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TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS A TANKÖNYVELLÁTÁS 

RENDJE 

2018/19 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. 

 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. 

(III. 12.) EMMI rendelet módosításáról 

 

A 2013. évi CCXXXII. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény 4 §-ának (1) 

bekezdése értelmében ingyen jogosultak tankönyvellátásra a 9. évfolyamos tanulók.  

 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi, többször módosított XXXVII. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki 

 tartósan beteg,  

 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, 

 három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesülő. 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2018. szeptember 1-jétől rászorultsági alapon azok a 

tanulók, akiknek szülei/gondviselői normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges: 

 

normatív kedvezményre jogosult igazolás 

tartósan beteg tanuló magasabb összegű családi pótlék igazolása 

vagy szakorvosi igazolás 

a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

szakértői bizottság szakértői véleménye vagy 

szakorvosi igazolás 
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együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

tanuló 

három vagy több kiskorú, illetve eltartott 

gyermeket nevelő családban élő tanuló 

megállapított családi pótlék igazolása 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult tanuló 

 

 

megállapított családi pótlék igazolása 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő tanuló 

a települési önkormányzat határozata 

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében 

nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesülő tanuló 

jegyzői határozat 

 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk tankönyvkölcsönzéssel biztosítja. Tanév végén a 

könyvtárból kölcsönzött könyveket vissza kell szolgáltatni.  

 

A tankönyvellátás feladatai 

 

feladat határidő felelős(ök) 

a normatív támogatási igény benyújtása 2018. febr. 16. osztályfőnökök, 

tankönyvfelelős 

szerződéskötés a KELLO-val 2018. márc. igazgató 

igények összesítése, felülvizsgálata, tájékoztatás 2018. márc. 14. tankönyvfelelős, 

osztályfőnökök 

osztályok, csoportok kialakítása a KELLO 

internetes felületen 

2018. márc. 19. tankönyvfelelős 

a tankönyvrendelés elkészítése 2018. márc. utolsó 

munkanapja 

tankönyvfelelős,

munkaközösség-

vezetők, 

igazgató 

szülői nyilatkozat az igényelt és a nem igényelt 

tankönyvekről 

2018. ápr. vége osztályfőnökök, 

tankönyvfelelős, 

könyvtáros 

a tankönyvrendelés a KELLO internetes felületén 2018. ápr. utolsó 

munkanapja 

tankönyvfelelős 

az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek 

jegyzékének közzététele 

2018. máj. 31. tankönyvfelelős, 

könyvtáros 

az iskola igazgatója felméri, hogy hány tanulónak 

kell vagy lehet a tankönyvellátást az iskolai 

könyvtárból biztosítani 

2018. jún. 8. igazgató, 

tankönyvfelelős, 

könyvtáros 
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az iskola igazgatója tájékoztatja nevelőtestületet, a 

szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, 

az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az 

iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához 

 

 

 

 

2018. jún. 15. igazgató 

az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak 

véleménye alapján meghatározza az iskolai 

tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos 

módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú 

cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót 

 

2018. jún. 15. igazgató 

a tankönyvrendelés módosítása és a normatív 

kedvezményben részesülők feltüntetése 

2018. jún. 29. tankönyvfelelős 

a kölcsönzött tankönyvek begyűjtése 2018. jún. első fele osztályfőnökök, 

könyvtáros 

a kiszállított tankönyvek átvétele 2018. aug.  tankönyvfelelős 

 

a tankönyvek kiosztása (szükséges a befizetést 

igazoló csekk bemutatása, ingyenesség esetén az 

érvényes jogosultság igazolása) 

2018. aug. vége - 

szept. 1. hete 

tankönyvfelelős, 

osztályfőnökök  

pótrendelés 2018. aug. 21. – 

szept. 15. 

tankönyvfelelős 

a normatív kedvezményben részesülők 

státusmódosítása 

2018. szept. 27-28. tankönyvfelelős 

Ha a tanuló a határidő lejárta után válik jogosulttá a normatív támogatásra, a jogosultság 

beálltakor benyújthatja az igényét. 

A 2018/2019-as tanévben 134 fő 10.,11. és 12. évfolyamos tanuló, valamint 16 fő 13. és 14. 

évfolyamos tanuló jogosult normatív támogatásra (ingyenes tankönyvre).  

Iskolánknak nem áll módjában a normatív kedvezményen túli további tankönyv-támogatási 

kedvezményt nyújtani. Ezen tanulók részére a könyvtári kapacitás erejéig van lehetőség 

tankönyvet kölcsönözni. Tanév végén a könyvtárból kölcsönzött könyveket vissza kell 

szolgáltatni. 

A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: 

 

Az igazgató felelős 

 a tankönyvellátás megszervezéséért, 

 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért 

 a tankönyvfelelős megbízásáért 
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 az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért. 

 

A tankönyvfelelős 

 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel (igazgató, 

osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a Kellóval, 

 dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot, 

 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést,  

 átveszi és kiosztja a tankönyveket. 

 

A könyvtáros 

 bevételezi a rászorultsági alapon normatív kedvezmény alapján ingyenesen biztosított 

tankönyveket, 

 gondoskodik tankönyvek kikölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről, 

 

A munkaközösség-vezetők szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását: 

 előnyben részesítik a tartós tankönyveket, 

 szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát, 

 évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket. 

 

Az osztályfőnökök 

 kiosztják és begyűjtik a normatív kedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat, 

 kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt, 

 részt vesznek a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött könyvek 

begyűjtésében. 

 

A szaktanárok a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok 

számára a megrendelni kívánt tankönyvet. 

 

Kiskunfélegyháza, 2018. június 15.  

 

 

   

Rózsa Pál Csaba 

              igazgató  

 

 

Legitimációs záradékok: 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 
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hogy a Tanulói tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjével kapcsolatos véleményezési 

jogát gyakorolta, azt elfogadja.  

 

Dátum: 2018. június 12.  

 

……….………………………….  

nevelőtestület nevében 

Nyilatkozat 

 

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Szülői Szervezetének (továbbiakban: SzSz) képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Tanulói tankönyvtámogatás és tankönyvellátás 

rendjével kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.  

 

Dátum: 2018. június 12.  

 

……….………………………….  

szülői szervezet elnöke 

 

Nyilatkozat 

 

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Tanulói tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjével kapcsolatos 

véleményezési jogát gyakorolta.  

 

Dátum: 2018. június 12. 

 

 

………………………………  

a diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A fenntartó képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tanulói tankönyvtámogatás 

és tankönyvellátás rendjével kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Dátum: 2018. június   

 

 

 

P.H.    ………………………………  

fenntartó képviseletében 


