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Tárgy: Ingyenes tankönyvellátás (normatív kedvezmény) rendszere 

 
 
Tisztelt Igazgató Asszony! 

 
 

Több szülő jelezte, hogy annak ellenére, hogy az ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult, ezt a kapott könyvek és munkafüzetek 

minőségéből kifolyólag mégsem meri igénybe venni és a tankönyvek árát 

inkább a családi költségvetésből gazdálkodja ki. Mindez az előző fenntartó, a 

Pest Megyei Önkormányzat akkori anyagi helyzetére vezethető vissza, arra, 

hogy már az is előfordult, hogy használt munkafüzeteket kaptak az ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult diákok. A jelenlegi helyzet úgy az iskola, mint a 

szülők részére hátrányos, mivel a felhasznált normatíva után a Gimnázium 

elesik ennek minimum 25%-tól, míg a szülő a támogatás helyett kifizeti 

annak összegét. (Ez egy normatívára jogosult diák esetében a Gimnáziumnak minimum 

3000 Ft könyvtári célra felhasználható összeget, míg a szülőnek minimum 9000 Ft 

többletkiadást jelent. ) 

Mivel tárgyi évben fenntartóváltozás történt és az intézmény ma már 

állami fenntartású, így a törvényes jogokhoz már kétség sem férhet. Az előző 

fenntartó gyakorlatából eredő problémák megszüntetése és a normatív 

tankönyvtámogatás lehetőségeinek jobb kiaknázása céljából átnéztük az 

iskola honlapján található formanyomtatványokat és a kapcsolódó törvényi 

hátteret. A jogszabályi keretet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet biztosítja, 

amelynek az 5. számú melléklete a következőket lehetőségeket tárgyalja: 
„A támogatás módjáról a nevelőtestület dönt az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet és az 
iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával. A normatív támogatást az iskola 
teljes egészében is felhasználhatja tankönyvek vásárlására, amelyekkel az ingyenes 
tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja. 
Lehetőség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet: 
- iskolából történő kölcsönzéssel, 
- napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, vagy 
- a tankönyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer 
együttes alkalmazásával biztosítja. 
Alapvető szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tankönyveket az iskolai 
könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezésére, ezért minden évben a normatív 
támogatásnak legalább 25%-át az iskola köteles ilyen módon felhasználni.” 

 



Batthyány Kázmér Gimnázium 
Szigetszentmiklós 
Szülők Tanácsa 

 

 
2 

  

A rendelkezésünkre álló információk alapján a Szülők Tanácsa a tárgyi 

témában a következő javaslatokat terjeszti elő: 

1. A normatív kedvezményre vonatkozó tájékoztatón és az igénylőlapon is 

kerüljön feltüntetésre és kiemelésre, hogy az igénybevétele esetén új 

vagy már használt munkafüzeteket biztosít az iskola könyvtára. 

2. Jelenleg a szülő csak arról dönthet, hogy él-e a normatív támogatás 
lehetőségével. Ennek a kibővítését kérjük olyan párhuzamos 
lehetőséggel, amely a normatív kedvezményhez való pénzbeli 
hozzájárulással a szülőnek lehetőséget biztosít arra, hogy biztosan új 
tankönyvekből álló csomagot vegyen igénybe. Meglátásunk szerint erre 
a törvény is lehetőséget biztosít. Ebben az esetben a pénzbeli 
hozzájárulás mértéke értelemszerűen tankönyvcsomag és a normatív 
támogatás könyvtári felhasználással csökkentett értékének a 
különbsége. (Ezt egy példával szemléltetve, ahol a tankönyvcsomag ára 18000 Ft, a 

normatív támogatás 12000 Ft és az iskola a könyvtár részére a támogatás 25%-át 

tartja vissza, úgy annak a szülőnek, amely jogosult normatív támogatásra és új 

tankönyveket szeretne 18000 – 12000 + 3000 = 9 000 Ft-al kell hozzájárulnia a 

normatív támogatáshoz.) 

3. Amennyiben esetleg felmerül annak a lehetősége, hogy a normatív 

támogatáshoz használt munkafüzetek kerülnének kiosztásra, úgy erre 

az esetre vonatkozóan egy olyan további párhuzamos lehetőséget is 

kérünk biztosítani, hogy a szülő annak finanszírozása mellett csak a 

munkafüzetekből kér újat, a tankönyvekből a könyvtáriakat kívánja 

használni.  

4. Az a szülő, aki a törvény szerint jogosult lenne az ingyenes ellátásra, 

de mindenképpen meg kívánja vásárolni az új tankönyveket, a 

megfelelő igazolások benyújtása mellett nyilatkozhasson, hogy az így 

beszerzett tankönyvek használati jogát felajánlja az arra szociálisan 

rászorulóknak. Úgy gondoljuk, hogy ez is segíti a többi rászoruló jobb 

ellátását, mivel a fenntartótól a tankönyv beszerzésre vonatkozó 

további támogatás nem várható. 

 

Szíves közreműködését kérjük a tárgyi javaslataink megvizsgálásra és a 
nevelőtestületnek való előterjesztésére vonatkozólag. Várjuk szíves 

tájékoztatását ennek eredményéről.  
 

Budapest, 2012. október 29. 
 
Tisztelettel a Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők Tanácsának részéről: 

        
        Bege Vencel          
          Szülők Tanácsa elnök 


