
TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVBEN 

 

A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján 
szabályozza:  
 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
• A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
• A tankönyvpiac rendjéről szóló 2012.évi CXXV. törvény a 2001. évi XXXVII. 

törvény módosításáról  
• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő 
eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami 
közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Könyvtárellátó) lát el.  
2013. szeptember 1-jétől az állam években felmenő rendszerben, térítésmentesen 
biztosítja a tankönyveket a tanulók részére. Ez azt jelenti, hogy a 2015/16-os tanévben 
az első, második és harmadik évfolyamon kapnak a tanulók államilag finanszírozott 
tankönyvcsomagokat.   
A 4.-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk a normatív kedvezményre jogosult 
tanulóknak az ingyenes tankönyvellátást. A jogosultságot okirattal szükséges igazolni.  
 

Normatív kedvezményre jogosult az a tanuló, aki:  
 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
b) tartósan beteg 
c) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 
(gyengénlátó, gyengénhalló), enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd (ennek igazolására a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye szükséges) 
d) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él 
(családi pótlék igazolás, illetve nagykorú esetén iskolalátogatási igazolás 
szükséges)  
 



A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 
bemutatása szükséges:  
 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 
számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)  
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 
családi pótlék folyósításáról szólóigazolás; (a családi pótlék folyósításáról 
szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 
számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)  
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye;  
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló határozat. 

 

 Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában:  
 

   a) tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzése  
   b) használt tankönyvek lehetőség szerinti biztosítása  
 

VÁLTOZÁS! 
 

• Ebben a tanévben a rendelés diákonként történik továbbra is, de már nem 
csomagolják össze tanulónként, hanem iskolákra bontva, összesítve szállítják 
ki a tankönyveket.  

• A nyár folyamán Díjbekérőt nem küldenek ki a fizetős diákoknak. 
• A fizetős diákok számláit egyben az iskolának küldik ki 2015.08.24. – 

2015.08.31. között. 
• A számlát, amely tartalmazza a befizetési csekket is a kiszállított könyvekről a 

tankönyvosztáskor kapják meg a tanulók illetve szüleik, és szeptember 15-ig 
kell majd kifizetniük. 
 

FONTOS! 
 

Amennyiben nem a gyermek nevére és címére szeretnének számlát kérni, (pl. cégnév, 
önkormányzat, gyermekotthon, stb.) kérjük, hogy 2015. április 24-ig jelezzék az 
iskola tankönyvfelelősének az adatok pontos megadásával együtt (gyermek neve, 
osztálya, számlához kért név, és pontos cím). 
 

Azok a tanulók, akik a 2014/2015. tanévben ingyen (100% kedvezménnyel) kapták 
tankönyveiket, kötelesek azokat a könyvtárnak visszaadniuk június hónapban 
folyamatosan, az osztályfőnökkel egyeztetve, használható állapotban. 

  


