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1.

Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata
2013. évi CCXXXII. törvény
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról1

A magyar társadalom hosszú távú fejlődésének alapjait szolgáló köznevelés eredményessége a felnövekvő
nemzedék sikerességének záloga. A művelődéshez való jog Alaptörvényben meghatározott érvényesülése
érdekében a köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolódó pedagógiai céloknak és feladatoknak a magas
színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított tankönyvek útján, az állami felelősségvállalás alapján kell
megvalósulniuk. A tankönyvek és tartalmi megfelelőségük biztosítása állami feladat. Az Országgyűlés e célok
elérése érdekében a következő törvényt alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén
a) az általános iskolában,
b) gimnáziumban,
c) szakközépiskolában,
d) szakiskolában,
e) alapfokú művészeti iskolában,
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, továbbá
g) a nemzetiségi oktatást végző iskolában [a továbbiakban az a)–g) pont alattiak együtt: iskola] – ide nem
értve az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján a külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási
programja alapján folyó oktatást, – alkalmazott tankönyv, pedagógus-kézikönyv előállítására, pályázat útján
történő kiválasztására, jóváhagyására, a kísérleti tankönyvfejlesztésre továbbá az e feladatok végrehajtásában
közreműködőkre, az érintettek tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel való ellátásában közreműködő természetes
és jogi személyekre, valamint ezek jogi személyiség nélküli szervezeteire.
(2) A köznevelés tankönyvellátásának és a pedagóguskézikönyv-ellátásának a megszervezése állami feladat.
(3) A tankönyvellátás és a pedagóguskézikönyv-ellátás rendszerének működtetéséért az oktatásért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős.
(4) Az állam az (1) bekezdésben meghatározott feladatot – a Kormány rendeletében meghatározott testület
közreműködésével –
a) az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv működtetésével, továbbá
b) a miniszter által kiírt tankönyvfejlesztési pályázat eredményeinek hasznosításával,
c) a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeinek a köznevelésben történő
hasznosításával
látja el.
(5) A köznevelésben használható tankönyvekről, pedagógus-kézkönyvekről tankönyvjegyzéket kell vezetni.
(6) E törvény alkalmazásában:
a) 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;
b) kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, bármely iskolai évfolyam vonatkozásában
bármely, a nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott Nemzeti alaptantervben (a
továbbiakban: Nat) 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;
c) közismereti tankönyv: a Nat bármely műveltségi területéhez fejlesztett tankönyv;
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
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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;
h) 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;
i) 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.
3. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás, a tankönyvjegyzék, a tankönyvrendelés, a tankönyvellátás alapvető
szabályai
3. § (1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozón rögzített könyv
hozható forgalomba, amelyet e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott
eljárás keretében
a) tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy
b) nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, műveltségi terület, tantárgy vagy annak
tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a miniszter kiválasztott, vagy
c) a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki
és a tankönyvjegyzékre vették.
(2) A tankönyvjegyzékre – az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben meghatározott eljárásban – az (1) bekezdésben meghatározott tankönyv, valamint a pedagóguskézikönyv vehető fel. A digitális adathordozón rögzített tankönyv tartós tankönyvként nem vehető fel a
tankönyvjegyzékre.
(3) A könyv tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítását
a) a könyvkiadást folytató jogi személy,
b) a miniszter,
c) szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelős miniszter
kérheti. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során figyelemmel kell lenni a tankönyvnek, pedagóguskézikönyvnek a nevelés-oktatás során történő lehetséges gyakorlati alkalmazásaira, a taníthatóság és
tanulhatóság szempontjaira.
(4) A tankönyvjegyzék – ide nem értve a szótárt, a szöveggyűjteményt, a feladatgyűjteményt, az atlaszt, a
kislexikont, a munkafüzetet, a digitális tananyagot és a nevelési-oktatási program részét alkotó
információhordozót, feladathordozót –
a) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként
b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, témakörönként
legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.
(5) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről a miniszter által
rendeletben meghatározott eljárásban – a (6)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az oktatási hivatal dönt.
Az oktatási hivatal elutasítja azt a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet, amelyet olyan könyvvel kapcsolatban
nyújtottak be, amely részt vett a miniszter az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános pályázati eljárásában, és a
miniszter azt nem támogatta.
(6) Ha a közismereti tankönyv, pedagógus-kézikönyv megírása, elkészítése a miniszter által kiírt nyilvános
pályázati eljárás keretében, vagy a miniszter által kezdeményezett kísérleti tankönyvfejlesztés keretei között
történt, akkor a tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell lefolytatni, hanem a pályázati eljárás, a kísérleti
tankönyvfejlesztés során kell meggyőződni a tankönyv, a pedagógus-kézikönyv nevelés-oktatás során történő
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lehetséges gyakorlati alkalmazásáról, a taníthatósági és tanulhatósági szempontoknak való megfeleléséről és a
tankönyvet a miniszter döntése alapján kell felvenni a tankönyvjegyzékre.
(7) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés d)–
e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési tankönyveket a szakképesítésért felelős miniszter
nyilvánítja tankönyvvé és dönt a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről. A szakképesítésért felelős miniszter
ezt a jogát az irányítása alatt álló államigazgatási szervre, illetve a miniszterrel kötött megállapodás alapján az
oktatási hivatalra átruházhatja.
(8) A miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összefüggő feladatait a
Kormány rendeletben határozza meg azzal, hogy a miniszter a nemzetiségi nevelést-oktatást érintő nyilvános
tankönyvfejlesztési pályázatot az Országos Nemzetiségi Tanács egyetértésével írja ki. A benyújtott pályázatokról
a miniszter az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata alapján dönt.
(9) A miniszter, valamint a szakképesítésért felelős miniszter pályázatot írhat ki elektronikus adathordozón
rögzített tananyag elkészítésére és forgalmazására, valamint az iskolák részére történő eljuttatására.
(10) Az iskolai tankönyvrendelést – a fenntartó egyetértésével – az iskola igazgatója 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.
(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában –
megküldi a könyvtárellátónak. 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, továbbá
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott nyilatkozattal
nemzetiséghez tartozóként vesz részt a nemzetiségi nevelés-oktatásban.
(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.
4. Az állami pénzügyi felelősségvállalás szabályai
4. § (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni
a) az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott, valamint
b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott, négy vagy öt évfolyammal működő
középiskolákban, valamint az Nkt. 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakiskolában alkalmazott tankönyvek
iskolai beszerzéséhez biztosított
állami támogatás fedezetét.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai
tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az iskolai
tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben,
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden
olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
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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, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő
– ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív
kedvezmény.
(3) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell
a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán
iskoláztatási támogatásra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a
legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg –, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II.
Fejezetében,
b) sajátos nevelési igényűnek tekinteni, az Nkt. sajátos nevelési igény meghatározására vonatkozó
rendelkezésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A tankönyvtámogatás összegét – a költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint – az iskola
fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához.
(5) A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és
csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az oktatási hivatal, az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért
felelős szerv, a könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, illetve jogi személyt rendeletben jelölje ki. 2
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az 1. § (4) bekezdése szerinti testület jogállását és feladatkörét, összetételét és működését, 3
b) a tankönyvellátási szerződés tartalmi elemeit,4
c) a könyvtárellátó és a tankönyvforgalmazó között megköthető szerződés esetköreit és tartalmi elemeit, 5
d) a miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összefüggő feladatait, 6
rendeletben határozza meg.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a szakképzési tankönyvek tekintetében a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj, az állami tankönyvtámogatás rendje
tekintetében az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg a tankönyvvé, a
pedagógiai kézikönyvvé nyilvánítási eljárás részletes szabályait, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjét, továbbá a nevelési-oktatási program részeként jóváhagyott információhordozók és
feladathordozók tankönyvvé nyilvánításának szabályait, ennek keretében különösen7
a) a tankönyv, a pedagógiai kézikönyv – beleértve a nem nyomtatott formában megjelenő műveket is –
jóváhagyási eljárását, valamint beválásának vizsgálatát, a tankönyvjegyzék vezetését, elkészítését, összeállítását
és nyilvánosságra hozatalát, a tankönyvvé nyilvánítás megszűnését,
b) az iskolai tanulói tankönyvtámogatás elveinek, felhasználási szabályainak megállapítását, az országos és az
iskolai tankönyvellátás és tankönyvrendelés szabályait,
c) az egyházi jogi személy által szervezett, a nevelési-oktatási intézményben folyó hitoktatásban, iskolában
folyó hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyvek jegyzékének összeállítását és közzétételét.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel egyetértésben,
rendeletben határozza meg a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács összetételét, működési rendjét. 8
6. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.
7. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogi személyiség nélküli szervezet alatt a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépését megelőzően a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságot is érteni kell.
(2) Ha az 1. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján a tankönyvellátás előre láthatóan nem biztosítható
megfelelő színvonalon, valamely iskolai évfolyam, műveltségi terület, tantárgy vonatkozásában a miniszter a
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tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a Kormány által rendeletben kijelölt testület véleményének kikérésével
köznevelési célú a tankönyvfejlesztésre nyilvános felhívást tesz közzé. A nyilvános felhívás eredményeképpen
elkészített könyveket – kérelemre, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott, a tankönyvvé nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése esetén – az
oktatási hivatal tankönyvvé nyilvánítja.
(3) A 3. § (4) bekezdésében meghatározottakat az e törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletek hatálybalépését követően megkezdett tankönyvvé nyilvánítási eljárásokban kell alkalmazni. Az e
törvény hatálybalépését követően új tankönyv a tankönyvjegyzékre a 3. § (4) bekezdésében meghatározott
számban vehető fel.
(4) E törvény hatályba lépése nem érinti a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Tpr.), valamint annak végrehajtási rendelete alapján lefolytatott tankönyvvé nyilvánítás
érvényességét. A Tpr. alapján tankönyvvé nyilvánított és a tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek a 3. § (11)
bekezdésben meghatározott feltétel teljesüléséig, de legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig
tankönyvként forgalmazhatók. E tankönyvek tekintetében a 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozás nem
alkalmazható.
(5) E törvény rendelkezéseit a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a folyamatban lévő eljárásokban úgy kell
alkalmazni, hogy az e törvény hatályba lépésekor le nem zárt tankönyvvé nyilvánítási eljárást meg kell szüntetni,
a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek vissza kell téríteni. A megszüntetett eljárásban az
eljáró hatóság által felkért szakértő szakértői díját az állam viseli.
(6) Szakképzési tankönyv esetén a folyamatban lévő eljárásokat a Tpr. és annak végrehajtási rendelete alapján
2014. április 30-ig le kell zárni.
(7) A Tpr. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti miniszteri pályázati eljárás lefolytatását e törvény hatályba
lépése nem érinti. A pályázatot a Tpr. valamint annak végrehajtási rendelete alapján, a pályázati kiírásban
meghatározott ütemezés szerint kell lezárni.
(8) A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete 2014. március 31-én megszűnik.
(9) A Tpr. szerinti Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöksége e törvény hatálybalépésétől
számított harminc napon belül köteles összehívni a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének közgyűlését.
(10) A közgyűlés legkésőbb 2014. március 1-jéig határoz
a) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete vagyonának tekintetében a számviteli törvény szerinti záró
beszámoló elfogadásáról,
b) a megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítéséről.
(11) A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének megszűnésére az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek az
egyesület végelszámolására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a) a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének közgyűlése nem határozhat sem köztestületi, se más
formában történő továbbműködésről,
b) a kapott, de fel nem használt költségvetési támogatást vissza kell fizetni,
c) kötelezettségeit a (8) bekezdésben foglalt határidőig teljesítenie kell,
d) a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradt vagyonát az alapszabályában meghatározott
módon a tagjai között osztja fel.
8–9. §9
1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december
21.
2
Lásd az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
3
Lásd az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
4
Lásd az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
5
Lásd az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
6
Lásd az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet.
7
Lásd a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletet.
8
Lásd a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletet.
9
A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
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17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a szakképzési tankönyvek, az igazgatási szolgáltatási díj és az állami tankönyvtámogatás rendje tekintetében az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
I. FEJEZET
A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, PEDAGÓGUS-KÉZIKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény (a továbbiakban: Ntt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre.
(2) Könyvet az Ntt.-ben és az e rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint lehet tankönyvvé,
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítani.
(3) Az elektronikus úton rögzített (digitális) tananyag (a továbbiakban: digitális tananyag) jóváhagyására a
könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket a 22. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
11. A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott tankönyvekre vonatkozó
különös szabályok
24. § Ha az egyházi jogi személy az Nkt. 35. §-a alapján a nevelési-oktatási intézményben fakultatív
hitoktatást, hit- és erkölcstanoktatást szervez, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház
kezdeményezésére a fakultatív hitoktatásban, a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott könyv az e rendeletben
szabályozott jóváhagyási eljárás mellőzésével az egyháznak a hivatalhoz tett bejelentése alapján tankönyvnek
minősül és az adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre történő felvétel lezárásáig teljesített bejelentés esetén
fel kell venni az adott tanévi tankönyvjegyzékbe, ha a tankönyv ára az adott tanév vonatkozásában megfelel az
árkorlátnak. A fakultatív hitoktatásban, továbbá a hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazandó tankönyvek
jegyzékét a tankönyvjegyzék külön-külön részeként kell közzétenni.
IV. FEJEZET
A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS, A PEDAGÓGUSKÉZIKÖNYYV-ELLÁTÁS
RENDJE
12. Az iskolai tankönyv-támogatási és -megrendelési igények felmérésének folyamata
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,
hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók
lesznek jogosultak
a) az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
b) az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
c) nemzetiségi tankönyvellátásra az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult
tanulók közül.
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(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 iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
(4) Az iskola igazgatója az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hány tanuló
a) esetében kell biztosítani az Nkt. 46. § (5) bekezdésben meghatározott ingyenes tankönyveket,
b) esetében kell biztosítani az Ntt. 4. § (2) bekezdése szerinti normatív kedvezményt,
c) esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a nemzetiségi
tankönyveket,
d) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokban foglaltakon túl.
(5) A (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet
benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív
kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az
iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.
26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról
szóló igazolás,
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
(3) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további
kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.
(4) Az iskola nem kérhet igazolást olyan adatokról, amelyek tekintetében az Ntt. vagy az Nkt. alapján
adatkezelőnek minősül, illetve amelyeket a szülő hozzájárulásával kezel.
(5) A 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év
június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban:
szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
(6) Az iskola igazgatója az (5) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye alapján
minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos módon
tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.
(7) Az iskola – az (5) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának
megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére, egyidejűleg jelenti a
fenntartó részére a 25. § (2) bekezdése szerinti támogatásra jogosultak számát.
13. Az országos tankönyvellátás, pedagóguskézikönyv-ellátás szereplőinek együttműködése
27. § (1) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának
megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése az Ntt. 1. § (2) bekezdése értelmében állami
közérdekű feladat, amelyet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013.
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontjában kijelölt szerv (a továbbiakban: Könyvtárellátó)
lát el.
(2) A Könyvtárellátó közfeladata ellátása érdekében a Könyvtárellátó és a KIR adatkezelője együttműködik,
amelynek keretében a KIR adatkezelője a Könyvtárellátó részére átadja az átadáskor hatályos
tankönyvjegyzéket, továbbá a KIR-ben szereplő és a tanulókra vonatkozóan az Ntt. 3. § (12)–(13) bekezdésében
meghatározott adatokat.
(3) A Könyvtárellátó a közfeladata körébe tartozó tankönyvbeszerzés és tankönyvterjesztés ellátásának
biztosítása érdekében a 9. mellékletben meghatározott kereskedelmi feltételeket érvényesíti.
(4) A Könyvtárellátó a 10. mellékletben meghatározottak szerint

8

MEZŐKÖVESDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA,
KIK 047007 OM: 200657
MEZŐKÖVESD, Hősök tere 14.
Tel.: 49/412-832, 49/500-204 Fax: 49/412-832 e-mail: amipsz01@gmail.com.
a) az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ) fenntartásában működő iskolák
tankönyvellátása vonatkozásában a központtal,
b) a nem a központ által fenntartott iskolák ellátása vonatkozásában az iskolákkal
tankönyvellátási szerződést köt.
28. § (1) A Könyvtárellátót a tankönyvterjesztési feladata ellátása ellenértékeként a tankönyv kiadójától a
feladata ellátásának költségeit fedező díjazás illeti meg, amelynek mértéke az adott kiadótól terjesztésre átvett
tankönyvek iskolai terjesztési árának a 20%-a.
(2) A Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a feladata ellátásának
költségei levonását követően fennmaradó összeget az iskolai tanulólétszámok arányában átadja
a) a központ által fenntartott iskolák esetében a központ bevonásával az iskoláknak,
b) a nem a központ által fenntartott iskolák esetében az iskoláknak
az iskola könyvtári állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok teljesítését támogató könyvtári
dokumentumokkal történő fejlesztésére.
(3) A Könyvtárellátó nem tagadhatja meg a központtól vagy a nem a központ által fenntartott iskoláktól érkező
a tankönyv-forgalmazási szerződés megkötésére irányuló megkeresést.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a Könyvtárellátó köteles segítséget nyújtani a központnak és a
nem a központ által fenntartott iskoláknak
a) a használt tankönyvek iskoláknak történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez,
b) a szükséges tankönyvek, ajánlott és kötelező irodalom beszerzéséhez,
c) az e rendelet alapján meghatározott külföldi tankönyvek beszerzéséhez.
14. 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 által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak 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) pótrendelés határideje szeptember 5. [az a)–c) pontban foglaltak együtt a továbbiakban: tankönyvrendelés].
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tankönyvrendelést a tankönyvrendelés időpontjában rendelkezésre álló
információk alapján kell megtenni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, a kísérleti
tankönyv megnevezésének, az érintett tanulóknak – ha ismertek – és a tanulókat esetlegesen megillető
támogatásoknak – amennyiben ismertek – a feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés során azokat a tanulókat
is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel tankönyvet, az okok megjelölésével.
(3) A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet
el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka
a) az osztálylétszám változása,
b) az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék az (1) bekezdés a) pontjában fogalt határidőt követően újabb
tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek közül választott.
(4) A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó – az (1) bekezdés szerinti tankönyvrendelési határidőtől
számított – tíz napon belül összesíti, és az adott tanévi tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbítja.
(5) A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a Könyvtárellátó által működtetett
elektronikus rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó
intézményeket értesíti.
(6) Amennyiben a kiadó a Könyvtárellátó megrendelését nem tudja elfogadni, kezdeményeznie kell – a
visszaigazolásra rendelkezésére álló határidőn belül – a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus rendszeren
keresztül annak módosítását vagy visszavonását, ami a jogszabályokban és tankönyvterjesztési szerződésben
meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.
(7) A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a tankönyvellátási
szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít.
(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
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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.
(9) Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre vonatkozó
rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó részére. A Könyvtárellátó az
adott egyházra vonatkozó adatok összesítését követően megküldi az adatokat az érintett bevett egyház számára.
A hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő
eljuttatásáról a bevett egyház gondoskodik.
30. § (1) Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát
is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa a
tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
(2) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők
megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére
tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes
tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt
tankönyvvel kívánja megoldani.
(3) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni
szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell
kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa
meg.
(4) Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a
tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók
kikölcsönözhetnek.
(5) Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon
bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az iskolai tankönyvrendelés keretei
között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy
az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra
kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
31. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak
egy részét
a) a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség),
b) a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Módszertani Intézménye,
Diákotthona és Gyermekotthona,
c) általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: közreműködők] bevonásával is megszervezheti, figyelemmel
az R. 8. §-ára.
(2) Ha a vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola a közreműködőket kéri az iskolai tankönyvellátás
megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a közreműködőknek kell megküldeni. A közreműködőhöz beérkező
tankönyvrendelések összesítése alapján a közreműködő megkeresi az érintett kiadót, hogy a kívánt tankönyvet
elektronikus úton bocsássa a Szövetség rendelkezésére. Pontosan meg kell határoznia, hogy a kért tankönyvet
melyik iskolába, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a megkeresést tíz napon belül ingyenesen
köteles teljesíteni.
(3) Ha a kiadó a megkeresésnek nem vagy késve tesz eleget, a közreműködő írásos tájékoztatása alapján a
tankönyvet a hivatal törli a tankönyvjegyzékből. A közreműködő írásos tájékoztatásához csatolja az adott
tankönyv kiadójának küldött megkeresésének másolatát. A közreműködők az elektronikus úton megküldött
tankönyveket a vak és gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára átdolgozzák, és a beérkezéstől
számított hatvan napon belül megküldik az iskoláknak. Az előállított tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A
közreműködők az előállított és az iskoláknak megküldött tankönyvekről nyilvántartást vezetnek.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartást oly módon kell elkészíteni, hogy abból meg lehessen állapítani,
melyik iskolának hány darab és milyen sorszámú könyvet küldtek meg.
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32. § (1) A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai
tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait,
az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit.
(2) Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók, a pedagógusok részére
megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a
tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi
feladatok ellátásában.
(3) A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül az iskolának, a nem a központ által
fenntartott iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet.
(4) A díjazás forrása
a) a nem a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés
alapján az iskolának,
b) a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján a
központon keresztül az iskolának
átengedett összeg.
(5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által
térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az
iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban
elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében
meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.
(6) A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt.
(7) Az iskolának a 26. §-ban meghatározottak szerint közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét.
(8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat
beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell
meghatározni.
V. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15. A tankönyvfejlesztési felhívás rendje, a nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók részére készített
tankönyvekre vonatkozó részletes szabályok
33. § (1) Ha az Ntt. 7. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a miniszter a Nemzeti Tankönyvtanács
szakértői véleményének kikérésével köznevelési célú nyilvános felhívást tett közzé a tankönyvfejlesztésre, a
felhívásra benyújtott könyvek esetében a részt vevő kiadónak eleget kell tennie a
a) 2. § (6)–(7) bekezdésében, a 7. §-ban, továbbá
b) az 1., 2., 3. és a 6. mellékletben
foglalt elvárásoknak azzal, hogy a felhívásra benyújtott könyvek elbírálásához a szakértők személyére a hivatal
tesz javaslatot.
(2) A miniszternek az Ntt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvános pályázati felhívására elkészített
könyvek benyújtásáért a kiadónak a benyújtott könyv, digitális tananyag, hangzó vagy videó anyag esetén a 2.
melléklet 1. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjaknak megfelelő pályázati díjat kell fizetnie az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, amelyet a
felhívásra benyújtott pályázatok elbírálásába bevont szakértők díjazására és a pályázatok lebonyolításával
összefüggő költségekre kell fordítani.
34. § (1) A nemzetiségi oktatás nyelvének megfelelő, a nemzetiségi iskolai oktatáshoz külföldről behozott
tankönyv tankönyvjegyzékre vételét az érintett országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére az intézet
kérelmezi. A tankönyvet a kérelem alapján – feltéve, ha az a 7. §-ban foglaltaknak megfelel – fel kell venni a
tankönyvjegyzékre. A könyvet a hivatal egy szakértővel megvizsgáltatja abból a szempontból, hogy megfelel-e a
7. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) Ha nincs a tankönyvjegyzéken a két tanítási nyelvű oktatáshoz alkalmazható tankönyv, és az intézet által
fejlesztett tankönyv előállítására sincs lehetőség, akkor a tankönyvellátást az oktatás nyelvének megfelelő,
külföldről behozott tankönyvvel is biztosítani lehet az adott tanévben. Ebben az esetben a tankönyvvé
nyilvánítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jegyzékre történő
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felvételt az iskola is kérheti, amennyiben kérelmében nyilatkozik arról, hogy az adott könyvet külföldön
tankönyvként használják. A könyvet a hivatal egy, a célnyelv adott iskolatípusban történő tanításra megfelelő
képzettséggel rendelkező szakértővel megvizsgáltatja abból a szempontból, hogy a 7. § (4) bekezdésben
meghatározott követelményeknek megfelel-e. A szakértői díjazás mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban
fizetendő szakértői díjazás 10%-a. Az iskola kérelme esetén a tankönyvek után fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 10%-a.
(3) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti
munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás
megszűnését követően a munkatankönyveket át lehet alakítani tartós tankönyvvé és munkafüzetté. A tartós
tankönyvek után fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj 40%-a. A tartós tankönyvek szakértői díjazásának mértéke a pedagógiai szakértő
esetében a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban fizetendő szakértői díjazás 50%-a, a technológiai szakértő
esetében annak 100%-a. Az átalakítás költségeit, valamint a tankönyvvé nyilvánítás igazgatási szolgáltatási díját
az átalakítás kezdeményezője vagy az eljárás megindítója viseli.
(4) A nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban – a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet)
rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként
alkalmazandók azok a könyvek, amelyek 2001-ben szerepeltek a segédkönyvek jegyzékén, feltéve, hogy az adott
tantárgyhoz 2001. augusztus 1-jét követően nem hagytak jóvá tankönyvet. Ezeket a könyveket – kérelemre – az
adott tanévi tankönyvjegyzékre is fel kell venni. Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi Tanács
javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített
tankönyveket, amelyek engedélyszáma 2001. augusztus 1-jét követően lejárt, és az adott oktatási formában,
évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.
(5) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában – a tankönyvrendelet rendelkezései alapján
lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazandók azok a
könyvek, amelyek 2004. január 1-jén szerepeltek a tankönyvjegyzéken, feltéve, hogy az adott tantárgy adott
évfolyamára 2005. január 1-jét követően nem hagytak jóvá tankönyvet.
(6) A tankönyvben a 6. mellékletben meghatározott adatokat kell feltüntetni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 35. § és a 7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
40. § Az adott tanévre vonatkozó tankönyvjegyzékre
a) legfeljebb a tankönyvvé nyilvánítási engedélyben meghatározott időtartamra,
b) az Ntt. 3. § (11) bekezdésben foglalt feltétel teljesüléséig
át kell venni a kiadó kérésére azokat a tankönyveket, amelyeket a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. törvény alapján tankönyvvé nyilvánítottak és az Ntt. hatálybalépését megelőzően tankönyvjegyzékre
vettek, feltéve, ha a tankönyv megfelel az adott tanévre vonatkozó árkorlátnak, valamint a kiadó az adott tanévi
tankönyvjegyzékre vételhez szükséges igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
41. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
42. §2
5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
Az intézmény neve:
címe:
OM-azonosítója:
I. Normatív kedvezmény iránti igény
A tanuló:
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neve:

osztálya:

lakcíme:

Tanulói azonosító
száma:

lakcíme:

azonosító iratának
típusa:

száma:

diákigazolványszáma:

A szülő
(gondviselő):
neve:

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló
2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére
vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi
teljesül:
A tanuló:
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, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem
történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb október
1. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a
kedvezmény a tanuló esetében.
a) b) c) d) e)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az
Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-e) pontjai közül az általam megjelölt
kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennállt, annak változásáról a változást követő 15
napon belül értesítem az intézményt.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév
október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október
20-ig befizetem.
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény
biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5.
naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.
Dátum: ....................................
............................................................
......
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása
II. Igénylés további kedvezményekre
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében –
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a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2003. évi CCXXXII. törvény 4. § (2)
bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére
jelentkezem:
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további
tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen – nem. (Amennyiben a szülő
vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi
időpontban tud megtörténni.)
Kelt: .......................................................
...........................................................
iskola igazgatójának aláírása
9. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez
A tankönyvbeszerzés és tankönyvterjesztés kereskedelmi feltételei
1. A kiadó köteles az e rendeletben foglalt határidőben a tankönyvrendelést, (pótrendelést) pedagóguskézikönyvrendelést visszaigazolni és a tankönyveket a vállalt könyvszakmai feltételekkel előállítani.
2. A kiadó a végleges és pótrendelésben foglaltak visszautasítása, nem teljesítése esetén a fedezeti vétel esetleges
többletköltségeit fedező kötbér fizetésére köteles.
3. A kiadó köteles a megrendelt tankönyveket a Könyvtárellátó által megjelölt országos gyűjtőraktárakba saját
költségén eljuttatni.
4. A Könyvtárellátó a terjesztésre átvett tankönyvek ellenértékével folyó év október 31-ig, a pótrendelések és a
később igazolt kedvezmények tekintetében következő év január 31-ig számol el a tankönyvkiadók felé.
5. A kiadó a tankönyv megrendelésével a tárgyév december 31-éig köteles a visszáru átvételére.
10. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez
A tankönyvellátási szerződés kötelező kereskedelmi feltételei
1. A Könyvtárellátó köteles a megrendelt tankönyveket a tankönyvszerződéssel érintett iskola helyiségében a
megállapodás szerinti időpontban az iskolának átadni.
2. A központ, az iskola az iskolai tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek vonatkozásában köteles mennyiségi
vagy minőségi kifogásait haladéktalanul jelezni a Könyvtárellátó részére, melyet a Könyvtárellátó a központ
által fenntartott iskola esetében a központtal, a nem a központ által fenntartott iskola esetében az iskolával
közösen megállapodott feltételekkel orvosol.
3. A Könyvtárellátó a tanulók részére megrendelt tankönyvek vonatkozásában fennálló számlaadási
kötelezettségét legkésőbb a tankönyveknek a tanulók részére történő átadását követő tizenöt napon belül köteles
teljesíteni.
4. A központ vagy az iskola a visszárut szeptember 15-ig köteles (a felek eltérő megállapodása hiányában) saját
helyiségében a Könyvtárellátó rendelkezésére bocsátani.
1

A 35. § a 39. § (2) bekezdése alapján 2014. április 12-én lép hatályba.
A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
3
A 7. melléklet a 39. § (2) bekezdése alapján 2014. április 12-én lép hatályba.
2
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ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS
2014
A Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az éves tankönyv
megrendelését e szabályzat alapján végzi. Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a tankönyvpiac rendjéről szóló
2013. évi CCXXXIII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény), a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) alapján biztosítja, hogy a tanuláshoz
szükséges tankönyvek, továbbá a napköziben és a tanulószobán megfelelő számú könyv álljon
a diákok rendelkezésére; továbbá a rendelt tartós könyveket a diákok rendelkezésére bocsátja
az igényfelmérés után.
Az iskola által beszerzett tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a szülők
használatra kölcsönzik a könyvtárból és év végén kötelesek visszaszolgáltatni illetőleg a
megrongált tankönyvek megrongálásából, elveszítéséből származó kárt a az iskolának meg
kell téríteni beszerzési díját megtéríteni.
Az iskola a kiadott tankönyveket pecséttel látja el és a szülő átvételi elismervényen
kézjegyével igazolja az átvételt és a könyv használatára vonatkozó szabályok tudomásul
vételét.
Az iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos határidők:
Április utolsó
munkanapja

tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja; a tankönyvfelelősök
megnevezése

Május 31

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell
tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a
jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
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, hányan kívánnak használt
tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.
A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig
tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget
(a továbbiakban: szülői szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, az iskola
fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének
meghatározásához.
Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden
év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a
helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes
tanulót, továbbá a fenntartót.
Az iskola kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának megállapítását a
fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére,
egyidejűleg jelenti a fenntartó részére a 25. § (2) bekezdése szerinti
támogatásra jogosultak számát.

Június 10

Június 15-17
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Június 30

szeptember 5.

tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők
feltüntetésének határideje
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.
pótrendelés határideje

Mezőkövesd, 20….
p.h.
Gál János
intézményvezető

SZK elnök

DÖK patronáló tanár
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5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz
I. Normatív kedvezmény iránti igény
A tanuló neve:
lakcíme:
osztálya
Tanulói azonosító száma:
Diákigazolvány száma:
A szülő (gondviselő) neve:
lakcíme:
azonosító iratának típusa:
száma:
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának
rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív
kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban
meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
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, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Amennyiben az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság
igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév
első napjáig, de legkésőbb október 1. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy
melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.
a)
b) c)
d)
e)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-e) pontjai közül
az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennállt, annak
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a
tanév október 1. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét
legkésőbb október 20-ig befizetem.
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása
céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt
kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés
benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola
általi kezeléséhez.
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása
II. Igénylés további kedvezményekre
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának
rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív
kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem:
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen
túli további tankönyvtámogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:
igen – nem.
(Amennyiben a szülő vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság
fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi időpontban tud megtörténni.)

Kelt: .......................................................
...........................................................
intézményvezető
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Átvételi elismervény
Alulírott szülő ezúton igazolom, hogy ……………………….. nevű ……. oszt. gyermekem
számára a 20…/20….. tanévben az iskola könyvtárából az alábbi könyveket átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a leltári számmal átvett tankönyvek az iskola tulajdonát képezik,
azokat a tanév végén hiánytalanul köteles vagyok visszaszolgáltatni.
Az elveszett, eltűnt tankönyv mindenkori árát köteles vagyok megtéríteni. Az év végén
szétszakadt, összefirkált, stb. már további tanulásra alkalmatlan tankönyvek árát szintén
köteles vagyok a beszerzési ár 75 %-ában megtéríteni!
Kiadói kód

Tankönyv címe

Leltári szám

Dátum:
szülő aláírása
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Tankönyvjegyzéken nem szereplő
megrendelt könyvek jegyzéke
Ssz.

tantárgy

kód

tankönyv

Db

1.
2.
34.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tankönyvlistán nem szereplő tankönyvek beszerzését a tantestület a munkaközösségek a
diákönkormányzat és a szülői közösség megvitatta és véleményezte és elfogadta.

p.h.
Gál János
intézményvezető

mk.vezetők:

SZK elnök

DÖKpatronáló tanár
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Felmérőlap a könyvtárból kölcsönözni kívánt tankönyvekről

S.sz

Tantárgy

Kiadói
kód

Tankönyv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Könyvtárból kikölcsönözhető ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke
S.sz.

Szerző

Könyv címe
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Tartós tankönyvlista

Ssz.

Cím
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Tankönyvfelelősök megnevezése
Bárdos Lajos
Tagiskola
Szt. Imre
Tagiskola
Mező Ferenc
Tagiskola
Ódorvár
Tagiskola
Hórvölgye
Tagiskola
Szabó Zoltán
Tagiskola

Zaja Tamásné Juhász
Éva
Tóthné Sáfár Éva

zajaeva@gmail.com

70/3304784

safi60@freemail.hu

20/7746310

Kirschné Mező
Erzsébet
Majnár Józsefné

mezo.erzsebet@freemail.hu

70/2363939

majnar.jozsefne@gmail.com

20/5665219

Virágh Tiborné

julika.viragne@gmail.com

30/6891097

Komárominé
Vajdovics Elvira

iskola.tard@gmail.com

30/5414468
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Tankönyvfelelősi megállapodás
a 17/2014 (III.12.) EMMI. rendelet szerint
Amely létrejött a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, képviselője
Gál
János
intézményvezető
mint
megbízó,
valamint
…………………………………………………………………...
között
az
alábbi
feltételekkel:
A megbízó ezen megállapodás alapján megbízza az megbízottat az iskolai
tankönyvrendelés, terjesztés ellátásával, az ehhez kapcsolódó dokumentációk naprakész
vezetésével, az iskola és a tankönyv forgalmazók, valamint a szülők közötti
kapcsolattartással.
A megbízott köteles az idevágó hatályos jogszabályok figyelembe vételével végezni
munkáját.
Az iskolánkban a tankönyvrendelés, terjesztés, támogatás szabályait az intézmény SZMSZ-e
tartalmazza. A megbízott munkája végzése során köteles az abban leírtak alapján eljárni.
A megbízottat megilleti a tankönyvterjesztők által nyújtott juttatások, kedvezmények díjának
…………-a. A megbízott az intézménytől a feladat elvégzéséért anyagi juttatást nem kap.
A megállapodás hatálya:…………………………………..
Mezőkövesd,
………………..
megbízott

Gál János
megbízó

Kapják:
 ………………..
 Személyi anyag
 Irattár
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