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Iktatószám: RF-272/116/2019 

A TANKÖNYVELLÁTÁS  HELYI RENDJE  

A 2019/2020. TANÉVRE 

A tankönyvellátás célja, feladata: 

A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában 

alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás zavartalan megszervezése és lebonyolítása az 

iskola feladata és felelőssége, melynek során a tankönyvek beszerzése a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft-n (KELLO) keresztül, a tanulókhoz történő eljuttatása az iskolai 

tankönyvfelelős és a könyvtáros által történik. 

A tankönyveket az iskola valamennyi évfolyamán a mindenkori kerettantervnek megfelelően 

rendeli meg. 

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, 

 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. 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 

kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása (MK 2018., 213.szám) 

 A 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény módosításáról  

 A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 46/2012. (XII.5.) EMMI 

rendelet a 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról  

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv)  

mailto:rakoczi@rakoczif.hu
http://www.rakoczif.hu/


 

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 

  1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

OM azonosító: 203061 - Telephely: 007 
Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 

E-mail: rakoczi@rakoczif.hu 

Honlap: http://www.rakoczif.hu 

 

2 
 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 

kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása (MK 2018., 213.szám) 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

 a 9. évfolyamos tanulók 

 a 10., 11. és 12. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív kedvezmény 

iránti igényt nyújtanak be. 

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges! 

normatív kedvezményre jogosult           igazolás 

tartósan beteg tanuló szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

a sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői bizottság szakvéleménye 

három- vagy többgyermekes családban élő tanuló a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő tanuló 

a települési/kerületi önkormányzat érvényes 

határozata 

gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe 

vett vagy utógondozott 

a gyámhatósági határozat alapján gondozási 

helyet biztosító intézmény vezetője által a 1. 

melléklet szerint kiállított igazolás 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra 

jogosult 

igazolás a családi pótlék összegéről 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-

kivonatot, a postai igazolószelvényt.  

Az igazolás csak akkor elfogadható, ha 2019. október 1-jei hatállyal érvényes. 
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Az igazolást minden évben át kell adni a könyvtárosnak a tankönyvek átvételekor! 

Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek ki kell fizetnie! 

 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk: 

· tankönyvkölcsönzéssel, 

· használt tankönyvek biztosításával, 

· az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet - a munkafüzetek kivételével - a könyvtárból 

kapják. A könyvtárból kölcsönzött könyvekben leltári szám van. A leltári számmal ellátott - 

könyvtári állományban levő könyveket - tanév végén jó állapotban, firkálás-mentesen, vissza 

kell hozni a könyvtárba. 

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai 

könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek, legkésőbb az utolsó tanítási 

napon, visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő 

tanévben újra kioszthatók legyenek. 

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a 

munkatankönyvek. 

Ezért a tankönyvekbe beleírni, aláhúzni, szöveget kiemelni nem szabad! 

A megrongált, következő tanévben nem kiadható tankönyv helyett a károkozónak új 

tankönyvet kell vásárolni és a könyvtárnak azt kell leadnia. 

Aki szeretné, hogy gyermeke saját tankönyvből tanulhasson, egyénileg megvásárolhatja a: 

– webshop.kello.hu oldalon megrendelve 

A tankönyvellátás feladatai: 

feladat határidő 

normatív támogatási igény felmérése (2. számú 

melléklet) 

2019. április  
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 a tankönyvigények tantárgyankénti összesítése 2019. április 

a tanulói adatok aktualizálása a KELLO rendszerében 2019. április 16. 

 a tankönyvrendelések rögzítése a KELLO rendszerében 2019. április vége – május eleje 

 a tankönyvrendelés módosítása új beiratkozók 

rendelésének leadása a KELLO felé 

2019. június 30. 

 a kölcsönzött tankönyvek begyűjtése 2019. június 30. 

 a kiszállított tankönyvek átvétele 2019. augusztus 

 a tankönyvek kiosztása 2019. szeptember első hete 

 pótrendelés 2019. szeptember 15. 

  

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

jogosultság beálltakor benyújthatja az igényét. 

A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: 

Az igazgató felelős  

- a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért,  

- a tankönyvfelelős megbízásáért,  

- az illetékes szervezetek véleményének beszerzéséért.  

 

Az igazgatóhelyettesek felelősek  

- a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítéséért 

- a tankönyvellátás megszervezéséért,  

- a tankönyvellátás megszervezésének vezetéséért és koordinálásáért,  

- a tankönyvrendeléssel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséért, ellenőrzéséért,  

- előnyben részesítik a tartós tankönyveket. 

 

A tankönyvfelelős  
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- kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel (igazgató, 

osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek, könyvtáros, szaktanárok, szülők) és a KELLO-val,  

- évfolyamonként összesíti és továbbítja a megrendelni kívánt tankönyveket  

- lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést,  

- dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot, 

- átveszi és kiosztja a tankönyveket.  

 

Az iskolai könyvtáros  

- a tankönyvfelelőssel együttműködve dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre 

való jogosultságot, 

- bevételezi az állam által ingyenesen biztosított (normatív kedvezményből beszerzett) 

tankönyveket, 

- kiosztja a tankönyveket a normatív kedvezményre jogosult diákok számára, 

- gondoskodik a normatív kedvezményből beszerzett tankönyvek év végi begyűjtéséről 

(június 30-ig), 

- rendszerezi a begyűjtött használt tankönyveket. 

 

A munkaközösség-vezető 

- a szaktanárokkal egyeztetve koordinálja a tankönyvrendelést. 

 

A szaktanár 

- kiválasztja a tankönyveket. 

 

Az osztályfőnökök  

- kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt  illetve a normatív 

kedvezményre vonatkozó nyilatkozatokat, ·  

- részt vesznek a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött könyvek begyűjtésében. 
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1. számú melléklet 

Igazolás gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 

ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához 

Igazolom, hogy:  

Gyermek, fiatal felnőtt neve: ………………………………………………………  

Születési helye: ......................  

Születési ideje: ……………év ........................................... hó ...........nap,  

Anyja neve: …………………………………………………………………………  

Gyámhatóság neve, székhelye: 

……………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… …………………………………………………………számú határozata 

alapján  

a) nevelésbe vett gyermek,  

b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.  

(A megfelelő rész aláhúzandó)  

A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának 

helyszíne:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… [nevelőszülő, gyermekotthon, 

egyéb (működtető) intézmény neve, címe]  

Kelt ...................................., ...................... év .................................... hó ........... nap  

P. H.        ..................................................................,  

a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője 
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2. számú melléklet 

 

IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ 

(normatív kedvezmény) 

Az intézmény neve: BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, 1075 

Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosítója: 203061 

 
Tanuló neve:  osztálya 2019/2020 tanévben: 

 

Tanuló lakcíme:  

 

Oktatási azonosító: 

 

A szülő / gondviselő neve: Telefonszám: 

Gondviselő lakcíme:   

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. 

§ (2)  bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a 

hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül. 

(Kérem bejelölni az összes feltételt, amelyről igazolással rendelkezik!) 

Normatív támogatásra jogosult a tanuló, ha az alábbi feltételek valamelyike fenn áll 

Karikázza be! Feltétel szükséges igazolás 

a, tartósan beteg 
szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 

b, 

 

Sajátos nevelési igényű a tanuló: szakértői bizottság 

véleménye alapján, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

előfordulása esetén, halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

 

szakértői bizottság szakvéleménye 

(Nevelési tanácsadó igazolása nem elégséges!) 

c, 
Három, vagy többgyerekes családban él Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás 

 

d, 
Nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás 

 

e, 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül Érvényben lévő 

önkormányzati határozat 

f, 
Gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe 

vett vagy utógondozói ellátásban részesül. 

 

gyámhatósági határozat alapján gondozási 

helyet biztosító intézmény vezetője által 

kiállított igazolás 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon 

az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)–e) pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való 

jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az 

intézményt.  Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az 

iskola felé a tanév október 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét 

legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni. Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság 

igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen 

nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés 

benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez. 

 

Kelt: ………………………………………  …………….……….……………………………………….. 

     Szülő, törvényes képviselő vagy nagykorú  tanuló aláírása 


