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A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS
ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

A jogszabályi háttér
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: köznevelési törvény)
 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: tankönyvtörvény)
 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: tankönyvrendelet)

1. A tankönyvellátás
Az iskolák feladata, hogy a kerettanterveknek megfelelően megalkossák helyi tantervüket 2013.
március végéig. Az oktatási tárca fontos célkitűzése, hogy az iskolák helyi tanterveiket az állam
által központilag szabályozott tantervek alapján alakítsák ki, saját igényeik érvényesítésével,
majd ehhez válasszanak a tankönyvkiadók által kínált és a hivatalos tankönyvjegyzéken található
kiadványokból tankönyvet.
Az iskola – a korábbi évekhez hasonlóan, de módosult időpontban - köteles tájékoztatni a
szülőket és felmérni, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti
térítésmentes tankönyveket, illetve a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. A szülők
az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott
igénylőlapon nyújthatják be az iskolának. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési
lehetőséget a beiratkozás alkalmával kell biztosítani a szülők számára. A normatív kedvezményre
való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása (családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat, stb.).
Az állam változatlanul tanulónként 12.000 Ft hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes
tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására. Az ingyenes tankönyvellátás biztosítására az
iskolának több lehetősége is van. Az iskolától történő tankönyvkölcsönzéssel, használt
tankönyvek biztosításával, valamint tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással,
illetve e három módszer együttes alkalmazásával is rendelkezésre bocsáthatja a tankönyveket az
intézmény az arra jogosultak számára. A támogatás hatékony hasznosítása érdekében a
tankönyvpiac rendjéről szóló törvény első helyen említi a könyvtári beszerzéseket, az ingyenes
tankönyvellátásnak a könyvtári állományból kölcsönzés útján történő biztosítását.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az iskola olyan árösszetételű tankönyvcsomagot
rendelhet az egyes évfolyamok számára, hogy feltétlenül biztosítani tudja az ingyenes
tankönyvellátásra jogosultak számára a tankönyvet. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak
esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli – kiegészítő - hozzájárulás nem követelhető. Az
iskolavezetők felelőssége, hogy a munkaközösségek ellenőrzésén keresztül a tankönyvcsomagok
ára összhangban legyen az egy főre jutó normatív tankönyvtámogatás összegével.
Térítésmentesen kell biztosítani minden fajta kiadványt (tankönyveket, munkafüzeteket, gyakorló
lapokat, atlaszokat, feladatgyűjteményeket, stb.) az iskolába járó, illetve újonnan beiratkozó
minden arra jogosult tanulónak.
Az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni adott tantárgyból (a matematika műveltségterület
kivételével), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. A 29. § (4) bekezdés alapján az állam által
biztosított ingyenes tartós tankönyveket az igazgatónak az iskola könyvtári állományába kell
venni, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre kell bocsátani az iskola
házirendjében meghatározottak szerint. A tartósként nem használható munkafüzetekre,
feladatlapokra nem vonatkozik ez a rendelkezés.
A tankönyvtörvény 2011 novemberében történt módosítása létrehozta és a 2013/2014-es tanévtől
kezdődően bevezeti az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást
az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n (Könyvtárellátó) keresztül látja
el. A változtatás célja, hogy kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a
tankönyvek kiválasztása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen,
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továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó
kiadások.
A Könyvtárellátó első lépésként tankönyvellátási szerződést köt az iskolákkal a
tankönyvrendelet 10. melléklete alapján azzal, hogy az állami intézményfenntartó központ
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában működő iskolák esetében a
tankönyvellátás minden fázisában a Központ jóváhagyásával és ellenőrzésével történik az
iskolákkal való kapcsolattartás, így a szerződéskötés és a tankönyvrendelés is.
A tankönyvrendelést a tankönyvrendelet hatálybalépésétől kezdve az iskola elsősorban a
Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a
Könyvtárellátónak küldi meg. A Könyvtárellátó a tankönyvellátási megállapodások aláírását
követően jelszót küld az iskoláknak, amivel beléphetnek a Könyvtárellátó elektronikus felületére
és elkezdhetik a tankönyvek megrendelését.
A rendelési felületre való belépést megelőzően a tankönyvjegyzék – tájékoztató jelleggel elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:
http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek
A tankönyvtörvény és a tankönyvrendelet új szabályozása alapján módosult a tankönyvrendelés
határideje: a 26. § (1) bekezdés szerint a tankönyvrendelés határideje március utolsó
munkanapja, a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15-e, a pótrendelés határideje
szeptember 5-e. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a tankönyvrendelést a körülményekhez
képest elvárható legteljesebb körben kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének,
darabszámának, az érintett tanulók (ha ismertek) és a tanulókat esetlegesen megillető
támogatások feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell
tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével. A módosításra és a
pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám változása esetén kerülhet
sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben megadott tankönyvek
darabszámát lehet módosítani, ennek mértéke az eredeti rendeléstől maximum tíz százalékban
térhet el.
Az iskola a Könyvtárellátó rendszerében leadott rendelését követően – e rendszeren belül összesített adatokat küld a közoktatás információs rendszerének (KIR) a megrendelésről. A
rendelés folyamán a tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó összesíti és az érintett kiadóknak
továbbítja. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket a Könyvtárellátónak
visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket és fenntartóikat értesíti.
Az iskolák tehát már nem állnak közvetlen kapcsolatban a kiadókkal. A Könyvtárellátó a
korábbi eltérő feltételekkel biztosított intézményi szintű tankönyvterjesztési rendszerhez képest
országosan egységes, áttekinthető, tanulói szintű tankönyvellátást hoz létre, amely egy
magasabb minőségű szolgáltatás keretében az iskolák és a szülők számára számos előnnyel jár
(csekkes fizetés, informatikai támogatás az iskolai könyvtárak egységes kezeléséhez).
2. A tankönyvek kiválasztása a pedagógus feladata
A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak.
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3. Egyeztetési és tájékoztatási kötelezettség
A tankönyv megvásárlásának sajátossága, hogy a költségeket kifizető szülők döntését az iskola
határozza meg. Indokolt ezért, hogy a tankönyvrendelés összeállításában szerepet kapjanak a
tankönyv tényleges felhasználói. Az iskola csak az iskolai szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat egyetértése illetve a vélemények kikérése után dönthet.
Minden iskolának törvényi kötelezettsége, hogy írásban értesítse, hirdetményben vagy más
módon tájékoztassa a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatairól (a
támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről), és nyilvánosságra hozza az
alapvető dokumentumokat.
4. Az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása
A Magyar Köztársaság éves költségvetésében kerül meghatározásra a tanulók ingyenes
tankönyvvásárlásához igényelhető állami normatív hozzájárulás fajlagos összege.
A tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 12.000 forint/fő/év.
5. Az iskolai tankönyvellátás
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
A munkaközösségek joga az alkalmazandó tankönyvek, taneszközök kiválasztása, a hivatalos
tankönyvjegyzékről. Nem lehet rendelni a hivatalos tankönyvjegyzékre fel nem vett tankönyvet.
A tankönyvhöz való hozzáférés nem függhet a család anyagi, jövedelmi helyzetétől. Iskolánk az
állami tankönyvtámogatás és a tankönyvbeszerzés rendszerével biztosítja, hogy a tankönyvvé
nyilvánított taneszköz minden tanulónak a rendelkezésére álljon.
Az iskola a tankönyvellátás megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges eszközöket
(nyomtató, számítógép, papír, festék, telefon, helyszín) biztosítja.
6. A tankönyvfelelős megbízása
Az iskolán belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása a jövőben is az iskola feladata
és felelőssége marad.
A tankönyvrendelet 29. § (1) bekezdése szerint a tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az
iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell nevezni a
tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka
ellenértéke elismerésének elveit. Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére
megbízásból értékesítésre átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással
kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában: többek között a Könyvtárellátó által beszerzett
tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére történő átadásában; a sérült, elveszett,
hibás tankönyvek pótlásában és a visszáru kezelés iskolán belüli feladatainak lebonyolításában;
valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzésében. Az iskola
számára a Könyvtárellátó az iskolai helyi feladatok ellátásának elősegítése érdekében díjazást
fizet.
A tankönyvfelelős díjazása a feladat ellátásáért 100 ft/tanuló tanévenként.
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7. A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése
Az iskola november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő
tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.
E felmérés során az iskola írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről
szóló törvény alapján kik jogosultak normatív kedvezményre. Ha az iskolának lehetősége van
további kedvezmény nyújtására azt milyen feltételek esetén lehet igénybe venni. Az iskolába
belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján kell elvégezni.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell felmérni, hogy azt a
szülő, illetve nagykorú tanuló az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A
határidő jogvesztő, ha a szülő, illetve nagykorú tanuló az értesítés ellenére nem élt az
igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a
normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív
kedvezményen túl.
Az intézmény igazgatója a felmérést követően tájékoztatja
- a nevelőtestületet,
- a Szülői Közösséget,
- a Diákönkormányzatot
a felmérés eredményéről.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további
kedvezmény iránti igényt igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az ingyenes tankönyvek átvételét megelőző napon kell
leadni. (Elegendő a fénymásolat, erre viszont szükség van a későbbi ellenőrzések miatt.) A
bemutatás tényét az igazolásokat ellenőrző személy rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával
igazol.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:
▫
A tartósan beteg tanuló esetén, szakorvosi igazolás;
▫
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus,
kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), rehabilitációs bizottság szakvéleménye;
▫
Három, vagy többgyermekes családban él, a megállapított családi pótlék (a családi
pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti
számlakivonatot, a postai igazolószelvényt);
▫
Nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, a megállapított családi pótlék;
▫
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estén, az erről szóló határozat.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló
tanulói tankönyvtámogatás nem adható. Az igazolásoknak érvényesnek kell lenniük a tanév
kezdetekor, illetve október elsején.
Az iskola további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók
részére. Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család
egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.
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8. A tankönyvrendelés, értékesítés
Az átalakuló tartalmi és jogszabályi feltételeknek megfelelően a tankönyvrendelés és a
tankönyvellátás menetrendje a következőképpen alakul a 2016/2017. évben:
 2017. februártól kezdve a Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az iskolákkal.
 2017. februárban az Oktatási Hivatal közzéteszi, majd folyamatosan frissíti a
tankönyvjegyzéket, amiről az iskolák megrendelik a tankönyveket a Könyvtárellátó
elektronikus rendszerében.
 2017. március végéig az iskolák megrendelik a tantervi reformmal nem érintett (kifutó)
évfolyamokra alkalmazni kívánt tankönyveket a Könyvtárellátó rendszerében.
 2017. áprilisban a Könyvtárellátó az összegyűjtött megrendeléseket első körben továbbítja
a kiadóknak, majd visszajelzi az iskoláknak a kiadók rendelésfelvételét.
 2017. május 15-éig az iskolák megrendelik az új kerettantervekhez kifejlesztett
tankönyveket.
 2017. június 15-éig és szeptember 5-éig az iskolák módosíthatják megrendeléseiket –
kizárólag mennyiségi szempontból - a beiratkozások és a létszámváltozások
függvényében, amelyekről a Könyvtárellátó részletesen egyeztet a tankönyvkiadókkal.
 2017. augusztusban a Könyvtárellátó a közreműködő partnereivel kiszállítja az iskoláknak
a tankönyveket.

Dombóvár, 2016.09.01.

tankönyvfelelős

PH.
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Igazgató

