
TANKÖNYVRENDELÉS 2017/2018. 

Tisztelt Szülők! 

A leendő 1-5. évfolyamos tanulók a tankönyvet térítésmentesen kapják, nekik nincs külön teendőjük 

a tankönyvrendeléssel kapcsolatban. 

Tájékoztató a leendő 6-12 évfolyamosoknak. 

2017. április 12-ig a gyerekek kézhez kapják a tankönyvrendelő lapot.  

Kérjük, hogy a mellékelt lista alapján tekintsék át, milyen tankönyvekre van szüksége 

gyermeküknek a következő tanévben! Ha jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, akkor se 

rendeljék meg azt a könyvet, amely már valahonnan rendelkezésükre áll. Ezzel iskolánkat és 

diákjainkat segíthetik, hiszen lehetőségeink korlátozottak. 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az ingyenes tankönyvellátás nem feltétlenül új könyvek 

kiosztását jelenti. A könyvtár állományából is biztosíthatjuk a megfelelő segédeszközöket, 

tankönyveket a tanulóinknak. 

Az aláírt igénylőlapokat 2017. április 20-ig küldjék be a gyerekekkel az osztályfőnöknek. 

Aki az adott határidőig nem adja le a tankönyvrendelő lapot, annak nem tudjuk 

biztosítani az iskolai tankönyvrendelést. 

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a megrendelőlap kitöltése és aláírása 

kötelezettségvállalást jelent, arra nézve, hogy a megjelölt könyvekre szükségük van és 

amennyiben nem jogosultak ingyenes tankönyv ellátásra, azokat megvásárolják. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy megszűnt a visszáruzás lehetősége az iskola számára. 

Fizetős tanulók esetén a szülőknek lesz lehetősége (saját költségen) a könyvek 

Könyvtárellátóhoz történő visszajuttatására szeptember 15-ig, amennyiben valamelyik 

könyvre mégsem lenne szükségük. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

Egyéni megrendelés 

Amennyiben nem kívánnak élni az iskola által lebonyolított tankönyvrendeléssel, lehetőségük 

van egyéni rendelésre is az alábbi internetes felületen: http://webshop.kello.hu/ 

http://webshop.kello.hu/


 Ha ezt választják, kérjük, a megrendelő lapon egyértelmű áthúzással jelezzék ezt, és 

döntésüket aláírásukkal hitelesítsék! 

Fizetési információk 

A fizetős tanulók számláit Könyvtárellátó az iskolának küldi ki. 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: augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. 

szeptember 15.). 

Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott 

fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 

 Szülői felület 

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak 

szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a 

felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a 

korábbiakban megszokott módon), a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, 

valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők 

általi megismerésére és rendezésére. 

A tankönyvrendeléssel kapcsolatban további tájékoztatást kérhetnek a 

tankonyv@sztorsolya.hu címen. 
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Tanulói tankönyvtámogatás 

2017/18 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2017. szeptember 1-jétől 

 1-5. évfolyamon minden tanuló 

 6-12. évfolyamokon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt 

nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.  

Normatív támogatás a következő okokból kérhető: 

Jogosultság jogcíme Benyújtandó igazolás 

tartósan beteg szakorvosi igazolás másolata 

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 

szakértői vélemény másolata 

 

három-vagy többgyermekes családban él 

családi pótlék összegének igazolása (bérjegyzék, 

számlakivonat, postai feladóvevény,) 

 továbbtanuló gyerek esetén felsőoktatási intézmény 

iskolalátogatási igazolása)  

 

 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra 

jogosult 

családi pótlék összegének igazolása (bérjegyzék, 

számlakivonat, postai feladóvevény) 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül az erről szóló érvényes határozat másolata 

 

Ha a tanuló a határidő lejárta után válik jogosulttá a normatív támogatásra, a jogosultság 

beálltakor benyújthatja az igényét. 

A normatív támogatáshoz szükséges igénylőlapokat és az érvényes igazolásokat 

a tankönyvrendeléssel egy időben, április 20-ig kérjük leadni! 


