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Tisztelt Szülők! 

 

Újra szembesülnünk kell a tankönyvrendelés nem éppen egyszerű gondjával! Levelünkhöz 

mellékeltük gyermekük osztályszintű tankönyvlistáját, amelyen az összes szóba jöhető tankönyv 

szerepel. Ezek közül kell kiválasztaniuk, hogy az Önök gyermekének melyik tankönyvre lesz szüksége, 

illetve, hogy melyik tankönyvet kívánják megrendelni.  

Mi az Önök teendője? 

A gyermekük nevére szóló rendelési lapon legyenek szívesek ellenőrizni az adatok 

valódiságát! Különös tekintettel a gondviselő nevére és az aktuális értesítési címre. Hibás 

adat esetén (a helyes adat beírásával) jelezzék a változtatás szükségességét! 

A 10 – 11 – 12. évfolyamon az „Adatok” utolsó sorában a „Fizetési mód” ellenőrzése nagyon 

fontos! A 2018. szeptemberi állapotot kell tükröznie, azaz fenn fog-e állni az ingyenességre 

való jogosultság vagy fizetősök lesznek. AZ INGYENESSÉGRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT MAJD 

SZEPTEMBERBEN IGAZOLNIUK KELL! (családi pótlék-számlakivonat, államkincstári igazolás etc.) 

A 7 – 8 – 9. évfolyamon tanulók automatikusan „ingyenesek”. 

 

I. Amennyiben Önök nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy lemondtak róla, 

úgymond „fizetősök”: 
 

1. Tekintsék át a felsorolt tankönyvek listáját, majd döntsék el, melyik könyvet óhajtják 

megvásárolni, melyiket nem. Ügyeljenek, hogy csak a saját tanulócsoportnak megfelelő 

könyvet válasszák. Ezt segítendő kiegészítő információkat írtunk a listához. (A tanulócsoport 

szintjét, a tanár nevét.) 
 

2. Ha a listán szereplő tankönyvet meg kívánják vásárolni, a sor végén lévő üres  helyre („A 

feldolgozás alatt” szöveg mellé) tegyenek egy  

+     jelet! 

Amennyiben valamelyik tankönyvet nem kérik, (mert a gyermekük az adott tantárgyat nem 

tanulja vagy valamelyik másik tanulócsoportban tanulja, esetleg a tankönyvet máshonnan 

szerzik be), úgy a megvásárolni nem kívánt tankönyv mellé, kérjük, tegyenek egy 

-      jelet! 

Figyelem: Az üresen hagyott sort úgy értelmezzük, hogy nem kérik a tankönyvet! 

 

3. Írják alá a Tankönyvrendelést, és gondoskodjanak róla, hogy az legkésőbb 2018. április 23. 

hétfő 10.00-ig eljusson gyermekük osztályfőnökéhez! A határidőre vissza nem küldött 

rendeléseket úgy értelmezzük, hogy nem kívánnak élni az intézményi szintű 

tankönyvrendeléssel. 

 

 

II. Amennyiben Önök jogosultak ingyenes tankönyvellátásra: 

A normatív támogatásban részesülők számára az állam tanulónként valamennyi Ft normatív 

hozzájárulást biztosít az intézményfenntartók számára. Ez azt jelenti, hogy ebbe a keretbe bele kell 
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férnie a tankönyvek árának, az iskola nem lépheti át ezt a limitet. Ugyanakkor az ingyenességre 

jogosult tanulók számára térítésmentes tankönyvellátási kötelezettséget ír elő számunkra a törvény. 

Az adott intézménynek tehát költségcsökkentő lépéseket kell tennie. (Pl.: Könyvtári tartós 

tankönyvek kölcsönadásával oldja meg a tankönyvellátást.) Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jogosultak 

a munkatankönyveket térítésmentesen kapják. Ellenben a nem munkatankönyvek, azaz tartós 

tankönyvek esetén nagy eséllyel használt könyvtári tankönyvet fognak kapni. 

1. Tekintsék át a felsorolt tankönyvek listáját, majd döntsék el, melyik könyvre lesz szükségük az 

elkövetkező tanévben. Ügyeljenek, hogy csak a saját tanulócsoportnak megfelelő könyvet 

válasszák! Ezt segítendő kiegészítő információkat írtunk a listához. (A tanulócsoport szintjét, 

a tanár nevét.) 
 

2. Ha kérik a listán szereplő tankönyvet, a sor végén lévő üres helyre tegyenek egy  

                                         +     jelet!  

Amennyiben valamelyik tankönyvet nem kérik, (mert gyermekük az adott tantárgyat nem 

tanulja vagy valamelyik másik tanulócsoportban tanulja, esetleg a tankönyvet máshonnan 

szerzi be), úgy a nem kért tankönyv mellé, kérjük, tegyenek egy  

                                         -      jelet! 

Figyelem: Az üresen hagyott a sort úgy értelmezzük, hogy nem kérik a tankönyvet! 

3. Írják alá a Tankönyvrendelést, és gondoskodjanak róla, hogy az legkésőbb 2018. április 23. 

hétfő 10.00-ig eljusson gyermekük osztályfőnökéhez! A határidőre vissza nem küldött 

rendeléseket úgy értelmezzük, hogy nem kívánnak élni az intézményi szintű 

tankönyvrendeléssel. 

 

III. Természetesen élhetnek a NEM INTÉZMÉNYI SZINTŰ TANKÖNYVRENDELÉS lehetőségével is, ha 

nem tudják vagy nem akarják az iskolán keresztül rendelni a könyveket. A Könyvtárellátó 

rendszere egyéni rendelésre is módot biztosít a www.webshop.kello.hu oldalon, melyet egy 

egyszerű regisztrációt követően érhetnek el. Innen internetes vásárlás formájában 

megrendelhetik az iskolától kapott listáról kiválasztott tankönyveket. Ha az itt történő 

rendeléssel kapcsolatban segítségre lenne szükségük, írhatnak a webshoprendeles@kello.hu 

címre. Továbbá vásárolhatók még tankönyvek a KELLO boltjaiban, és más egyéb módokon is. 

IV. A megrendelt tankönyvek visszáruzására nincs lehetőség. Az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2018. 

szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a 

szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

V. A KELLO honlapján létezik szülői felület is: https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login , amely a 

KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás. Igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola 

és a szülő szabadon dönthet. A felület lehetőséget ad a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, 

az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a rendelési időszakban), a diákok 

tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló 

pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére. 

 

Budapest, 2018. április 10. 

Megértésükben bízva, fáradozásukat és segítségüket előre is köszönöm: 

 Porogi András 

 igazgató 

http://www.webshop.kello.hu/
mailto:webshoprendeles@kello.hu
https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login

