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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: valamennyi 1-8. osztályos 
tanuló.   
 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk: 

 tankönyvkölcsönzéssel, 

 használt tankönyvekkel biztosítja. 
 

Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek 
kivételével – a tankönyvfelelős állományába veszi, és a tanuló részére a tanév 

feladataihoz rendelkezésre bocsátja. 

a tankönyvigények 

tantárgyankénti összesítése 

2019. március 

hónap 
 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

a tanulói adatok aktualizálása a 

KELLO  
rendszerében 

2019. április 16 

 

tankönyvfelelős 

 

iskola elkészíti a 
tankönyvrendelését 

2019. április 20. tankönyvfelelős 
 

a tankönyvrendelések rögzítése a 
KELLO rendszerében 

2019. április vége 
– május eleje 

tankönyvfelelős 
 

a tankönyvrendelés módosítása,  
új beiratkozók rendelésének 
leadása a KELLO felé 

2019. június 30. 
 

tankönyvfelelős 
 

a kölcsönzött és tartóssá 
nyilvánított tankönyvek 

begyűjtése,  

2019. június 
második hete 

tankönyvfelelős 

a kiszállított tankönyvek átvétele 2019. augusztus tankönyvfelelős 

a tankönyvek kiosztása 2019. szeptember 
2. 

tankönyvfelelős 

pótrendelés 2019. szeptember tankönyvfelelős 
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A KELLO honlapján elérhető az a publikus webshop, amelyen keresztül bárki 
megvásárolhatja a tankönyveket saját gyermeke részére. A címe: 
http://webshop.kello.hu/  

 
A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: 
 
Az igazgató felelős: 

 a tankönyvellátás megszervezéséért, 

 a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért, 

 a tankönyvfelelős megbízásáért, 

 az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért. 

 
A tankönyvfelelős: 

 kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő 
személyekkel  

(igazgató, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, 
szülők és a Kelló), 

 lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzását, 

 átveszi és osztályonként elkülöníti a tankönyveket, 

 gondoskodik a tartós tankönyvek kikölcsönzéséről. 

 évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt 

tankönyveket, 

 elvégzik a tanév végén a kölcsönzött könyvek begyűjtését. 

 
. 

A szaktanárok: 

 szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását, 

 előnyben részesítik a tartós tankönyveket, 

 szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát, 

 kiválasztják az általuk tanított osztályok számára a megrendelni kívánt 

tankönyvet. 
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Átvételi elismervény    1. számú melléklet

   

(tartós tankönyv) 

 

 … . osztály 

 

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a mai napon a következő sorszámú, értékű és lejárati idejű tartós tankönyvet vettük át.  

A tartós tankönyvek kölcsönzésével és használatával kapcsolatos tájékoztatást megkaptuk és tudomásul vesszük, hogy 

a könyvekért kártérítési felelősségünk van. 

 

tanuló neve 

 

tankönyv 
megnevezése és 

raktári száma 

tankönyv 

leltári 
száma 

a 

kölcsönzés 
lejárati 

ideje 

a 

tankönyv 
bolti ára 

 

átvevő neve 

 

átvevő 
aláírása 
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2. számú melléklet 

 

 

Fontos tudnivalók 

a tartós tankönyvek kölcsönzésével és használatával kapcsolatban 

(szülők és tanulók részére) 

 

A tartós tankönyvekért a tanuló (szülő) kártérítési felelősséggel 

bír. 

A tanuló a tartós tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen 

használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv 

legalább öt évig használható állapotban legyen. 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a tartós tankönyv(ek)et köteles 

visszaadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv 

elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 

A kölcsönzés feltételei: 

- A kölcsönzés a tanév végéig, vagy több évre szóló tankönyv esetén a 

használat utolsó évének végéig szól. 

- A lejárat ideje, a tankönyv bolti ára az átvételi elismervényen kerül 

rögzítésre. 

- A kölcsönzés lejártakor a kölcsönző személy köteles a tankönyvet a 

tankönyvfelelősnek visszaadni. 

- Ha a kölcsönző nem tudja a kölcsönzött dokumentumot visszaadni 

vagy azon szándékos rongálás nyomati láthatók – és emiatt a 

dokumentum használhatatlanná válik -, köteles azt egy ugyanolyan 

példánnyal pótolni vagy annak bolti árát megtéríteni. Nem kell 

megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 
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3. számú melléklet 

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 

8798 Zalabér, Hunyadi u. 2. Tel.: 06-83/376-008, 

Tisztelt Szülők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a tartós tankönyvek listájáról és a visszavételezési időpontjáról. 

A visszavételezés időpontja: ………………………………………………………….. 

 

A tartós, visszaadandó tankönyvek listája: 

osztály tankönyv megnevezése és raktári száma 

5. osztály Történelem 5. tankönyv (NT-11575/T)  

Matematika gyakorló 

Énekeskönyv 5. (AP-052004)  

Természetismeret tankönyv 5.  (NT-11543/T) 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv 5. (NT-11531/T) 

Irodalom tankönyv 5. (NT-11516/T) 

Útravaló – Erkölcstant tanulóknak (MS-1788U) 
 

6. osztály Természetismeret 6. tankönyv (NT-11643) 

Történelem 6. tankönyv (NT-11675) 

Matematika gyakorló (MK-4200-3) 

Irodalom olvasókönyv 6. (NT-11613/4) 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv (NT-11631/2) 

Énekeskönyv 6. (AP-062004) 

Útravaló – Erkölcstant tanulóknak (MS-1790U) 
 

7. osztály Történelem 7. tankönyv (NT-00781) 

 Matematika 7. gyakorló (MK-4211-9-K) 

 Irodalom 7. tankönyv (NT-11713) 

 Magyar nyelv és kommunikáció 7. (NT-00731/2) 

 Földrajz tankönyv 7. (NT-00776/1) 

 Kémia 7. tankönyv (NT-00777/1) 

 Biológia 7. tankönyv (NT-00774/1) 

 Énekeskönyv 7. (AP-072003) 

 Fizika 7 (MS-2667T) 

 Erkölcstan 7. – Erkölcstant tanulóknak (AP-072003) 
 

8. osztály Történelem 8. tankönyv (NT-11881) 

 Énekeskönyv 8. (AP-082004) 

 Erkölcstan 8. tankönyv – Erkölcstant tanulóknak (FI-504020801) 

 Földrajz tankönyv 8. o. (FI-506010801) 

 Biológia 8. tankönyv (NT-00874) 

 Irodalom 8. tankönyv (NT-11813) 

 Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv 8. (NT-00831/2) 

 Kémia 8. tankönyv (NT-00877/1) 

 Fizika 8. tankönyv (NT-11815) 

 

Kérem a visszavételezési időpont betartását. 

Ha ezen időpontban a kölcsönző nem tudja a kölcsönzött tankönyvet visszaadni vagy azon szándékos 

rongálás nyomai láthatók (belefirkálás, laphiány) – és emiatt a tankönyv használhatatlanná válik-, köteles 

azt egy ugyanolyan példánnyal pótolni, vagy annak bolti árát megtéríteni. 

 

Zalabér, …………………………………………. 

       

Tisztelettel:            

              Kiss Albert 

                  intézményvezető 
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4. számú melléklet 

 

Tankönyvtári szabályzat 

 

1. A tankönyvtár rendje 

Az intézmény tankönyvellátási rendjét az iskolai SZMSZ szabályozza. Jelen szabályzat az 

iskolai könyvtár tartós tankönyvellátással kapcsolatos szerepét és feladatait rögzíti. 

Tankönyvtár az iskola tanulói számára ingyenesen szolgáltatott tankönyvek külön- 

gyűjteménye. 

 

2. A tankönyvtár hozzáférése 

A tankönyvtárhoz a tankönyvfelelősnek van hozzáférése. 

 

3. A tankönyvtárban elhelyezett könyvek, a tartós tankönyvek fogalma, felhasználása: 

az 5/1998. MKM rendelete szerint tartós az a tankönyv, amely 

- minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára 

alkalmas tankönyv, 

- a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt ajánlott és kötelező 

olvasmány. 

A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év 

május 31-ig. 

 

4. A tartós tankönyvek kölcsönzése 

Az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja 

oldani, a tankönyvet az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott 

tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból 

vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt.  

A tankönyvtári állományba került könyvek csak iskolai bélyegzés nyilvántartásba vétel 

után kölcsönözhetők. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 
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- több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb öt év lehet 

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1 – június 15. 

- A mi iskolánkban évenként kiadjuk, majd év végén összeszedjük az összes tartós 

tankönyvet, mert így kevesebb az esélye az elkallódásnak. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: 

A kikölcsönzött tartós tankönyveket kölcsönzői nyilvántartásba vesszük / osztályonként / 

névsorban /, amelyet az aláírásukkal is hitelesítenek. 

 

5. A tartós tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés: 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt 

rendeltetésszerűen használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt 

tankönyv legalább öt évig használható állapotban legyen. 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első tanév végére legfeljebb 25%-os, 

- a második tanév végére legfeljebb 50%-os 

- a harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os, 

- a negyedik tanév végére legfeljebb 100%-os. 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyveket köteles 

visszaadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és 

indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős feladata. Vitás esetben az intézményvezető 

dönt. 

 

6. Kártérítés 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanuló a tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő 

vételárnak megfelelő hányadát (öt tanévet figyelembe véve) köteles megtéríteni: 

- az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 75%-át, 

- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50%-át, 

- a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 25%-át, 

- a negyedik tanév végén nincs kártérítés. 

Abban az esetben, ha a tanuló a használati idő letelte után ezen tankönyveket meg akarja 

vásárolni, a vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.  

A tartós tankönyvek sérült, rongálódott, elavult példányait az állomány karbantartás keretén 

belül a brosúra állományból, nyilvántartásból ki kell vezetni.
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