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Kiegészítő információk a 2013/2014-es tanév tankönyvrendeléséhez 
 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy! 

 

 

Az iskolák ezekben a napokban kezdhetik meg a tankönyvek megrendelését. A hozzánk 

beérkező kérdésekből úgy látjuk, még mindig sok a bizonytalanság a tankönyvválasztással 

kapcsolatban. Az EMMI mai napon az intézményekbe kiküldött tájékoztatója bizonyára sok 

mindenre választ ad, mindamellett reméljük, hogy az alábbi néhány információval mi is 

segítségükre lehetünk. 

 

 A tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek mindegyike rendelkezik megfelelő 

érvényű tankönyvi engedéllyel, azaz rendelhető. A 2013.08.31-ig érvényes 

engedéllyel rendelkező tankönyvek azért kerülhettek fel a 2013/2014-es 

tankönyvjegyzékre, mert rendelhetőek a 2013/2014-es tanévre. 

 

 Tankönyvet és munkafüzetet is szabadon választhatnak, sőt akár arra is van 

lehetőség, hogy egy adott tárgyhoz csak munkafüzetet rendeljenek.  

 

 A tankönyvjegyzék frissítése hetente megtörténik. Ilyenkor kerülnek fel a jegyzékre 

az új (vagy új kerettantervi) engedélyt kapó tankönyvek. Ezek a rendelési felületen a 

frissítést követően azonnal megjelennek és rendelhetőek. 

 

 A tankönyvjegyzéken nem szereplő kiadványokat akár közvetlenül a kiadóktól, 

akár a KELLÓ egyéb könyveket is tartalmazó rendszerén keresztül (azaz nem a 

tankönyvrendelési felületen) megrendelhetik, de nem a normatíva terhére. 

 

 A kiadók egyéni ajánlatai, kedvezményei közvetlenül a kiadóktól igényelhetők 

(pl. csomag-, kiadvány-, vagy tanári példány kedvezmények), a hivatalos 

tankönyvrendelés keretében nem, de a kiadónál jelzett igény nem helyettesíti a 

tankönyvek hivatalos, jogszabályban előírt megrendelését.  

 

 A régi kerettanterv szerinti évfolyamok tankönyveit március 29-ig kell 

megrendelni. A módosítás határideje június 15., de csak a végleges rendelésben 

megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti 

rendeléstől maximum 10%-ban térhet el. 
 

  Az új kerettanterv szerinti évfolyamok tankönyveit május 15-ig kell 

megrendelni. Az ennél korábban leadott 1., 5., 9. osztályos rendeléseiket május 15-ig 

szabadon módosíthatják, kiegészíthetik, vagy akár teljesen megváltoztathatják. Ezen 

évfolyamok számára az új kerettanterv szerinti tankönyveket kell rendelni, 

amennyiben van / lesz ilyen a tankönyvjegyzéken.  
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 A pótrendelések határideje szeptember 5. A június 15. és szeptember 5. között 

leadott módosítási, pótrendelési kérelmek tudomásunk szerint csak ekkor kerülnek 

feldolgozásra, teljesítésre. 
 

 

 A tartós tankönyv rendelésével kapcsolatos előírás idén csak 1. osztályra 

vonatkozik, de matematikára még ott sem.  Ez tehát felmenő rendszerben, évente csak 

egy újabb évfolyamon kerül bevezetésre, épp úgy, mint az ingyenes tankönyvellátás. 

Természetesen munkafüzetet is rendelhetnek. 
 

 Tartós tankönyv az új tankönyvrendelet szerint az, aminek ún. flexibilis vagy pedig 

keménytáblás borítója van, A4 vagy B5 formátumú, és nem tartalmaz a tankönyvbe 

történő bejegyzést igénylő feladatokat. 

 

 

Sikeres és eredményes tankönyvrendelést kívánok! 

 

 

 

Budapest, 2013. március 13. 
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