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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 rendeletmódosításáról

Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek
térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő
ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8.
évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.
Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított
tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -,
továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az
iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló
tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsássák. Az iskolai
házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok
nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam
által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó
tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad
- a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
- az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem
kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott
módon),
- a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé
aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
A tankönyvosztás megszervezése
A tanulók számára a tankönyvek kiosztását a tankönyvfelelős készíti elő és bonyolítja le. A
tankönyvosztás időpontja 2017. szeptember 1., amelyről – a tankönyvfelelős

közreműködésével – az igazgató értesíti az iskola tanulóit és a beiratkozott leendő diákokat,
valamint a szülőket. A tájékoztatást az intézmény honlapján is közzé kell tenni.
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