
Tájékoztatás a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről 

Tisztelt Szülők! 

Az alábbiakban a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról 

tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest jelentős, minden 

szülőt érintő változások történtek a tankönyvrendelésben! 

I. Fontos változások! 

A tankönyvtámogatási keretösszeg tanulónként. 

Évf. Ingyenesség Keretösszeg (Ft/tanuló) 

1. mindenkinek 6.000 

2. mindenkinek 6.000 

3. mindenkinek 9.000 

4. mindenkinek 12.000 

5. rászorulóknak 12.000 

6. rászorulóknak 12.000 

7. rászorulóknak 15.000 

8. rászorulóknak 12.000 

 

Az 1-2. évfolyamon: 

– mindenki új könyvből tanulhat; 

– az első-másodikosoktól a tankönyveket nem kell visszavenni a könyvtárba. 

Ingyenes: 

– az 1-4. évfolyamon (nem kell igazolni) 

– rászolutsági alapon 5-8. évfolyamon, amit igazolni kell. 

Az iskola nem visszáruzhat tankönyveket. Alaprendelésnél, a NEM fizetős diákok részére 

történő rendeléseknél (térítésmentes, normatív támogatott, egyéb módon támogatott) és a 

könyvtári rendelésekre vonatkozóan megszűnik a visszáru. 

A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő visszáruzhat (élhet elállási jogával) 

2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. 

A tankönyvrendelés során a tankönyvfelelős minden diáknak megrendeli az adott 

osztályban, csoportban szükséges tankönyveket, a szülő feladata, hogy jelezze, ha 

valamely tankönyvre nincs szüksége. 

Minden olyan esetben, amikor a KELLO kiküldi az iskolához a tankönyveket, mert azt 

a szülő nem mondta le, a visszaküldést a szülőnek kell intézni, és fizetni, az iskola nem 

visszáruzhat. Amennyiben a szülő él elállási jogával, a tankönyveket szeptember 15-ig 

küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell 

gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

A szülők a (www.szuloifelulet.kello.hu) oldalon követhetik a tankönyvrendelést április 

15-től. A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele 

http://www.szuloifelulet.kello.hu/


nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet. Az iskolák továbbra 

is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon. 

A szülők részére kialakított felület alkalmas a következő tevékenységekre: 

 a diákok adatainak ellenőrzésére, 

 az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására. 

 a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követésére és rendezésére. 

Befizetés módjai: 

 készpénzben 

 bankkártyával 

 iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál 

 banki átutalással 

 bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 

Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. –szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. 

szeptember 15.) 

A KELLO a kiszállított tankönyvek alapján számláz. A fizetős diákok számláit egyben küldik 

ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése 

a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik. 

-  A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi 

bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről. 

Fizetős diákoknak az általuk (illetve a Szülő által) megrendelt és a Kello által leszállított 

tankönyveket és a könyvekről kiállított számlát át kell venniük a tankönyvfelelőstől, 

átvételi elismervény ellenében. Azon tankönyveket, melyekre esetleg még sincs szüksége, 

saját költségére a Szülőnek joga van visszaküldeni a Kellonak, de csak 2016. szeptember 

15-ig. 

Az ingyen tankönyvre jogosult diákok tankönyvei (3-8 évfolyamon) az iskolai könyvtár 

állományába kerülnek, (kivéve az 1-2. osztályos tankönyv csomagot, ill. a 3-8 osztályos 

munkafüzetek) azok ellenértékét az iskolának számlázza a Kello. 

Ha a tanuló fizetési státusza megváltozik, azt azonnal, de legkésőbb 2016. szeptember 

26-ig jeleznie kell az iskolának, hogy a státuszváltás megtörténhessen. (Ennek az iskolai 

határideje: október 01.) Erre csak érvényes dokumentumok benyújtása esetén van 

lehetőség. Aki eddig az időpontig nem hoz igazolást, a státusza fizetősre változik.  

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos főbb időpontok 

 2016. április 1.: a KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre. 

1. 2016. április 01 – 29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, beállítják 

a diákok fizető/támogatott státuszát.  

2. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet. 



3. 2016. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az 

alaprendeléseket a megrendelt könyvek 15 %-ig,  
4. 2016. augusztus 1 - 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt 

könyveket. 

5. 2016. augusztus 26-31.: A tankönyvek iskolai kiosztása. Az időpont változhat, erről 

később részletes tájékoztató kerül fel a honlapra, hirdetőtáblára. 

6. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az 

augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása). 

7. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka. 

8. 2016. szeptember 21 – től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt 

tankönyveket. 

9. 2016. szeptember 16. – 2017. április 30.: Évközi rendelés. 

II.   Iskolaváltás/státuszváltozás kezelése: 

a.) Fizetősből fizetősbe: Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába. 

- A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, saját költségén visszaküldheti a 

tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási 

azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai). 

- A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, 

illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi a 

számla ellenértékét. 

-  Vagy: az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/Az új tanuló 

hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő. 

b.) Fizetősből nem fizetősbe: A fizetős diák státusza ingyenesre változik. 

o A változás tényét az iskola felé kell jelezni és igazolni, legkésőbb szeptember 29-ig, majd az 

iskola jelezi a KELLO-nak. 

o A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az 

iskolának, illetve letölthető a szülői felületen. 

o Ha a számla ellenértékét már kiegyenlítette a diák/szülő, akkor a KELLO visszaküldi a 

számla ellenértékét. 

c.) Nem fizetősből nem fizetősbe: Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák 

kapja. 

-  Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem 

fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem 

fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a 

tankönyv). 

d.) Nem fizetősből fizetősbe: Nem fizetős diák státusza fizetősre változik. 



- A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén átállítjuk, nem fizetősből 

„szülő/gondviselő fizet” státuszra, 2016. szeptember 30-ig.. 

-  A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét. 

-  A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői 

felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie. 

A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség. 

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt. 

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE  

2016/17. tanév 
 

Az ingyenes tankönyvellátás programja a következő tanévben is folytatódik. A 2016/2017-es 

tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény vonatkozó paragrafusai szerint: 

•1-4. évfolyamokon, illetve 

•felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon. A normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazolásokkal kell bizonyítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanulók esetében (5-8. évfolyamon). 

Az 1-4.évfolyamon a tanulók ingyen kapják a tankönyveket. 

Az 5-8. évfolyamokra vonatkozó tudnivalók: 

2016. szeptember 1-jétől ingyenes tankönyvellátásra jogosultak rászorultsági alapon azok a 

tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be, és jogosultságukat 

az igény benyújtásával egyidejűleg igazolják. A benyújtott igénylőlapok csak abban az 

esetben érvényesek, ha rendelkeznek megfelelő igazolással.  

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jogosultságban bekövetkezett változást 15 napon belül 

jelezni kell az iskola felé! 

 

A fentieket figyelembe véve iskolánkban normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, 

aki: 

a.) tartósan beteg, 

b.) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszéd-fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

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

d.) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 

e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

f.) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 

A fentiek alapján a tankönyveket az érintettek ingyenesen kapják meg. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 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 a 17/2014. (III.12.) EMMI 

rendelet szerint kiállított igazolás. 

Megjegyzés: 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági 

folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. (Ezekre kérjük, írják rá a gyermekek nevét, 

osztályát és születési dátumát.) 

 

Minden jogosultság esetén 

2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak. A nyár folyamán 

lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak 

hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni! 

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÚJÍTÁSA IRÁNTI 

KÉRELEM MÁR A LEJÁRAT ELŐTT HÁROM HÓNAPPAL BENYÚJTHATÓ AZ 

ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATNÁL! 

 

Akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a tankönyvek ellenértékét a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft.-nek kötelesek megfizetni az általuk megjelölt fizetési határidőig. 

Jogforrások: 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet–az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Tiszaalpár, 2016. április 13.  

 

 Győri Istvánné Deák Lajosné 

 igazgató tankönyvfelelős   


