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Tisztelt Szülők! 

 

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2022/2023-as tanév tankönyvrendelésével 
kapcsolatosan: 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdése, valamint a 
térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. 
évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján 
valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ennek értelmében a térítésmentes tankönyvellátás a 
2022/2023-as tanévben kiterjed a köznevelési intézmények 1-12. évfolyamára, a 
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülőkre, valamint a nemzetiségi tankönyvek 
beszerzésére. 

„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. 

 

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. 
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A tankönyvrendelés 2022-23. évi menetrendje: 
 
• 2022. március 16.: a KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet 
(tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi, valamint a tanulói adatok áttöltésére és 
rögzítésére.  
• 2022. április 4—29.: a tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, 
fenntartói jóváhagyás.  
• 2022. április 4—29.: az SNI fejlesztőeszközök rendelésének leadása, SNI rendelés lezárása, 
fenntartói jóváhagyás (tankonyvrendeles.kello.hu).  
• 2022. május 15. – június 30.: a tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, 
legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített) diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás itt is 
szükséges.  
• 2022. augusztus 1—31.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt 
tankönyveket.  
• 2022. augusztus 21. – szeptember 15.: a pótrendelés leadásának időszaka a 
tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával.  
• 2022. szeptember 19-től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.  
• 2022. szeptember 24 – 2023. április 28.: évközi rendelés leadása a tankonyvrendeles.kello.hu 
felületen.  
 

• A KELLO felületén elérhető a 2022-23-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, felhívjuk 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, 2022.06.07. 

             Bodor Eszter 

        intézményvezető 


