
A 2016/17. tanév tankönyvosztási rendje 

Alsó tagozat:  

A hatályos jogszabályok alapján minden alsó tagozatos tanuló ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult a következők alapján: 

- 1-2. osztályban a tankönyveket a tanév végén sem kell az iskolának visszaadni.  

- A 3. és 4. osztályos tanulók a tartós tankönyveket csak használatra kapják, tanév végén 

azokat kötelesek tisztán, jó állapotban visszaszolgáltatni. A rongált, használhatatlan 

könyvekért kártérítést kell fizetni a rongálás mértékének megfelelően. A munkafüzetekbe bele 

lehet írni, azokat nem kell visszaadni, a tanulók tulajdonát képezik.  

Felső tagozat: 

1. Ingyenes tankönyvre jogosultak 

Felső tagozatban az ingyenes tankönyvre jogosultak csak a törvényben leírtaknak megfelelő 

igazolások alapján vehetik át a tankönyveket. A normatív tankönyvtámogatásra való 

jogosultság igazolásának 2016. október 1-jéig érvényesnek kell lennie. 

Ingyenes tankönyvre jogosultak: 

 érvényes gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők - GYVK igazolás másolata 

 tartós beteg, SNI-s, egyéb –érvényes orvosi igazolás másolata  

 3 v. több gyermek – családi pótlékról igazolás - MÁK igazolás másolata.  

A tankönyveket a tanuló köteles a tanév végén vagy az iskolából való távozás előtt a 

könyvtárnak tisztán, használható állapotban visszaadni. Minden tanuló anyagi felelősséggel 

tartozik a tankönyvekért, azokat csak használatra kapja, nem az ő tulajdonát képezik!  

2. Normatív kedvezményre nem jogosultak  

A normatív kedvezményre nem jogosult tanulók a tankönyvek átvételét aláírásukkal 

igazolják. Ekkor kapják meg a csekket is, amelyet postán kell befizetni, vagy átutalással 

kiegyenlíteni. Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési 

határidő: 2016. szeptember 15.) Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy 

iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői 

felületen keresztül (www.szuluifelulet.kello.hu). 

A KELLO bankszámlaszáma, melyre a befizetéseket/utalásokat küldhetik a következő: 

64400068-30107825-11100049 

Az iskola nem visszáruzhat tankönyveket. A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a 

szülő visszáruzhat (élhet elállási jogával) 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi 

rendelés esetén 14 napon belül. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell 

gondoskodni. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

http://www.szuluifelulet.kello.hu/


Ha a tanuló fizetési státusza megváltozik, azt azonnal, de legkésőbb 2016. szeptember 

26-ig jeleznie kell az iskolának, hogy a státuszváltás megtörténhessen. (Ennek az iskolai 

határideje: október 1.) Erre csak érvényes dokumentumok benyújtása esetén van 

lehetőség. Aki eddig az időpontig nem hoz igazolást, a státusza fizetősre változik. 

Miskolc, 2016. augusztus 22.  


