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Tankönyvek kezelése az iskolai könyvtárban 

 
 

Törvényi rendelkezések az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
 
1.  
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 163. § - 167 § 
- 2012. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 
-  23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
-7/2010. (II. 11.) OKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 
módosításáról. 
 
Tankönyv az, amit az 5/1998.MKM. rendelet szerint tankönyvvé nyilvánítottak.  
A jogszabály szerint  tartós tankönyv az, melyek kivitelük és tartalmuk minősége 
szerint alkalmasak arra, hogy több tanuló több éven át használhassa. Ez nemcsak 
könyv lehet, hanem bármilyen műfajú ismerethordozó. 
 
2.A tartós segédeszközt igénybe vevők köre  
 -A megrendelést kérő, a taneszközből tanító szaktanárok  
 - Az iskola tanulói. Az iskola felméri a jogszabályban jogosult igénylők körét , 
tájékoztatja a szülőket a támogatás ezen formájáról, melyek alapján a tanulók 
számára kölcsönzi a tartós használatra szánt dokumentumokat (1-1 pld.)  
 3.A megrendeléssel kapcsolatos előírások  
- Az intézményvezetés felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért 
(felelősök megbízása, segítők felkérése, a tankönyvfelelős tájékoztatása a 
tankönyvtárak költségvetési keretéről stb.)  
-A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola 
tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igénye szerint, és az 
intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján. Felelős továbbá a megrendelés 
határidejének és a költségvetési keretnek a betartásáért, valamint a tartós 
használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba adásáért.  
 
- Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába 
felvett  tartós tankönyveket (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 
továbbiakban tankönyv) kapják meg használatra. 
Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint 
kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 



- A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és 
rendeltetésszerűen használni. 
 
 
4.A nyilvántartás módja: 
 
A  tankönyvtári állományt külön gyűjteményként kezeljük . A tartós  tankönyvek 
regisztrálása  külön  nyilvántartásban, évfolyamonként és tantárgyanként 
szerepel  . 
 
5.Az iskola tulajdonát képező ingyenes tankönyvek kölcsönzése 
Az iskola tulajdonát képező ingyenes tankönyv kölcsönzését az iskolai könyvtár 
biztosítja a törvényben  meghatározott tanulói kör számára illetve egyedi 
elbírálás alapján  további tanulóknak is.  
( pl. a tanév megkezdését követően  kerül iskolánkba és a meglévő 
raktárkészletből  juthat  ingyen tankönyvhöz stb.) 
 
5.1.A kölcsönzés módja: 
- egy-egy osztály tankönyveinek felvétele és leadása  megszervezéséért a 
könyvtáros-tanár és az osztályfőnök a felelős. 
- a törvényben meghatározott  tanulói  névsor alapján a tanév első napján  a 
könyvtáros  a tartós tankönyvek listájába felvett könyveket átadja  az érintett 
diákoknak  
- a diákok a kiadott tankönyvek átvételét  aláírásukkal   hitelesítik 
- a kölcsönzés egy teljes tanévre szól, kivéve az atlaszokat, melyeket a tanuló a 
jogszabály alapján addig az időpontig használhatja, ameddig a tanulmányaihoz 
szüksége van rá.  . 
-a kölcsönzött könyvek a tanév végén, legkésőbb június 15-ig  a nyilvántartás 
alapján visszakerülnek az iskolai könyvtárba 
 
 
6. A tankönyvek  törlése 
.  
 
- a tankönyvek  3 év után  törlődnek és a továbbiakban ezeket már nem adjuk a 
diákok tulajdonába , kivéve ha az állaguk ezt megengedi ( de a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezt követően már nem használhatóak) 
-kivonjuk a használatból azokat a könyveket is, melyek az egy  tanévi igénybe 
vételt követően  túlságosan elrongálódtak( elhasználódás) illetve  ha a kiadó 
módosított a tartalmán.(tartalmi elavulás) 



- az elveszett, vagy  nem rendeltetésszerűen használt tankönyvek árát  a 
diákoknak meg kell téríteni – (100 %-os térítés ellenében) illetve/vagy egy 
hasonló tankönyvvel pótolni.  
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 
- az első tanév végére legalább 30 %-os 
- a második tanév végére legfeljebb 60 %-os 
- a harmadik tanév végére  100 %-os a törlés mértéke. 
 
 
7.Kártérítés:  
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós 
tankönyv(ek)et köteles visszaadni. 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 
 Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros 
tanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt. 
 
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul 
nagyobb, a tanulónak, a tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes 
tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő hányadát (3 tanévet 
figyelembe véve) kell kifizetnie: 
- az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 75 
%-át vagy újjal kell azt pótolni 
- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50 %-át. 
A behajthatatlan valamint a rendeltetésszerű használat során elhasználódott 
dokumentumokat intézményvezetői engedéllyel tanévenként le kell selejtezni. 
 
8.A tankönyvek tárolása: 
A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány 
többi részétől elkülönülten történik. 
A tankönyvek külön zárható helyiségben,  évfolyamonként és tantárgyanként 
vannak elhelyezve. 
 
 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2013. 03.31.  
                                                                                         Csehné Szántó Hedvig 
                                                                                                  könyvtáros 



 


