
Tisztelt Szülők! 

Jogszabályi háttér:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 20/2012. EMMI rendelet  

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény  

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, 

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról  

 

 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk: 

 tankönyvkölcsönzéssel,  

 használt tankönyvek biztosításával,  

 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.  

 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti 

igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Aláírásukkal 

igazolják, hogy a használatra kapott tankönyveket és egyéb segédleteket a tanév végén az iskolának 

visszaadják (Házirend). 

 

 

normatív kedvezményre jogosult igazolás 

tartósan beteg magasabb összegű családi pótlék folyósításáról 

szóló igazolás vagy szakorvosi igazolás 

a sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvéleménye 

három vagy több kiskorú, vagy eltartott 

gyermeket nevelő családban él 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

(bérjegyzék, a lakossági folyószámla-kivonat, 

postai igazolószelvény) 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanuló 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 

az erről szóló határozat 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

(bérjegyzék, a lakossági folyószámla-kivonat, 

postai igazolószelvény) 

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében 

nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesül. 

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 szerint 

kiállított igazolás 

 

  



További tájékoztató a tankönyvrendeléssel kapcsolatban: 

 normatív támogatásra való igényt a mellékelt igénylőlapon kell jelezni a tankönyvrendeléssel 

egyidejűleg 

 a normatív támogatásra való jogosultságot legkésőbb az adott tanév október 1-ig kell igazolni 

 szülők részére kialakított felületet április folyamán megnyitja a KELLO 

(www.szuloifelulet.kello.hu) 

 itt a szülők a diákok adatainak ellenőrzését tudják elvégezni, illetve a fizetős diákok 

tankönyvrendeléseinek pénzügyi követésére és rendezésére lesz lehetőség az online a szülői 

felületen 

 a kiszállított tankönyvek alapján történik a számlázás, mely kifizethető online (szülői 

felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFO 

PONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott 

utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik 

meg 

 a fizetős diákok számláit egyben küldi ki a KELLO Kft az iskolákba minden év augusztus 31-

ig 

 a fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával az adott tanév 

szeptember 15-ig, vagyis az iskola nem tud visszárut küldeni 

 ez azt jelenti, hogy a szülőnek a megrendelt könyveket át kell vennie és neki kell a visszárut 

postán feladni a KELLO Kft részére (tehát, ha egy diák évismétlő lesz, a megrendelt 

tankönyveket a szülőnek kell visszáruznia a KELLO felé és nem az iskolának, mert az 

intézményből a már nem szállítanak el visszárut, mi nem tudjuk majd ezt a feladatot ellátni)  

 a tankönyves lapokat legkésőbb minden tanévben a meghatározott időpontig kérjük 

visszajuttatni az osztályfőnökök részére, mert ez alapján készül majd el a végleges 

tankönyvrendelés április folyamán 

 a következő tanévben szükséges tankönyvek jegyzékéből kérjük, húzzák át azokat, melyeket 

nem kívánnak megvásárolni, mivel be tudják szerezni gyermekük számára 

 aláírásukkal igazolják, hogy a következő tanév elején a megrendelt könyveket átveszik és 

kifizetik 

 a tankönyvellátással kapcsolatos további szabályozást intézményünk Házirendje és 

Pedagógiai Programja tartalmazza 


