
Tankönyvellátás helyi rendje a 2019/20-as tanévben 

 

Tankönyvrendeléssel megbízott tankönyvfelelős: Molnárné Eckrich Gabriella könyvtáros 

 

Feladatok ütemezése  

Időpont Feladat Felelősök 

2019. márc. 15-

tól 

 

KELLO rendszerben az intézmény és a tanulók 

adatainak áttöltése, ellenőrzése 
tankönyvfelelős 

Az intézménybe járó diákok normatív 

kedvezményre való jogosultságának előzetes 

felmérése 

gyermekvédelmi 

felelős, osztályfőnökök 

Jogosultságok feltöltése a KELLO rendszerbe tankönyvfelelős 

2019. márc. 15. Szülői felület (szuloifelulet.kello.hu) megnyitása KELLO  

2019. ápr.1. Tankönyvjegyzék feltöltése a rendszerbe KELLO 

2019. ápr. 10. 
Normatív kedvezményre jogosító igénylőlap 

leadásának határideje 
10-12. évfolyamos szülő 

2019. ápr. 12. Tankönyvlisták kiadása a tanulóknak 
tankönyvfelelős, 

munkaközösségvezetők, 

osztályfőnökök 

2019. ápr. 17-ig Tankönyvlisták összegyűjtése 
tankönyvfelelős, 

osztályfőnökök 

2019. ápr. 26-ig 
Szülői nyilatkozat alapján a tanulói rendelések 

feltöltése a rendszerbe 
tankönyvfelelős 

2019. ápr. 30. 
Tankönyvrendelés befejezése és fenntartói 

jóváhagyása 

fenntartó, igazgató, 

tankönyvfelelős 

2019. máj. 15. - 

június 30. 

Tankönyvrendelés módosítása 
Beiratkozó diákok rendelésének rögzítése a KELLO 

rendszerében 
Fenntartói jóváhagyás 

tankönyvfelelős 



2019. augusztus 

1-30. 
Megrendelt tankönyvek átvétele a szállítóktól tankönyvfelelős 

2019. aug. 21.-

szept. 15. 
Pótrendelések leadása a KELLO rendszerében tankönyvfelelős 

2019. aug. 21.-

szept. 15. Fizetős tanulók számláinak befizetési időszaka szülő 

2019. szept. 2. Tankönyvek kiosztása a tanulóknak 
tankönyvfelelős, 

osztályfőnökök 

2019. szept. 15. 
Fizetős tanulók alaprendelési számláinak végső 

fizetési határideje 
szülő 

2019. szept. 15-ig Szülő elállási joga* szülő 

2019. szept. 24-

től 
Pótrendelés kiszállítása tankönyvfelelős 

2019. szept. 24. – 

2020. márc. 13. 
Évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen tankönyvfelelős 

2019. szept. 26.-

okt. 1. 

A tanulói státuszokban bekövetkezett, korábban 

még nem rögzített esetleges változások módosítása 
tankönyvfelelős 

* Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben 

arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő 2019. szeptember 15-ig küldheti 

vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a 

szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Visszaküldés esetén az Elállási nyilatkozatban kérik feltüntetni a megrendeléssel érintett 

diák/szülő adatait, a visszaküldött tankönyvek listáját. Visszautalás szükségessége esetén 

(amennyiben a szülő/gondviselő a tankönyvet már kifizette) kérik a bankszámla adatokat is 

megadni, a bankszámla tulajdonos nevével együtt. 

 Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllői raktár)  

        Budaörs, OLK 1000. 

 

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad 

 a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, 

 a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO 

felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és 

rendezésére. 



 

 

A 7- 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a 

tankönyveket. 

 

A 10-12. évfolyamon normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvellátásra) 

jogosultak köre: 

a) tartósan beteg, 

b) 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, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

f)  gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül 

 

A normatív kedvezmény érvényesítéséhez az igénylőlapot le kell adni az osztályfőnököknek 

legkésőbb április 10-ig! A nyomtatvány megtalálható iskolánk honlapján (Nyomtatványok). A 

jogosultságban bekövetkező változásokat haladéktalanul jelezni kell az iskola felé. A jogosultság 

igazolásának 2019. október 1-én is érvényesnek kell lenni.  

 

A térítésmentes és normatív kedvezményre jogosult diákoknak a könyvtárból biztosított 

tartós tankönyveket használat után, bejegyzések és aláhúzások nélkül, sérülésmentesen, 

vissza kell  szolgáltatni. 

 

Ráckeve, 2019. április 2. 

         Molnár László 

                   intézményvezető 
 


