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A tankönyvellátás helyi rendje 
 

 

 A tankönyvrendelés a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft. internetes felületén 

történik.  

 A tankönyvek kiválasztása során az alábbi jogszabályi rendelkezéseket vettük 

figyelembe 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 
3.§ (10) Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola 

igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését 

követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembevételével. A 

tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására 

rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják.(11) Az iskola 

a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési 

kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, az (1) bekezdés 

szerint fejlesztett tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. 

 A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI 

rendelet 
30.§ (5) Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű 

bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi 

területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei 

között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését 

követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a 

kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, 

továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

A jogszabályban hivatkozott kerettantervi rendelet alatt a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI 

rendeletet kell érteni. 

 A jogszabályoknak megfelelően tehát a tankönyvrendelés során csak olyan 

tankönyv rendelhető meg a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési 

kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, amely tankönyv 

tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, 

vagy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján 

nem került kiadásra, vagy jóváhagyásra kerettanterv; szerepel az Oktatási Hivatal 

által vezetett hivatalos tankönyvjegyzéken. 

 



 A tankönyvrendelés véglegesítése előtt a szülők megkapják gyermekük következő 

tanévre megrendelt tankönyveinek listáját, amelyen szerepel a megrendelt 

tankönyvek ára (abban az esetben is, ha a tanuló ingyenes tankönyvellátásra lesz 

jogosult) és az adott osztályban használni tervezett tankönyvek össztömege (a 

kölcsönzött tankönyvekkel együtt). 

 A szülő a tankönyvlista áttekintésekor ellenőrzi a személyes és lakcímadatokat. Az 

esetleges változásokat köteles jelezni az iskola felé. 

 A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes könyvet meg kívánja-e 

vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

 A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban 

kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. 

 A tankönyvrendelés véglegesítése a fenntartó egyetértésével történik. 

 

Az általános iskolák 1-5. évfolyamán az állam térítésmentesen biztosítja a tanulók 

tankönyveit. Ezek részben új, részben használt tankönyvek. 

 

6-8. évfolyamon normatív kedvezmény alapján ingyen kapja a tankönyvet az a tanuló, aki 

a) tartósan beteg,  

b) a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzd,  

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesül. 

 

A normatív kedvezményre jogosult tanulók abban az esetben kapják meg az ingyenes 

tankönyvcsomagot, ha a 

 gondviselő kitöltötte és aláírta az Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

nyomtatványt, 

 bemutatta a jogosultságot igazoló iratot, melynek 2017. október 1-jén 

érvényesnek kell lennie. 

 

A fizetős diákok számláit a Kello egyben küldi ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 

31-ig. A számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a 

postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon. 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság változását a gondviselő köteles jelenteni az 

iskolának. A megfelelő nyomtatványok kitöltése miatt személyes megjelenésre van 

szükség.  

A tanév időtartama alatt:  Munkanapokon 7.30 – 16.00 

Nyári szünetben:  A nyári nyitva tartási rend szerint 

 

A tankönyvrendelés 2017/2018. évi menetrendje: 

 2017. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre. 



 2017. április 1 – 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés 

lezárása, fenntartói jóváhagyás. 

 2017. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, 

legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nevesíteni, fenntartói 

jóváhagyás itt is szükséges. 

 2017. augusztus 1 – augusztus 25.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során 

megrendelt tankönyveket, és a sajátos nevelési igényű gyermekek részére megrendelt 

fejlesztő eszközöket. 

 2017. augusztus 28. – augusztus 31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az 

augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása). 

 2017. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a 

tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával. 

 2017. szeptember 25 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt 

tankönyveket. 

 2017. szeptember 25. – 2018. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési 

felületen, 2018. március 16. – április 30. közötti időszakban az évközi rendelést 

írásban az ugyfelszolgalat@kello.hu e-mail címen fogadjuk. 

 2017. szeptember 27. – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói 

státuszokban bekövetkezett, addig még nem rögzített változásokat. 

 

Kisújszállás, 2017. 04. 01. 
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