
A tankönyvellátás rendje a 2020-2021-es tanévben a Magyar Gyula Kertészeti 

Szakgimnázium és Szakközépiskolában 

A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

20/2012. EMMI rendelet 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 

Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet módosításáról 

1431/2019 (VII. 26.) Kormányhatározat 

1092/2019 (III. 8.) Kormányhatározat 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 60. § (2)  

A 2020/2021. tanévtől minden tanuló térítésmentesen kapja a tankönyvet. Ez 

azt jelenti, hogy a diákok könyvtári kölcsönzés útján jutnak a tankönyvekhez, 

azokat a tanév végén vissza kell adniuk.  

 

Az iskolában nincs lehetőség a tankönyvek megvásárlására, viszont a KELLO 

honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki vásárolhat 

tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/ 

A tankönyvrendelés 2020/2021-es tanévi menetrendje:  

1. 2020. április 30-ig.: tankönyvfelelős leadja az alaprendeléseket, alaprendelés 

lezárása, fenntartói jóváhagyás.  

2. 2020. május 15. – június 30.: tankönyvfelelős módosíthatja az alaprendeléseket 

3. A kezdő évfolyamok számára a beiratkozást követően történik a diákok nevesítése 

a megrendelői felületen 

4. 2020. első tanítási nap: tankönyvosztás 

5. 2020 augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka 

6. 2020. szeptember 24 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt 

tankönyveket.  

http://webshop.kello.hu/


Felelősök köre:  

 tankönyvigények összesítése az alaprendelés előtt: munkaközösség-vezetők 

 alaprendelés elvégzése a felmért igények alapján: tankönyvfelelős 

 tankönyvrendelés módosítása, diákok nevesítése: tankönyvfelelős 

 tartós tankönyvek visszagyűjtése a könyvtárba: tankönyvfelelős, 

osztályfőnökök 

 rendelt tankönyvek átvétele: tankönyvfelelős 

 tankönyvosztás: osztályfőnökök, tankönyvfelelős 

 pótrendelés: tankönyvfelelős 

A tartós tankönyvek állományba vétele a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer 

segítségével történik. Továbbá a diákok aláírásukkal tudomásul veszik és elfogadják 

az alább leírt nyilatkozatot:  

„Tudomásul veszem, hogy a 2020/21-es tanévben kölcsönzött tankönyv a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola tulajdona, a tanév végén 

visszajuttatom a könyvtárba. A tankönyveket rendeltetésszerűen használom, a 

kártérítés felelősségét vállalom.”    

A szülők a www.szuloifelulet.kello.hu felületen tudják a diákok adatait ellenőrizni, a 

tankönyvrendeléseket jóváhagyni, vagy a tartozásaikról értesülni. 

 

 


