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A nemzetiségi tankönyvek rendelését 

szabályozó törvények, rendeletek 

Általános tankönyvi vonatkozásúak 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Tankönyvjegyzék 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/j

egyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek 
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A nemzetiségi tankönyvek rendelését 

szabályozó törvények, rendeletek 

Nemzetiségekre vonatkozóak 

 

17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 6.  (1)  

209/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 5.  (1) 

50/2013. (VII.15.) EMMI rendelet 6.  (1)  

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő 

támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 

54342-1/2014/KOIR  

EMMI Pályázati kiírás a nem állami fenntartású, nemzetiségi feladatot 

ellátó köznevelési intézményekben nemzetiségi feladatok kiegészítő 

támogatására 

 

 



Tankönyvrendelési időszak: a közismereti tankönyvekkel 

azonos időben  

A tankönyvrendelés helye: a KELLO könyvtári felületén az 

iskolai könyvtár részére 

Rendelhetőség:  tankönyvek 4 évente 

                             újabb rendelés a tanulólétszám  

   növekedésével együtt lehetséges 

                               munkafüzetek évente  

                                munkatankönyvek  évente 



A tankönyvek ára 

Tankönyv: ingyenes 

Munkafüzetek: 1-3. évfolyam ingyenes 

     4-12. évfolyam tanulói ár 

A támogatás mértékét rendelet határozza meg 

A KLIK számára utasítás formájában biztosítja 

Nem állami fenntartású iskolák számára pályázat 

útján 

Nem kell beleszámítani a tanulónkénti 12 000 Ft-os 

támogatási keretbe 

 



Egyéni vásárlási lehetőség 

A nemzetiségi tankönyvek is megvásárolhatók 

egyéni igény szerint, azonban ekkor a teljes – 

támogatás nélküli – árat meg kell fizetni értük. 

Ebben az esetben a vásárlást nem az iskola intézi, 

hanem a vásárló a KELLO webáruházának 

felületén rendelheti meg a közismereti 

tankönyvekhez hasonlóan. 

 

Tanév közben ugyanígy a KELLO webshopján 

keresztül lehet rendelni. 

 

 



Új nemzetiségi tankönyveink 2015/16-ra 

TÁMOP 3.1.4 keretén belül idén jegyzékre 

került könyveink  

57 új fejlesztésű, ill. magyar közismereti 

könyvek  fordításai 

5 nyelven 

új kerettantervhez igazodók 

tankönyvjegyzéken lévők 

őszre megrendelhető taneszköz 



Új nemzetiségi tankönyveink 2015/16-ra 

Szlovák: 9 = 4 tankönyv, 6 munkafüzet, 4 

hanganyag és 5 tanári interaktív elektronikus 

segédlet 

Horvát: 12 = 8 tankönyv, 2 munkafüzet,  

1 hanganyag  és 1 fordítás 

Szerb: 8 = 5 munkafüzet, 1 hanganyag, 1 fordítás 

és 1 tanári segédlet 

Bolgár: 2 = 1 tankönyv és 1 munkafüzet 

Német: 16 = 4 fordítás, 4 hanganyag és 8 tanári 

interaktív elektronikus segédlet 

 

 



Kitekintés 

Elkészült fordításaink: 

58 magyar közismereti könyv/munkafüzet és 

interaktív tananyag fordítása   

4  nyelven: szlovák, horvát, szerb, román 

3 év alatt kerettantervi igazítással iskolába 

kerülnek 

Tanári segédletek: tanári útmutatók, tananyag-

beosztások 

Mindenhez készül  

A honlapunkról ingyenesen letölthetők lesznek 
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