
Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Elkezdődött a következő tanévre érvényes tankönyvrendelés folyamata. A mellékletként csatolt 

dokumentumból lehet tájékozódni a fontosabb változásokról illetve határidőkről. 

Ezek a határidők központilag meghatározottak, az iskolai leadási határidők ennek értelmében 

természetesen sokkal szorosabbak! 

A normatív támogatás igénylésének határideje 2016. április 15. Annak különösen fontos jelezni 

ingyenességi szándékát, aki eddig fizetett a tankönyvekért.  

Az igényléshez igénylőlapot fogok kiosztani. 

Kérem, hogy az osztályok jelölésével, megnevezésével kapcsolatban ügyeljenek arra, hogy én 

már mindenkit eggyel magasabb osztályba tettem! 

Nagyon fontos! 

Amennyiben egy "fizetős" tanuló mégsem tart igényt a megrendelt és kiszállított tankönyvekre, 

úgy a szülőnek (vagy nagykorú tanulónak) lehet elállási szándékkal fordulni a Könyvtárellátóhoz 

szeptember 15-ig! 

Támogatott tanulók részére megszűnt a visszáruzás lehetősége! 

A közoktatási tankönyvjegyzék április 1-től nyilvános, itt lehet elérni: 

http://www.oktatas.hu/…/tankonyv/jegyzek_es…/tankonyvjegyzek 

A szülők interneten keresztül is tudnak majd tájékozódni a rendelések menetéről, valamint a 

befizetéseket is elintézhetik online awww.szuloifelulet.kello.hu weboldalon keresztül. Ez a cím 

április 15-től lesz aktív. 

Csabai László tankönyvfelelős 

  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek
http://www.szuloifelulet.kello.hu/


Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, 2016. április 15-től elérhetővé válik a „Szülői felület”, melynek 

segítségével szeretnénk az Önökre és a szülőkre háruló feladatokat megkönnyíteni. 

A szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon az alábbi funkciók lesznek elérhetőek: 

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

részére: 

 gyermeke(i) tankönyvrendelésével, 

 gyermeke(i) iskola által nyilvántartott személyes adataival (ez a funkció adatvédelmi 

okokból regisztrációhoz kötött) kapcsolatban. 

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

nyújtunk 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 

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

adatváltozást, 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 is kéri a szülőket a felületen már jelzett igények rögzítésére. 

A későbbiekben a felület használatát bemutató anyagot is elhelyezünk az oldalon. Ezen 

tájékoztató a diák rendelési felületünk „segítség” menüpontjában is elérhető lesz az Önök 

számára. 

Segítő együttműködésüket megköszönve. 

Üdvözlettel: 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft 

 

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

