Tisztelt Szülők!
A tankönyvek ügyintézését tavalyi évtől elektronikusan intézzük. A honlapon a
Dokumentumok/Tankönyv menüben meg az Aktualitások közt, valamint a szülői e-mailben
találhatók meg kitöltendő űrlap linkje. A honlapra egyéb CSP-hoz és tankönyvhöz kapcsolódó
tájékoztató, törvény, rendelet is felkerült.
1. Központi igénylőlap a tankönyvtámogatáshoz űrlapjának linkje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlbqOyjvl9BmwHR56GP3TO7Kcn8KiLzXCbqzJJXPpcK1l2g/viewform
Itt a levélben, a honlapon a Dokumentumok/Tankönyv menüben, szülői e-mailben is
szerepel és elérthető. Mindenki visszaigazoló e-mailt kap az űrlapról, adattartalommal.
Kitöltési határidő és a családi pótlékok beszerzésének is határideje: 2017. március 10.
Kitöltési intervallum: 2017. január 25 - március 10-ig.
2. Tankönyvmegrendelő. Ennek az űrlapnak nagyon rövid a kitöltési határideje, jó egy
hét! A megrendelésről igazoló e-mailt kapnak.
2017. április 10-19-ig.
3. KELLÓ-megrendelőlap megtekinthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login
Ez, csak a KELLÓ-tól megrendelt tankönyveket tartalmazza, a többit a
tankönyvmegrendelő űrlap tartalmazza majd.
Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a tankönyvtámogatás igényléséhez
szükséges MÁK családi pótlék igazolás beszerzéséhez. Azért úgy kérjük ennek a
beszerzését, hogy a jogosultságok érvényessége még szeptemberre is vonatkozzon, így nem
kell újra begyűjtenünk az igazolásokat. A lenti levelet kell e-mailen elküldeni a
Kormányhivatalnak a cstam.uszi@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és a honlapon is
megtalálható külön Dokumentumok/Tankönyv menüben.
Budapest Főváros Kormányhivatala

Főváros és Pest megye

Családtámogatás ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám):
1139 Budapest, Váci út 71. T.: (1) 452-2910, (30)344-0045, (70)460-9005, (20)881-9535
cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu
H-K: 8,00-15,30 Sz: 8,00-17,30 Cs-P: 8,00-12,00
2017.01.01-től a nem budapesti, de Pest megyei lakosok családtámogatási és
fogyatékossági támogatás ügyeiben a Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala jár
el.
Osztályok:
Családtámogatási Osztály 1.
Főosztályvezető
Lakatosné Kiss Ágnes
helyettes
Cím
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3.
E-mail
cstam.ceg@cst.bfkh.gov.hu
Fax
53/314-744
Illetékesség
Budapest

Családtámogatási Osztály 2.
Osztályvezető Kaposi Tamásné
Cím
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3.
E-mail
cstam.ceg@cst.bfkh.gov.hu
Fax
53/314-744
Illetékesség
Budapest
Családtámogatási Osztály 3.
Osztályvezető Szeleczkiné Fehér Ágnes
Cím
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3.
E-mail
cstam.ceg@cst.bfkh.gov.hu
Fax
53/314-744
Illetékesség
Budapest
Családtámogatási Osztály 4.
Osztályvezető Varga-Nagy Edit
Cím
1139 Budapest, Váci út 71.
E-mail
cstam.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu
Telefon
Illetékesség
Budapest
Családtámogatási Osztály 5.
Osztályvezető Lévai-András Ágnes
Cím
1139 Budapest, Váci út 71.
E-mail
cstam.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu
Telefon
Illetékesség
országos
Kormányablakok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Fontos! Akiknél a nagycsaládosság a felsőoktatásban tanuló gyermek beszámításával történik
szeptemberben, azoknál a nagycsaládosságot most a családi pótlék igazolásával és a 2. tavaszi
szemeszterre történt beiratkozással, majd a tanév elején újból a családi pótlék igazolásával és
a 1. őszi szemeszterre történt beiratkozással kell igazolni. Az év eleji változásokra már most
gondoljanak. (Egyetemre való jelentkezés, befejeződő tanulmányok, évhalasztás.)
A kiscsaládosok tankönyvtári igénylésének besorolása az egy főre jutó jövedelem szerint, a
fizetési kimutatás alapján történik. Kérem, hogy a kiscsaládos igénylők meg ezt az igazolást
szerezzék be, ennek összege, megléte a sorrend kialakításakor lesz fontos!
Az igazolásokat e.mailben a kzmktkv@gmail.com címre küldjék, illetve a könyvtárba
Polánszkiné Nádas Ildikó, könyvtárostanár nevére adják le. Kérésünk, hogy az elektronikus
leadást részesítsék előnyben.
A határidő be nem tartása jogvesztő.

A kitöltött tanügyi dokumentumok űrlapos kitöltését is várjuk.
Kérem, hogy segítsék munkánkat az igazolások határidőre történő beszerzésével, s a
nyomtatványok pontos elektronikus kitöltésével.
Azok családok, akiknek nincs internet elérhetőségük, a könyvtárban kitölthetik az
elektronikus dokumentumokat a könyvtár nyitvatartási idejében, a könyvtárostanárral
egyeztetve.
Együttműködésüket megköszönöm.

Budapest, 2017. január 20.

Üdvözlettel:

Friedrich Attila
igazgató

Polánszkiné Nádas Ildikó
könyvtárostanár, tankönyvfelelős

Budapest Főváros Kormányhivatala
1139 Budapest, Váci út 71.
T.: (1) 452-2910
E-mail: cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu
Tárgy: Családi pótlék igazolás kérése
Kérelem
Tisztelt Cím!
Ezúton kérjük Önöket, hogy a három- vagy több gyermekes családban élő, illetve más
kedvezmény alapján gyermekeket megillető ingyenes tankönyvellátás lehetőségének
igénybevételéhez szíveskedjenek számunkra a családi pótlék összegéről hatósági igazolást
kiállítani.
A felhasználás célja: tankönyvtámogatás.
Kérem, hogy az érvényesség időtartama, a családi pótlék vége rész legalább 2017.10.15-ig
szóljon.
A következő e-mailre kérem elektronikusan a családi pótlék igazolását. abcde@xyz.hu
Mivel gyermekeink különböző oktatási intézményekben tanulnak, kérjük, hogy az igazolást
………….. eredeti példányban szíveskedjenek megküldeni.
(Egyik lehetőséget válasszák, a másik törlendő, s e megjegyzés is. Akár mindkét megoldást is
kérhetik, ezt a formát még nem próbáltam. Számunkra az e-mailes válaszkérés kedvezőbb,
mert gyorsabb és csak a kzmktkv@gmail.com e-mailre kell továbbítani.)
Igénylő neve (családi pótlékot kapó szülő):
TAJ szám:
Anyja neve:
Születési hely:

Szül. ideje:

Lakcím: (ahová az igazolásokat kérik)
Gyerekeim: (Felsorolható, ki után kapja az ellátást a szülő, de nem kötelező.)
Neve:
1.
2.
3.
4.

Születési ideje:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Dátum:
Tisztelettel
Igénylő aláírása (családi pótlékot kapó szülő)

