
Tisztelt Szülők! 

Az alábbiakban a tankönyvrendeléssel, valamint az étkezéssel, a napközis és tanulószobai ellátással 
kapcsolatos legfontosabb információkról szeretném tájékoztatni Önöket: 

1. Az új köznevelési törvény szerint a térítésmentes tankönyvellátást a 2016/2017. tanévben az első, a 
második, harmadik és a negyedik évfolyamra beiratkozott tanulók számára kell biztosítani. Továbbá normatív 
támogatás alapján térítésmentesen kaphat tankönyveket az iskolához benyújtott érvényes kérelem alapján az a 
tanuló, aki:  

 tartósan beteg (szakorvos igazolja), 

 sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), 

 három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja), 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (az erről szóló határozat igazolja). 

Figyelem! Akik a 5-8. évfolyamon a normatív támogatás alapján térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak 
csak abban az esetben kaphatják ingyenesen a tankönyveket, ha érvényes kérelmet nyújtottak be, és a 
jogosultságuk a tankönyvterjesztés időszakában még mindig érvényes. Amennyiben a jogosultságuk lejár és 
azt nem újítják meg, automatikusan fizetőssé válnak. A jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a 
tankönyvosztáskor vagy azt megelőzően be kell mutatni. 

2. Változások a korábbi évekhez képest: visszáru és számlák kiegyenlítése 

 Alaprendelésnél a NEM fizetős diákok részére történő rendeléseknél (térítésmentes, normatív 
támogatott, egyéb módon támogatott) vonatkozóan megszűnik a visszáru. 

 A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, 
illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a 
fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig 
küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell 
gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 
 

 Tehát az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt! 

 A kiszállított tankönyvek alapján készül a számla, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint 
átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség 
megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-
elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg. 

 A fizetős diákok számláit a KELLO egyben küldi ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon 
számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a 
tankönyvrendelési felületen jelezik. 

3. A tankönyvosztás szeptember 1-jén lesz. 

4. Az étkezéssel, a napközis és tanulószobai ellátással kapcsolatos igényüket (mely a korábban jelzett igény 
megerősítése, módosítása is!) az alábbi két napon tehetik meg az Árpád utcai épületben: 

2016. augusztus 23., kedd (8 – 17 óráig) és 2016. augusztus 24., szerda (8 -16 óráig). 

Kérem, a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal.  
(A gyorsabb ügyintézés érdekében a NYILATKOZAT c. mellékletet előre is kitölthetik. A dokumentum 
megtalálható a www.arpadsuli.hu honlapon a Tájékoztató a tanévkezdésről (tankönyv, étkezés…) linken.) 

 

Segítő együttműködésüket megköszönöm. 

a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. tájékoztatását felhasználva   Ézsiás Erika tankönyvfelelős 
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