
 

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

 

Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.  

 

 Iskolánkban az ingyenes tankönyvellátás az iskolai könyvtáron keresztül történik. Ingyenes 

tankönyvellátásra csak az jogosult, aki a kitöltött és aláírt tankönyvtámogatási igénylőlapot az 

ingyenességet igazoló dokumentum fénymásolatával együtt az iskolai könyvtárba határidőre eljuttatja. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 166-167. § szerint a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a 

tanuló csak használja azokat.  

 Az ingyen kapott könyvek között lehetnek tankönyvek, munkafüzetek, szöveggyűjtemények, 

atlaszok stb., mindegyik típusra az ingyen tankönyv kifejezés használatos. 

 A könyvtárból kapott ingyen tankönyveket minden tanév végén vissza kell adni az intézmény 

könyvtárának. (Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező 

esetben meg kell téríteni a könyvek árát, vagy pótolni kell ugyanolyan, ép állapotú példánnyal.) 

 A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyveket köteles megőrizni és azt 

rendeltetésszerűen használni. A könyvekbe beleírni nem szabad, illetve ha beleír, akkor az legyen 

kiradírozható. 

 A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban (személyesen, 

tételesen leszámolva). 

Az érettségiző tanulók: 

- ballagás előtt kötelesek leadni azokat a könyveket, amelyek nem szükségesek az érettségihez 

- legkésőbb a szóbeli érettségijük első napján kötelesek a náluk található további tankönyveket 

leadni a könyvtárban (személyesen, tételesen leszámolva). 

 

 Ennek elmulasztása kártérítési kötelezettséget von maga után. A kártérítési kötelezettség 

megállapítása az átvett tankönyvekről készült Tankönyvlistában szereplő összegnek megfelelően 

történik.  

 Meg kell téríteni a használatra kapott tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos 

rongálás esetén. (Ha a könyv szakadt, rongyos, összefirkált stb., azt nem áll módunkban visszavenni, 

ilyen esetben a könyv árát ki kell fizetni vagy ugyanolyan típusú ép példánnyal helyettesíteni) A 

pénzbeli kártérítést az iskola pénztárában kell megfizetni. A kártérítésre kötelezett köteles kifizetni a 

hiányzó tankönyvekért az aláírt Tankönyvlistában szereplő összeget, ha az iskola erről előzetesen 

tájékoztatta a tanulókat/szülőket.  

 

 Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni 

az iskolai könyvtárba. Ha ezt nem teszi meg, akkor ugyanazt a gyakorlatot kell követni, mint az 

elvesztett, vagy megrongált könyvek kártérítése esetében. 

 

Kérem, hogy aláírásával igazolja a fentiekben leírtak tudomásul vételét!  

 

Dátum:……………………………… 

………………………………………. 

Szülő/Gondviselő 

 


