
Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket a következő évi (2016/2017-es tanév) tankönyvrendelés változásairól. 

 

 Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és 
térítésmentesen biztosítja a tanulók részére. Ezeket a tankönyveket részben az iskolai könyvtárból 
biztosítjuk a tanulók számára. 

 

 A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, 
illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. 
 

 Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu): 

o a diákok adatainak ellenőrzésére,  

o  az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, 

az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és  

o a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából. 

 

 A kiszállított tankönyvek alapján állítja ki a KELLO a számlát, mely kifizethető online (szülői felületen), 

valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési 

lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a 

www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg. 

 

 A fizetős diákok számláit egyben küldik ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon 

számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a 

tankönyvrendelési felületen jelezzük. 

 

 A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot küldenek, melyen az iskola 

átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon:  

o csak alapadatokat kell megadni, és, 

o az iskola őrzi, azt nem kell a KELLO-nak visszaküldeni. 

 

 A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik. Később csak évközi 
rendelésbe tudja megrendelni az iskola. 

 
1. Fizetős státuszú diákok: 

Alaprendelés: 

- Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag 
- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.  
- A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat 

kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről. 
- 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. 
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve 

bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes 

postahivatalban fizethetnek.  A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon 

ellenőrizhetik.) 

 

http://www.szuloifelulet.kello.hu/
http://www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa
http://kello.hu/


Pótrendelés:  

- Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag. 
- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2016. október 30-ig  
- A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online 

befizetett tanulók számlái. 
- Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül. 
- Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival. 

 

2. Ingyenes státuszú diákok: 

- Kérném a szülőket, hogy amennyiben tudomásuk szerint a gyermekük 2016. szeptemberében 

nem ebben az iskolában folytatja tanulmányait, értesítse az iskolát, legkésőbb június 1-ig. Azért 

kérem a szíves jelzésüket, mivel egy tanévre egy diáknak egy ingyenes csomag jár, és 

visszáruzásra nincs lehetőség.  

 

- A felső tagozatos diákok Tankönyvtámogatásra jogosultsági igénylőlap mellé kell tűznöm a 

jogosultságot igazoló okiratokat. Kérném, hogy amennyiben még nem nyújtották be, azt 

legkésőbb 2016. 09. 09-ig pótolják. Amennyiben pótlásra nem kerül sor és nem mutatják be a 

hiányzó okiratokat, akkor a hatályos tankönyvtörvény (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) 

értelmében át kell állítanom fizetős státuszra és a teljes tankönyvcsomag árát ki kell fizetniük. 

 

 
 

Kérném a Tisztelt Szülőket, hogy a határidőket pontosan tartsák be! 

A határidőn nem tudok módosítani és a rendszer lezárása után nem tudok 

módosításokat végrehajtani. 


