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Tisztelt Szülők! 

 

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2019/2020-as tanév tankönyvrendelésével 

kapcsolatosan: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 46. (5) 

bekezdése, valamint az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű 

kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.) Korm. 

határozat rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. 

Ennek értelmében a térítésmentes tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben kiterjed a 

köznevelési intézmények 1-9. évfolyamára, a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban 

részesülőkre, valamint a nemzetiségi tankönyvek beszerzésére. 

A nemzetiségi tankönyvek beszerzése tekintetében a Tankerületi Központok által fenntartott 

nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek 

beszerzésének szabályairól szóló 26/2017. (VI. 9.) EMMI utasítás rendelkezései az irányadók. 

 A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (111.12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

30. 

 (5) szerint „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, a tankönyvrendelés során csak olyan tankönyv rendelhető, 

amely szerepel az Oktatási Hivatal által vezetett hivatalos tankönyvjegyzékben. 
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 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. (6) bekezdése értelmében a tanulók 

tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési támogatás terhére a készségfejlesztő 

speciális szakiskolai nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő iskolai oktatáshoz a szakmai 

munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével a pedagógiai programban 

foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek, 

munkafüzetek, feladatlapok, digitális ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv helyett, ha 

az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak 

tankönyvet. 

a) A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. tv. (továbbiakban: 

tankönyvtörvény) 4. i. (2) bekezdése alapján az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre 

kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon az iskolai 

tankönyvrendelésnek biztosítania kell - az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, 

tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve 

tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - az ingyenes tankönyvhöz 

való hozzájutást a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló 

részére, aki tartósan beteg, 

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

beszédfogyatékos, 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. 

Az Nkt. 96. (6) bekezdése alapján „a tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési 

támogatás terhére a készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő 

iskolai oktatáshoz a szakmai munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével a 

pedagógiai programban foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplő 

könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, digitális ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv 

helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak 

tankönyvet”. 
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A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

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

tankönyvrendelet) 25.  

(1)-(2) bekezdése értelmében az iskola igazgatója minden év április 20-ig köteles felmérni, 

hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 

könyvtárszobából történő kölcsönzés útján, továbbá, hány tanuló esetében kell biztosítani az 

Nkt. vonatkozó rendelkezései szerinti térítésmentes tankönyveket, illetve a tankönyvtörvény 

szerinti normatív kedvezményt. Ez utóbbiról minden év június 10-ig tájékoztatja a szülőket. 

A tankönyvrendelet 25. (5) bekezdése alapján a szülök az ingyenes tankönyvre vonatkozó 

igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylólapon nyújthatják be a 

köznevelési intézmény részére. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget 

a beiratkozás alkalmával kell biztosítani a szülők számára. 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő 

okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat, 

gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet 

biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet  l . melléklete szerint kiállított igazolás). 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 7. melléklet III. 

pontja értelmében a tanuló október 1-jei tanulói jogviszonya alapozza meg a normatív 

kedvezmény igénybevételének alapját, a jogosultságra vonatkozó igény módosítására a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (továbbiakban: KELLO) felületén idén is lesz lehetőség 2019. 

szeptember 26 - október l. közötti időszakban. 

Az ingyenesség biztosítására idén az alábbi keretek között nyílik lehetőség: 

Évfolyam Norma — 2019/2020. tanév (bruttó 

Ft/tanuló) 

tanulói státusz 

 9 000 állami ingyenes 

2. 9 000 állami ingyenes 

3. 9 000 állami ingyenes 

4. 9 000 állami ingyenes 

5. 12 000 állami ingyenes 

6. 12 000 állami ingyenes 

7. 15 000 állami ingyenes 
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8. 12 000 állami ingyenes 

9. (9. NY) 20 000 állami ingyenes 

10. 
12 000 rászorultság alapján 

ingyenes 

1 1. 
12 000 rászorultság alapján 

ingyenes 

12. 12 000 
rászorultság alapján 

ingyenes 

 

A fenti keretek a KELLO rendszerében rögzítésre kerültek, amely alapján a rendszer 

információt nyújt az aktuális rendelési érték és a keretek pontos összegéről, amelyek - a 

korábbi évek gyakorlatához hasonlóan évfolyamok között átcsoportosíthatóak. 

Az államilag ingyenes tankönyvek — az első és második évfolyamon használt tankönyvek, 

valamint a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével — tartós tankönyvként kezelendők, 

tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és az utolsó tanítási 

napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak. A tanév közben azonos 

Tankerületi Központhoz tartozó intézmények között iskolát váltó tanulók, magukkal vihetik 

— intézmények közötti átadásátvétel dokumentálásával - a tankönyveket, amennyiben a 

befogadó iskolában is ugyanazokat a könyveket használják. Az átvitt tankönyveket a tanév 

végén a befogadó intézmény könyvtárában kell leadniuk. Amennyiben a befogadó iskolában 

nem ugyanazokat a könyveket használják, vagy nem azonos Tankerületi Központhoz tartozó 

intézménybe jelentkezik át a tanuló, tanulói jogviszonyának megszűnésével a tankönyvet 

vissza kell adnia a tankönyvet megrendelő intézménynek. 

A tankönyvrendelés 2019/2020. évi menetrendje: 

 2019. március 15.: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet 

(tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi, valamint a tanulói adatok áttöltésére és 

rögzítésére. 

 2019. március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet, amelyen az áprilisi 

tankönyvrendelések elektronikus formában jóváhagyhatók a szülő/gondviselő részéről, 

amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület kínálta szolgáltatásokat. 

 2019. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre. 

 2019. április 1. - 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, 

fenntartói jóváhagyás. 

 2019. április 1. - 30. az SNI fejlesztőeszközök rendelésének leadása, SNI rendelés lezárása, 

fenntartói jóváhagyás (tankonyvrendeles.kello.hu). 
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 2019. május 15. — június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, 

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

szükséges. 

 2019. augusztus 1. - 30.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket. 

 2019. augusztus 21. — szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a 

tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával. Ugyanitt és ebben az időszakban az 

alaprendelés keretében rendelt tankönyvek átadásának rögzítése fizetős tanulók esetében. 

 2019. szeptember 24. — 2020. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen. 

 2019. szeptember 24-tól: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt 

tankönyveket.  2020. március 16. — április 30. közötti időszakban az évközi rendelést 

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

 2019. szeptember 26. október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban 

bekövetkezett, korábban még nem rögzített esetleges változásokat. 

• A KELLO felületén elérhető a 2019/2020-as tanév tankönyvellátással kapcsolatos 

szülői tájékoztató, amelyről az intézménynek a szülőket minden esetben tájékoztatni 

szükséges. A tájékoztatóban leírtak szerint szuloifelulet.kello.hu weboldalon keresztül a szülők 

számára elérhető a bankkártyás fizetés, illetve a felületen a tanuló adataiban bekövetkező 

változásokat is rögzíthetik. 

• Amennyiben a szülő, nem tudja vagy nem akarja az iskolán keresztül megrendelni a 

tankönyveket, hívják fel figyelmüket a webshop.kello.hu oldalon található rendelési 

lehetőségre. Az elveszett vagy megrongálódott tartós tankönyvek pótlására beszerzett tételek 

is ezen a felületen rendelhetők számukra. 

 

Budapest, 2019.06.07.  

             Bodor Eszter 

        intézményvezető 

 

 


