
 Tájékoztató a 2016/2017. tanév tankönyvellátásáról 

 

2016. április 11-én a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, 

melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem, valamint előzetesen 

tájékoztatják az iskolát a várható ingyenességről. 

Az igénylőlap leadási határideje: 2016. április 18. (ha valaki hiányzott, és nem kapott 

rendelőlapot, jelezze az osztályfőnöknek) 

A határidő elmulasztás esetén a KELLO (tankönyvtejesztő cég) nem garantálja, hogy szeptemberre 

megérkezik a rendelés. 

A KELLO az alábbi szülőket is érintő változásokat közölte: 

1. Megszűnik a visszáruzás lehetősége. A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő 

élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig (ha pl. elköltöznek, és nem ebben az iskolában 

tanul tovább a gyermek). Ilyenkor is át kell venni a megrendelt könyveket, és azt egyénile 

visszaküldeni a KELLO címére. 

 

2. A szülők részére kialakított felületet hoz létre (www.szuloifelulet.kello.hu 2016. április 15-től) 

abból a célból, hogy a  

 gyermekük adatait ellenőrizni tudják (bármilyen eltérés esetén keressék iskolánk 

tankönyvfelelősét), 

 a fizetős diákok tankönyvrendelésének pénzügyi dolgai követhetők legyenek, 

 a megrendelt könyvek online kifizethetővé váljanak. 

A szülői felület használata nem kötelező, kényelmi szempontot szolgál. 

 

3. A fizetős diákok számára a tankönyvosztáskor (augusztus vége) osztunk csekket, amit 15 

napon belül kell majd utólag kifizetni; kivéve azon eseteket, ahol a számla kiegyenlítése a 

szülői online felületen megtörtént.  

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS IGÉNYLÉSE 

1. A normatív támogatásra vonatkozó igényt Igénylőlap Tanulói támogatáshoz című 

nyomtatvány benyújtásával kell bejelenteni. Ilyen nyomtatványt minden érintettnek 

adunk, (aki a tankönyvrendelésnél előzetesen erről nyilatkozott) valamint letölthető 

lesz a honlapunkról is, 2016 májusában. Beadási határidő: 2016. június 1. 

 

Az igénylőlaphoz csatolni kell a jogosultságot igazoló okiratot (családi pótlék; 

szakértői vélemény; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.) 

Amennyiben ezek a nyár folyamán lejárnak, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a 

bemutatás legkésőbb október 1-ig megtörténik). Ha a jogosultság nem áll fenn október 

1-ig, akkor az ingyenesen felvett tankönyvcsomagot ki kell fizetni az iskola gazdasági 

irodájában. 

 

A jogosultak körét, és a beadandó igazolásokat a 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet 

határozza meg. (tavalyhoz képest nincs változás) 

 

2. Az iskola az ingyenes tankönyveket részben használt (könyvtári tulajdonú) 

könyvekkel tudja biztosítani, amelyeket év végén vissza kell adni. Ezekbe beleírni, 

szövegkiemelőt használni nem szabad. Rongálás, elvesztés esetén a hiányzó könyvet a 

tanulónak kell pótolni! (a kitöltős munkafüzetekből, nyelvkönyvekből mindenki újat 

kap, ezeket természetesen rendeltetésszerűen lehet használni, és nem kell év végén 

leadni) 

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

