
Tisztelt Szülő! 

Szeretném kiegészíteni Igazgató úr 2014. április 23-i tájékoztatóját a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó 

tankönyvrendeléssel kapcsolatban. 

Most már biztos, hogy az iskolai könyvtár fejlesztése forráshiány miatt nem lehetséges, ezért az 

ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók esetében a 12000 Ft feletti tankönyveket nem tudja az 

intézmény biztosítani, a szülőnek kell azokat más forrásból beszereznie. Ez viszont nem jelenti azt, hogy 

csak kereskedelmi áron, könyvesboltból szerezhetők be. 

• A régebb óta használt kiadványok esetén érdemes a felsőbb évesektől kérni használt 

tankönyvet. 

• Az új (az iskolában eddig nem használt) kiadványok esetén tankönyvi áron beszerezhetők a 

következő módokon: 

� A KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft) honlapján történő egyéni regisztráció után a szülő 

megrendelheti a szükséges tankönyveket. A térítési díjat előre, a KELLO által kiküldött 

csekken kell befizetni, és miután beérkezett az összeg a megadott címre postázzák a 

csomagot. (Természetesen postaköltség ellenében.) 

� Az iskola közreműködésével is megrendelhetők a tankönyvek, ha a szülő jelzi, hogy melyik 

kiadványokat szeretné ilyen módon megvásárolni. (Ebben az esetben nem lesz 

postaköltség.) A megrendelt könyvek augusztusban fognak megérkezni az iskolába. A 

tankönyvek árát ebben az esetben is előre kell kifizetni az iskolában a tanév végéig, azaz 

2014 június 13-ig! 

Az ingyenes tankönyvek a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8 §-ának 4. bekezdése 

alapján igényelhetők a Normatív kedvezmény iránti igénylőlap kitöltésével és az iskolában történő 

leadásával. 

Kérem, hogy a mellékelt tankönyvlistán történt módosításokat tekintsék át és jelezzék, az alábbi 

nyilatkozat kitöltésével, hogy milyen módon kívánják beszerezni azokat a tankönyveket, amelyek mellet 

az „egyéb forrásból (pl. családból) szerzi be” szöveg látható. A nyilatkozatokat és az aláírt 

tankönyvlistákat is szíveskedjenek minél hamarabb visszajuttatni az iskolába! 

 

Sárbogárd, 2014. június 2.  Albert Judit 

 tankönyvfelelős 

 

Nyilatkozat: 

Alulírott   ........................................................ , nyilatkozom, hogy a fent említett tankönyveket  

  ............................................... (név)   ................... osztályos tanuló részére: 

• az iskola közreműködésével szeretném beszerezni, a tankönyvlistán bejelöltem a kért 

kiadványokat és vállalom, hogy a tanév végéig 2014. június 13-ig befizetem a tankönyvek árát. 

• nem az iskola közreműködésével szeretném beszerezni. 

(Kérem, aláhúzással jelezze választását!) 

Dátum:   ...................................................  Aláírás:  ...................................................  

 szülő / gondviselő 


