
Szakkönyvtámogatás pedagógusoknak 

 
 
  A módosított kedvezménytörvény értelmében új kormányrendelet sza-
bályozza a határon túli pedagógusoknak évenként nyújtott támogatást, amelyet szak-
irodalom vásárlására fordíthatnak, és amelynek összege 2004-ben 14.000 Ft szemé-
lyenként. A szakkönyvvásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú 
Társaság (KELLÓ) szervezi a jogosultaknak az Országos Közoktatási Értékelési 
Vizsgaközpont (OKÉV) által továbbított adatok alapján. Az igénylőlapokat tehát az 
OKÉV-hez kell beküldeni, és tartalmazniuk kell a következőket: a kérelmező családi és 
személynevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, aláírását; a kérelmező magyar iga-
zolványának számát vagy a kérelem számát; az igénylőlap kiállításának helyét és idejét; 
az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; a kérelmező nyilatkozatát arra vo-
natkozóan, hogy a mellékletben szereplő megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok, 
illetve a külképviselet közül melyiknél kívánta átvenni pedagógusigazolványát, oktatói 
kártyáját; a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kedvezmény igénybevétele céljából a 
pedagógusigazolvány, oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig hozzájárul az 
igénylőlapon szereplő személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához. 
  A kedvezmény tehát a pedagógus/oktató nevére kiállított magyar igazolvány 
és/vagy pedagógusigazolvány/oktatói kártya felmutatásával vehető igénybe. Ehhez új 
igénylőlapot kell kitölteni, illetve a már érvényes, meghosszabbított pedagógus-
igazolvány, illetve oktatói kártya mellett ki kell tölteni egy nyilatkozatot, melyet az 
információs irodáknál lehet igényelni, illetve amely letölthető lesz az Internetről is.  
  A külön aláírt, az adatok továbbítására felhatalmazó nyilatkozatot az OKÉV 
(Koltai Enikő) címére kell elküldeni: 1054 Budapest, Báthory utca, 10 (fax: 36-1-474-
7030). A nyilatkozatnak az OKÉV-hez történő beérkezésétől számított kb. 2-3 hét 
után lehet igénybe venni a szakirodalom-vásárlási hozzájárulást. A pedagógusok a 
Kódex Könyváruházban (Budapest, V. kerület, Honvéd utca 5), valamint a Kazinczy 
Ferenc Könyvesboltban (Szeged, Jósika utca 24/A) vehetik igénybe a kedvezményt a 
pedagógusigazolvány vagy oktatói kártya felmutatásával.  
  Azoknak, akik nem tudnak személyesen elmenni ezekbe a könyvesboltokba, 
lehetőségük van arra, hogy meghatalmazás útján kaphassák meg a szakkönyveket. Egy 
megbízott legfeljebb két személy részére vehet át támogatást. A meghatalmazás 
szövegét az információs irodáktól lehet megkapni, de letölthető lesz az Internetől is a 
következő címen: www.om.hu vagy www.okev.hu.  
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