
Tankönyvosztás rendje 

A 2015/2016. tanévre vonatkozóan a tankönyvek, tanulók részére történő átadásának menetéről az 

alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket.  

A KELLO a megrendelt tankönyveket a korábbi értesítés szerinti időpontban leszállítja az iskolák 

részére. Az idei tanévben nem küldenek ki előre díjbekérőt, a tankönyvek kiszállítását követően 

2015. augusztus 24-től iskolánként egyben érkezik a fizetős gyerekek csekkben végződő számlája. A 

számlalevelek valamint az Átadás - Átvételi jegyzőkönyvek augusztus végéig kerülnek megküldésre az 

iskolák részére. A tankönyveket a diákok részére a névre szóló számlalevélen szereplő lista alapján 

kell átadni. Az Átadás - Átvételi jegyzőkönyvből tanulónként 2-2 példányt az átvevővel 

(szülővel/tanulóval) kitöltetni, aláíratni szükséges. A jegyzőkönyvből egy példány az átvevőnél 

(tanulónál/szülőnél) marad, egy példányt pedig a KELLO részére kell a visszáruval megküldeni. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyv végső megrendelője a tanuló, így az átvételre is a tanuló 

és/vagy törvényes képviselője jogosult. 

Köszönjük segítőkész együttműködésüket! Esetlegesen felmerülő reklamációkat, pótrendelési 

igényeket, hibás tankönyv esetén panaszaikat szeptember 5-ig tehetik meg.  

A KELLO a pótrendelést szeptember 5-ei határidővel lezárja. Kérjük a szülői értekezleteken jelezzék 

problémáikat, kérdéseiket az osztályfőnöknél, illetve személyesen, vagy e-mailben Schrothné Fáy 

Tímea tanárnőnél (fay.timea@mail.com)! 

Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag 

Számla kijuttatása: az iskolák postai úton kapják meg 2015.08.24. és 2015.08.31 között. 

Befizetési határidő: 2015. szeptember 15. 

Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány 

(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával 

a Kello-Infopontjainkon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az 

összes postahivatalban fizethetnek.  

Kellopont – Pécs. Cím: 7626 Pécs, Ferencesek utca 48. 

Nem fizetős, ingyenes státuszú diákok számlája leszállított tankönyvek alapján készül utólag, 

amelyet az iskolák/fenntartók postai úton kapnak meg legkésőbb 2015. szeptember 15-ig. 

Pótrendelés október 30-ig. 

Azok a tanulók, akik alanyi jogon (1-3. évfolyamot kezdő gyerekek), illetve rászorultsági alapon 

(rendszeres gyermekvédelmi támogatás, idült beteg, három-, vagy többgyermekes család, SNI-s 

tanuló) a tankönyveket ingyen kapják, ők ne várjanak számlalevelet. A Kello az iskola által leadott 

adatok alapján küldi ki a számlalevelet, azoknak, akiknek június 25-i állapot szerint a fizetési státusza 

Szülő/Gondviselő fizet volt beállítva. Nyáron a fizetési státuszok módosítására szükség szerint több 

esetben megtörténik.  

Az iskola az érvényes határozat alapján tudja csak a gyermek fizetési státuszát Rászorultsági alapon 

ingyenesre beállítani, illetve beállítva hagyni a rendszerben. Kérjük, hogy a 4-8. évfolyamon az 



ingyenességhez szükséges igazolásokat hozzák be, illetve még a lejáratuk előtt hosszabbítsák meg. 

Amennyiben a meghosszabbítás nem érkezik be az iskolába, akkor a gyermek fizetési státuszát 

Szülő/gondviselő fizet, módra kell átállítani, ezt követően számlalevél kerül kiállításra (ha a nyár 

folyamán változik a státusza a tanulónak).  

Aki a nyár folyamán kapta meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a fizetési státusza 

rászorultsági alapon ingyenes-re változik, ebben az esetben a könyveket ingyenesen fogja megkapni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtárából történt kölcsönzésnek 

számítanak, és a tanév végén a kért rendben kérjük azokat visszaszolgáltatni.  

Minden lakcímváltozást be kell jelenteni a titkárságon, amihez a lakcímkártyát be kell hozni! 

A lakcímet mindenki ellenőrizze le átvételkor a számlalevélen. 

Tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, hogy a Tankönyvellátó által küldött számlalevelet időben 

fizessék be, a tankönyvlistát és a befizetést igazoló csekket vagy az online banki átutalás bizonylatát - 

és ezek másolatát- őrizzék meg! 

Iskolakezdési utalvány 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. több cafetéria-szolgáltatóval is 

megállapodást kötött annak érdekében, hogy a munkáltató által béren kívüli juttatásként adható 

iskolakezdési utalvány is felhasználható legyen a tankönyvek kifizetésére. A Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft. (KELLO) több cafetéria-szolgáltatóval is megállapodást kötött annak érdekében, hogy a 

munkáltató által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvány is felhasználható legyen a 

tankönyvek kifizetésére. A KELLO által minden iskolás gyermek nevére kiküldött számlalevelet 2015. 

szeptember 15-ig a kijelölt postahivatalokban, valamint a kialakításra kerülő KELLO-pontokon Iskolai 

Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal, Posta Paletta Iskola utalvánnyal, Edenred 

Ticket Service beiskolázási utalvánnyal, illetve Puebla beiskolázási utalvánnyal is ki lehet majd 

egyenlíteni. A KELLO-pontokon pedig az OTP Cafeteria kártyát is elfogadják majd. A befizetési 

határidő szeptember 15-e. 

Sok család számára jelent majd könnyebbséget, hogy országszerte összesen 27 ponton a munkáltató 

által béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési utalvánnyal is lehetőség lesz kifizetni a 

tankönyvek árát. Szinte az összes hazai cafetéria-szolgáltató: az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft., a 

Sodexo, a Posta Paletta, a Puebla, az Edenred utalványai valamint az OTP Cafeteria kártya - ez utóbbi 

postahivatalokban nem, kizárólag a KELLO-pontokon - felhasználható tankönyvvásárlásra. 

A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodásnak köszönhetően megyeszékhelyenként egy-egy, míg 

Budapesten két kijelölt postahivatalban lesz lehetőség az utalványos fizetésre. (A kijelölt 

postahivatalok listáját letöltheti.) A Könyvtárellátó országszerte úgynevezett KELLO-pontokat 

alakított ki, ahol a csekk befizetése mellett általános személyes ügyintézésre is lehetőség lesz. A 

kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban a tankönyvekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre, a 

Könyvtárellátó webshopjában rendelt könyvek, taneszközök átvételére és általános tájékozódásra 

nyílik majd mód. 

Számlalevelek fizetési határideje 



Tájékoztatjuk, Önöket hogy a tankönyveket forgalmazó Könyvtárellátó Nonprofit KFT (rövidítve: 

Kello), a tankönyvért fizető diákok számára - megadott fizetési határidővel - névre szóló számlalevelet 

küld, amelyet a tankönyvek átvételekor az iskolában kapnak meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az 

iskolában az elveszített számlalevelet nincs módunkban pótolni. 

Tankönyvek rendelése szülők és családok számára 

A Könyvtárellátó Nonprofit KFT honlapján létrehozott egy felületet Publikus Webáruház címen, hogy 

az iskolai tankönyvellátás kiegészítéseként lehetőséget biztosítsanak a pedagógusoknak, az iskolai, 

települési, és intézményi könyvtáraknak, de legfőképpen a szülőknek és a diákoknak arra, hogy a 

számukra fontos tankönyveket, szakkönyveket és egyéb segédkönyveket beszerezhessék. A felület 

közvetlen elérhetőségéhez kattintson a linkre: Könyvtárellátó Nonprofit KFT Publikus Webáruház. 

Abban az esetben, ha a család úgy dönt, hogy a gyermekük számára azokat a tankönyveket, 

amelyeket az ingyenes tankönyvellátás során a tanulónk könyvtári kölcsönzésű használt 

tankönyvként kapna meg, és azt Önök szeretnék újként megvásárolni, akkor ezt ebben a 

webáruházban megtehetik. Felhívjuk figyelmüket, hogy az így megrendelt könyvekre is, a törvényi 

szabályozásokban előírtak szerint, az iskolai tankönyvrendelés árai a mérvadóak. 

A webáruházat mindenki saját felelősségére használhatja!  

 


