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A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 2018/2019. tanév 

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  

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

 alsó tagozat, felső tagozat és 9. évfolyamos tanulók 
 10., 11., és 12. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti 

igényt nyújtanak be. 

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges! 

normatív kedvezményre jogosult igazolás 
tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi 

igazolás 
a sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvélemény 
három- vagy többgyermekes családban élő 
tanuló 

családi pótlék igazolás 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő tanuló 

a települési önkormányzat határozata 

 

Az igazolást minden évben csatolni kell!Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek 
ki kell fizetnie! 
 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk 

 tankönyvkölcsönzéssel, 
 használt tankönyvek biztosításával, 
 az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a 
könyvtárból kapják. A könyvtárból kölcsönzött könyvekben leltári szám van. A leltári 
számmal ellátott - könyvtári állományban levő könyveket - tanév végén jó állapotban, 
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firkálás-mentesen, vissza kell hozni a könyvtárba. Ellenkező esetben a szülő köteles 
megtéríteni annak árát! 

Feladatok, határidők, 

 Február – március a tankönyvigények tantárgyankénti összesítése  
 Április 10-ig. a tanulói adatok aktualizálása a KELLO rendszerében 
 Április 15-ig. a tankönyvlisták összeállítása 
 Április 15-ig a normatív támogatási igény benyújtásának határideje  
 Április 25-ig. a tankönyvrendelések rögzítése a KELLO rendszerében 
 Április 25-ig a tankönyvrendelés továbbítása , engedélyeztetése a fenntartóval 
 Június 10 tankönyvrendelés módosítása a 15 % figyelembe vételével, adatok esetleges 

módosítása 
 Június 12-ig használt tankönyvek begyűjtése 
 Június 30 új beiratkozók rendelésének leadása a KELLÓ rendszerébe Augusztus 

tankönyv kiszállítás, átvétel tankönyvfelelős 
 Augusztus vége, szeptember első hete /külön ütemterv szerint/ tankönyvek kiosztása 

osztályonként 
 Szeptember 8-ig tankönyv pótrendelés, visszáruzás 

 

Budapest 2018. Január 27. 


