
Tisztelt Szülők! 

 

2016-ban a Kello kényelmi szolgáltatásként bevezette a szuloifelulet.kello.hu web oldalt. A web olda-

lon az iskolás diákok szülei: 

 megtekinthetik a gyermekük számára rendelendő tankönyveket 

 a tankönyvrendelés tételeit jóváhagyhatják vagy elutasíthatják - amennyiben a gyermekük 

fizetős státuszú 

 fizetési és számlázási módot választhatnak - amennyiben a gyermekük fizetős státuszú 

 megtekinthetik, és módosítási javaslatot adhatnak le gyermekük alap adataira (név, cím) 

 regisztrálhatnak szülőként, és több gyermekük adatait kezelhetik egy regisztrációval. 

A szülő megtekintheti és jóváhagyását, illetve módosítási kéréseit jelezheti a Tankönyvfelelős részére. 

A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőség van 

elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés). 

A szülői felületen a szülő által jelzett módosítási igényekről az iskola értesítést kap. A módosítási ké-

rések elfogadása, végrehajtása - a szülő módosítási szándéka - mindaddig nem jelent tényleges adat-

változást, amíg a jogosult tankönyvfelelős azt át nem vezeti. 

A KELLO részéről ez egy kényelmi szolgáltatás, ezért az iskola dönthet úgy is, hogy a korábbi évek 

gyakorlatát követve írásban kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére. 

A „Szülői ügyfélkapu” használatával kapcsolatos részletes információk a szuloifelulet.kello.hu web 

oldalon a „Súgó” menüpontban érhetők el. 

 

 

Iskolánk vezetőségének döntése alapján a korábbi évek gyakorlatának megfelelően írásban kértük a 

következő tanévre megrendelt tankönyvek jóváhagyását, illetve lemondását. 

A kiküldött tankönyvlistákon április 27-ig (az új osztályok - 5.c, 9.a esetében május 15-ig) lehetett 

jelezni a változtatási szándékot, illetve elfogadni a megrendelt tételeket. 

Abban az esetben, ha nem jelezték, hogy az adott tankönyvet más forrásból szerzik be és megrende-

lésre került az iskola részéről, viszont mégsem kérik a kiadványt, akkor is át kell venni a tankönyvosz-

táskor, mert az iskolai visszáru lehetősége megszűnt. 

 Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elál-

lási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költ-

ségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. 

 Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

  

http://szuloifelulet.kello.hu/
http://szuloifelulet.kello.hu/


Iskolánkban a 2016/2017-es tanévre megrendelt tankönyvek átadására a Tanévnyitó után, 

az osztálytermekben kerül sor. 

 A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizony-

lat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről. 

 Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. 

szeptember 15.) 

 Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Pos-

tánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/2017-es tanévben a bankszámlaszám, melyre a 

befizetéseket/utalásokat küldhetik a következő: 

64400068-30107825-11100049 

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

a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizet-

hetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/oldalon ellenőrizhetik.) 

 

http://kello.hu/

