
Tájékoztatás a 2016/2017. évi tankönyvek átvételéről és a fizetés módjáról, határidejéről 

Tisztelt Szülők, Diákok! 

Értesítjük Önöket, hogy a 2016/17-es tanévre megérkeztek a tanulók által igényelt 

tankönyvek.  

A tankönyvek kiosztásának időpontjai:  

Általános iskola: 2016. szeptember 01. és azt követő napok 

Gimnázium:  

 Fizetős diákok már 2016. aug. 31-én (szerdán) 9.00-12.00 óra között átvehetik 

tankönyveiket.  

 A normatív támogatást igénylő tanulók csak szeptember 1-9. között 

folyamatosan kapják meg tankönyveiket.  

A fizetős diákok számláit egyben kapta meg intézményünk, melyeket a tankönyvekkel együtt 

adunk át a diákoknak/szülőknek.  

A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot is küldtek, melyet a 

szülő vagy diák aláírásával és szem. ig. szám v. diákig. szám megadásával dokumentál.  

A dokumentumokon: 

o csak alapadatokat kell megadni 

o az átadás-átvételi bizonylatot az iskola őrzi az átadás igazolása érdekében az 

átadástól számított 5 évig. 

o A tanuló/ szülő a befizetésről szóló csekket, bizonylatot vagy annak másolatát 

köteles az iskola számára beadni. 

Befizetési határidő: 2016. szeptember 15.  
 Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a 

Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. 

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

bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes 

postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon 

ellenőrizhetik.) 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/2017-es tanévben a KELLO bankszámlaszáma, 

melyre a befizetéseket/utalásokat küldhetik a következő: 

64400068-30107825-11100049 

 A kiszállított tankönyvek alapján számláznak, mely kifizethető online (szülői 

felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO 

INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban 

elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa 

elérhetőségen tekinthetik meg. 

A tankönyvek visszáruzásával, a státuszmódosítással, a pótrendeléssel kapcsolatos további 

információkat iskolánk honlapján, egy korábban feltett tájékoztatóban találják meg.  

Ennek helye az iskolai honlapon Könyvtár/ Tankönyvrendelés: 

http://www.szentgellert.hu/konyvtar/tankonyvrendeles 

 

http://kello.hu/
http://www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa
http://www.szentgellert.hu/konyvtar/tankonyvrendeles


Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest néhány dolog változott a 

tankönyvrendelésben, ezeket emlékeztetőül újból kiemeljük. 

Változások 
 Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek 

költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére. 

 Az iskolák részére is megszűnt a visszáru intézménye. 

 A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. 

szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. 

o Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében 

közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig 

küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a 

szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. 

o Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

 A diákok utólagos, határidőn túli (2016. október 01.) státuszmódosítására nincs 

lehetőség!!! 

Pótrendelés:  

 A pótrendelések leadása 2016. augusztus 22. és szeptember 15. között történik. 

 Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag. 

 Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig  

 A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői 

felületen online befizetett tanulók számlái. 

 Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül. 
 Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival. 

 

 

 

Kovácsné Vári Eszter és Dr.Vargáné Zsótér Margit  

tankönyvfelelősök 

Kérdés esetén a KELLO képviselői folyamatosan állnak rendelkezésükre az alábbi 

elérhetőségeken: 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu 

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204. 
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