
Szülői tájékoztató 

Tankönyvellátás 2015/16 
 

A tankönyvellátás rendje, az előző évhez képest megváltozott. 

  

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők 

az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt, átadás/átvételi bizonylat 

kíséretében. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. 

Befizetési határidő: 2015. szeptember 15. 

Befizetés módja:  
- csekk vagy banki átutalás a következő számlaszámra: 64400068-30107825-

11100049 
 - iskolakezdési utalvány: KELLO INFOPONTOKON és a kijelölt 

postahivatalokban . 

A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési 

utalvánnyal,  illetve bankkártyával a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt 

postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban 

fizethetnek. 

 

Ha gyermeke iskolát vált: a tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőkről kérjük, 

érdeklődjön az iskolájánál (fizetős diákok esetében az iskola döntése alapján a 

kifizetett könyveket az iskolát váltó diák vagy viheti magával - amennyiben 

ugyanazokból a könyvekből tanítanak a másik iskolában - vagy az új iskolában új 

tankönyveket rendelnek gyermekének.  

Jogosultsági státuszváltozás, illetve az ingyenességre jogosító határozatok leadásával 

kapcsolatban: a változás kezelésében, elfogadásában, illetve rendelési felületen történő 

rögzítésében a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nem illetékes. Kérjük, ez ügyben az 

iskolával vegyék fel a kapcsolatot! 

Lakcímváltozás: kérjük a változásokat minden esetben az iskolának jelezzék, mivel a 

rendelési felületen csak az iskola tudja módosítani azokat. 

  

Azon tanulók jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, akik a normatív támogatás 

iránti igényüket igénylőlapon benyújtották az iskolában. 

  

A tankönyveket, a jogosultságot igazoló okirat leadása után kaphatják meg a tanulók. 

A jogosultság akkor teljesül, ha az igazolás 2015. október 1-én még érvényes. 

 

TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVEKRE JOGOSULT MINDEN TANULÓ, AKI A 2015/2016-OS 

TANÉVBEN AZ ELSŐ, MÁSODIK ÉS HARMADIK ÉVFOLYAMRA BEIRATKOZOTT. 

 

 

 

 

 



Ingyenes tankönyv jogosultságához szükséges igazolások 

 

1. a tartós beteg gyermek: szakorvos által kiállított igazolás, mely 2015. október 1-

jén is érvényes 

2. Sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság által kiadott szakértői 

vélemény 

3. 3 vagy több gyermekes család gyermeke: a Magyar Államkincstártól igényelt 

családi pótlék igazolás, melyen minden gyermek nevét és születési dátumát fel kell 

tüntetni, ill. ha van olyan testvér, melynek tankötelezettsége megszűnt, a gyermek 

csak akkor számítható be, ha nappali tagozaton továbbtanul – erről iskolalátogatási 

igazolást kell kérni. Az igazoláson egyértelműnek kell lennie, hogy 2015. október 

1-jén is jogosult a családi pótlékra. Az igazolás dátuma nem lehet korábbi 

augusztusinál. 

4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek: gyermekvédelmi kedvezmény határozat fénymásolatának leadásával, 

mely határozat egyértelműen igazolja, hogy 2015. október 1-jén a gyermek még 

jogosult a kedvezményre. 

  

A fent felsorolt igazolásokon kívül mást elfogadni nem tudunk. 


