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A NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANKÖNYVELLÁTÁSI RENDJE 2017.  

(2017-2018-as tanév) 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 

1. A 2013. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. A 2013. évi CCXXXII. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény 

3. A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

4. Az 501/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásról 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

5. A 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési tankönyvek legmagasabb 

fogyasztói áráról 

 

A 2013. évi CCXXXII. törvény 1.§ (2) bekezdése, valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése, az 

iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, a tankönyvek vételárának beszedése állami 

közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül lát el. 

A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a tankönyvjegyzékben feltüntetett 

legmagasabb fogyasztói áron jusson hozzá a tankönyvhöz. 

Az iskola biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a 

tankönyvhöz. 

A tanévre vonatkozóan a tankönyvek megrendelése a tankönyvjegyzék (köznevelési 

információs rendszer), ill. a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs 

rendszer alkalmazásával történik oly módon, hogy a tankönyvrendelést az iskola a 

Könyvtárellátónak küldi meg. 

http://www.nyekisuli.hu/
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A tankönyvellátás célja és feladata: 

- az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola biztosítja a tankönyveket a tanulók 

számára, 

- az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata, 

- az iskola értesíti a szülőket az iskolai tankönyvellátás rendjéről az osztályfőnökök 

bevonásával, az iskola honlapján. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan a következőkben 

határozom meg: 

1. A tankönyvfelelősök megbízása 

A tankönyvfelelős feladatainak ellátásával Böszöri Ágnest (felső tagozat) és Kocsis Erikát 

(alsó tagozat) bízom meg. 

Feladatuk: 

- kapcsolattartás az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel, 

- kapcsolattartás a szülőkkel, 

- tanulói adatok aktualizálása, 

- a tankönyvlista összesítése osztályonként, 

- a szülői igényel felmérése a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan, 

- kapcsolattartás a Könyvtárellátóval, 

- a tankönyvrendelés, a pótrendelés lebonyolítása – igazgató jóváhagyásával, 

- az iskolába érkező tankönyvek átvétele, a kiosztásuk megszervezése, 

- a visszáru visszaküldése. 

 

2. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 

2016. szeptember 1-jétől az alsó tagozat számára az állam térítésmentesen biztosítja a 

tankönyveket a tanulók részére. 

E mellett normatív kedvezmény alapján 5-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az 

ingyenes tankönyvellátást. Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt, 

a jogosultságot a 17/2014. (III. 12.) rendeletben meghatározott okirattal szükséges igazolni. 

http://www.nyekisuli.hu/
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Normatív kedvezmény iránti igényt nyújthat be az a szülő, akinek gyermeke: 

- tartósan beteg, 

- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazoló iratot vagy annak fénymásolatát. 

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem 

rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható 

(aktuális, 3 hónapnál nem régebbi) bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló 

szelvénnyel is, a jogosult nevének egyértelmű feltüntetésével. 

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel, az azokban 

beálló változásokról az iskolát 15 napon belül értesítenie kell. 

A határidő jogvesztő. Ha az igénylő az igénylőlapot és a szükséges igazolásokat határidőre 

nem juttatja el az iskolába, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. 

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás 

igénylését követő időpont után áll be (pl. iskolaváltás), az iskola a meglévő 

tankönyvállományból kölcsönzéssel teljesítheti az igényt. 

Ingyenes tankönyvellátást tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyv biztosításával, az 

állami normatíva felhasználásával tudjuk biztosítani. A tankönyv az iskola tulajdona, a tanuló 

csak használja azt. A könyvtárból kapott tankönyveket minden tanév végén vissza kell adni az 

iskolai könyvtárba. 
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A tankönyvek kölcsönzése, a tankönyv elvesztésével vagy megrongálásával okozott kár 

megtérítése 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyveket köteles megőrizni és azt 

rendeltetésszerűen használni. A könyvekbe beleírni nem szabad. 

A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. 

Pótolni kell a tankönyvet hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos rongálás esetén (azonos 

könyvet kell helyette behozni). Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. Amennyiben a tanuló iskolát vált, a 

könyvtárból kölcsönzött könyveket köteles visszaadni. 

A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a könyvekről, 

amelyek iskolai megrendelését nem kérik, mert azt más módon kívánják biztosítani 

gyermekük számára.  

A szülőket tájékoztatni kell az adott osztályokban használni szándékozott tankönyvek 

össztömegéről. Az 1-4. évfolyamra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, 

hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege ne haladja meg a 3 kilogrammot. 

A szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel egyetértési joggal 

rendelkezik. 

A 2017. év tankönyvellátási feladatainak ütemezése: 

 2017. március 15-ig (az iskola által meghatározott időben)- a jogszabályban 

meghatározott, normatív kedvezmények igénybevételéhez szükséges igénylőlapot 

eljuttatja a szülőkhöz és meghatározza az igénylőlap benyújtásának határidejét úgy, 

hogy az igénylőlap benyújtására a szülőknek legalább 15 napot biztosít. Az igénylőlap 

benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. 

 2017. április 15-ig a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével 

az igazgató elkészíti a tankönyvrendelést. A tankönyvrendeléshez beszerzi a szülői 

szervezet, diákönkormányzat véleményét. Csak olyan tankönyv rendelhető, 

amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása az új kerettantervek alapján történt. 

http://www.nyekisuli.hu/


  

Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola 
 

3433 Nyékládháza, Kossuth u. 54/B 
Tel: 46/591-303, 46/591-304 

http://www.nyekisuli.hu/ 
 

 

A tankönyvrendelés összeállításakor a példányszám megállapításához figyelembe kell 

venni: 

a) a tanulók, szülők által jelzett új tankönyvigényeket, 

b) az iskolai tankönyvtámogatás felhasználási módjának meghatározása alapján 

megvásárolandó további könyveket, 

c) az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát. 

 2017. április utolsó munkanapja -A tankönyvrendelés határideje. 

 2017. május 31. Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, kötelező és 

ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele – felelős: Nagy Ferencné, Zámborszky 

Györgyné 

 2017. június10. –Az igények összesítése, annak megállapítása, hány tanulónak kell és 

lehet ingyenes tankönyvet biztosítani. 

 2017.  június 30.–A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben 

részesülők feltüntetésének határideje. Pedagógus-kézikönyvek összesítése. Következő 

évi tankönyvfelelős és annak feladatainak megnevezése.  

 2017. augusztus– Tankönyvszállítmány fogadása, biztonságos elhelyezése. 

 2017. augusztus vége–Normatív kedvezményre jogosultak körének ellenőrzése, 

módosítása. 

 2017. szeptember 1.–Tankönyvosztás. 

 2017. szeptember 5.–Pótrendelés határideje. 

A köznevelési törvény 46.§ (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes 

tankönyveket – munkafüzetek kivételével- az igazgató az iskola könyvtári állományába veteti, 

elkülönítetten kezeli és a tanuló rendelkezésére bocsátja az iskola házirendjében 

meghatározottak szerint. 

 

Nyékládháza, 2017. január 5. 

 

Marján Miklós 

       igazgató 
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