
Jogszabályi 
háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről

 2013. évi CCXXXII. Törvény a 

nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról (Tnk. tv.)

 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a 

tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyv-támogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről

 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelete a 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) 

EMMI rendelet módosításáról



A tankönyvellátást érintő fontosabb változások 
2015/2016 

 A 2015/2016. tanévben már  a harmadik 
évfolyamos tanulók is alanyi jogon, 
térítésmentesen kapják az iskolai 
tankönyveket [Nkt. 97. § (22) bek.].  

 A normatív kedvezményre való jogosultság 
alanyi köre jogszabály-módosítás révén 
újabb címzetti csoporttal bővült a nevelésbe 
vett és utógondozói ellátásban részesülő 
tanulókkal: ingyenesen kell biztosítani a 
tankönyveket azoknak a tanulóknak is, akik 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vettek vagy utógondozói 
ellátásban részesülnek, kivéve ha ideiglenes 
hatállyal helyezték el a gyermeket 
nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más 
bentlakásos intézményben 

[Tnk. tv. 4. § (2) bek. f) pontja]. 



A  normatív kedvezményre jogosult az 
a tanuló, aki: 

a) tartósan beteg,

b) 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,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő

családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy

utógondozói ellátásban részesül



A normatív kedvezményre való jogosultság 
igazolásához szükséges iratok: 
( 17/2014.(III.12) EMMI rendelet 26§( 1)

a.) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a 
magasabb összegű családi pótlék folyósításáról 
szólóigazolás; 

b.) a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

c.) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a 
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) 

d.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról 
szóló határozat 

e.) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett 
vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a 
számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet 
biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint 
kiállított igazolás. 



Igazolás a nevelésbe vett 
tanulónál

1. melléklet a 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelethez

„11. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Igazolás

gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő

tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához

Igazolom, hogy

............................................................................................................................................................................. (gyermek, fiatal felnőtt neve),

................................................................... (születési helye), ...................... év ........................................... hó ...........nap (születési ideje),

.............................................................................................................................................................................................................. (anyja neve),

........................................................................................................................................................................ (gyámhatóság neve, székhelye),

.................................................................................................................................................................................... számú határozata alapján

a) nevelésbe vett gyermek,

b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

(A megfelelő rész aláhúzandó)
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A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]

Kelt .................................................................., ...................... év ........................................... hó ........... nap

P. H.

..................................................................,

a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője”



Az iskolai tankönyv-támogatási és -
megrendelési igények felmérésének folyamata 
( 17/2014.(III.12) EMMI rendelet

25. §

 (1) Az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles 
felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a 
tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából 
történő tankönyvkölcsönzés útján.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti felmérés során tájékoztatni kell a 
szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak az Ntt. 4. §
(1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,

 (3) Az (1) bekezdés szerinti felméréssel egyidejűleg 
tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója 
vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani 
bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt. 



Az iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igaz-

gatója készíti el, a szakmai munkaközösség véleményének beszerzését 

követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembevételével.

A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására 

rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják.

(11) Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a 

szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, az 

(1) bekezdés szerint fejlesztett tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. 

( tankönyvjegyzék )

(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola- elektronikus formában - megküldi a 

könyvtárellátónak. 

(13) Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, 

tantárgyra lebontott címlistáját.

(14) A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron 

történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására és a tankönyv 

értékesítése érdekében használhatók fel. A (12)-(13) bekezdés alapján 

átadott személyes adatok az átadásuk napját követő egy évig tárolhatók.

Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési 
igények felmérésének folyamata 



 A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel 
kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:

a) a tanuló neve,

b) a tanuló diákigazolványának száma,

c) a tanuló törvényes képviselőjének neve,

d) a tanuló lakcíme,

e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,

f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,

g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás 
keretében megvásárolt tankönyvek címe, illetve a 
tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege, 

Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési 
igények felmérésének folyamata 



Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás, a 
pedagóguskézikönyv-rendelés és -ellátás rendje

29. §

(1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója 

egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a 

Könyvtárellátó( KELLO) által működtetett elektronikus 

információs rendszer alkalmazásával a KELLO-nak küldi meg 

azzal, hogy a tanévenkénti:

a) tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja,

b) tankönyvrendelés módosításának és a normatív 

kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje június 

30.,

c)a pótrendelés határideje szeptember 8. 

A normatív kedvezményben részesülők státusmódosításának

határideje október 1.



 az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve, 

tankönyvenként, legfeljebb 15%-ban térhet el, az eredeti 

rendeléstől. 

 A módosításra, és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha 

a módosítás oka:

a) az osztálylétszám változása,

b)  az adott tanévi tankönyvjegyzék, a rendelet 29. §

(1) bekezdés a) pontjában foglalt határidőt követően, újabb  

tankönyvvel,  pedagógus-kézikönyvvel  egészült ki, és  

az iskola, a fenntartója engedélyével, ezek közül választott.

A tankönyvrendelés módosítása ( 29.§ ) (3.)



 (8) Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott  
tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a tankönyvjegyzéken 
lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó 
igényeit minden év június 30-áig pedagógus-
kézikönyvenként összesítve meghatározza, és a 
pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos rendelését 
- amely bármely iskola esetén legfeljebb kettő, adott 
köznevelési tankönyvhöz fejlesztett pedagógus-
kézikönyv lehet - a tankönyvrendelés módosításának 
határidejéig megküldi a Könyvtárellátó részére. A kiadó 
az adott tankönyvéhez fejlesztett pedagógus-
kézikönyveket térítésmentesen átadja a Könyvtárellátó 
részére, amely azokat az iskolák részére továbbítja. 

PEDAGÓGUS KÉZIPÉLDÁNYOK ( 29. § )



a.) tankönyv: az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint 

tankönyvvé nyilvánítottak,továbbá az, amelyet a miniszter az általa kiírt 

nyilvános pályázat keretében kiválasztott. 

Tankönyvvé nyilvánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a 

kislexikon, a munkatankönyv, a munkafüzet, a feladatgyűjtemény, a 

digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó 

információhordozó, feladathordozó; 

b.) tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány,

amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő 

feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább 

négy tanéven keresztül használják. 

c.) közismereti tankönyv: a Nat bármely műveltségi területéhez fejlesztett 

tankönyv;

Fogalmak a  2013. évi CCXXXII. Törvény 
tükrében



d) munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában 

Megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített és az e törvényben 

meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány, amely alkalmas 

arra, hogy egy, vagy több meghatározott tankönyv tananyagának 

gyakorlását, elsajátítását alkalmazását elősegítse;

e) munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a 

tanulónak a tankönyvben elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és 

utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon kell az előírt feladatot 

megoldania;

f) pedagógus-kézikönyv: valamely kerettantervhez jóváhagyott tankönyv 

iskolai nevelés-oktatásban történő rendszerszintű alkalmazását támogató, 

pedagógiai célú szakmódszertani útmutatásokat tartalmazó kézikönyv, 

amely nyomtatott formában vagy elektronikus úton is előállítható és 

terjeszthető; 

g) szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az 

iskolarendszerű szakképzésben alkalmazott tankönyv; 

Fogalmak a  2013. évi CCXXXII. Törvény 
tükrében



Fogalmak a  2013. évi CCXXXII. Törvény 
tükrében

h. ) használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott 
iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által 
ingyen vagy térítés ellenében átadott, legalább három hónapon át 
használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola 
részére felajánlott tankönyv; 

i.) kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, 
bármely iskolai évfolyam vonatkozásában bármely, a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott Nemzeti 
alaptantervben meghatározott műveltségi területre vagy a miniszter 
által kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint 
bármely nevelési-oktatási program részeként keletkezett tankönyv, 
amelynek célja a kísérleti köznevelés-fejlesztési program keretében 
történő alkalmazás az iskolák részvétele alapján, és amelyet a részt 
vevő iskolák rendelkezésére kell bocsátani; 



Tankönyvjegyzék 

A következő honlapok valamelyikén:

 - www.tankonyvkatalogus.hu (OFI 

tankönyvei)

 -http://tankonyv.kir.hu/  

 - http://kello.hu/tankonyvlista

(tankönyvrendelés előkészítése, NAT jelzés 

a tankönyvek mellett, excel táblázatba 

menthető)

http://www.tankonyvkatalogus.hu/
http://kello.hu/tankonyvlista


Köszönöm megtisztelő 

figyelmeteket!


