetén a kártérítés összege nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges
beszerzési árának 50%-ánál, és nem lehet több a tényleges beszerzési áránál.

Ki jogosult ingyenes tankönyvre?
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok
bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói
ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási
helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

Formanyomtatványok
-

5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez Igénylőlap tanulói
tankönyvtámogatáshoz
11. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez, -A gyermekvédelmi
gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló

