Kiegészítés a házirendhez
A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a
következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvellátási kötelezettségének:






iskolánk az ingyenes tankönyvellátást újonnan vásárolt, illetve visszahozott
(használt), az iskolai könyvtár által külön tankönyv-nyilvántartásba vett tankönyvek
iskolai könyvtárból való kölcsönzésével biztosítja a jogosultak számára. A
támogatásként kapott tankönyvekért tehát nem kell fizetni, de azok az iskola
tulajdonát képezik, ezért a tanulóknak a könyvek épségét meg kell óvniuk, és azokat
legkésőbb tanulmányaik végeztével (ill. tanulói jogviszonyuk megszűnésekor) vissza
kell adniuk.
A tankönyveket a normatív és a további kedvezményre jogosult diákok a könyvtár
kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó
szabályok alapján használják. A 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 32. § (5) bek.
alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló
köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

Az ingyenes tankönyvek csoportjai:
 I. csoport: 4, ill. 5 évig használt tankönyvek, atlaszok, szöveggyűjtemények,
feladatgyűjtemények és a tantárgyakhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok. 

 II. csoport: munkafüzetek, munkatankönyvek, nyelvkönyvek, mindazok,
amelyekben kitöltendő feladatok vannak.
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os

 a második év végére legfeljebb 50 %-os

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os

 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
A nyilvántartás rendje:
Az I. csoport tankönyveit az iskolai könyvtár számítógépes nyilvántartásába kell venni. A II.
csoport dokumentumairól nem készül nyilvántartás. Ezek a könyvek minden tanév végén
automatikusan selejtezendőek.

Az ingyenesen megkapott tankönyveket a tanulók kötelesek bekötni és minden lehetséges
módon védeni az elhasználódástól, azokba beleírni, a szöveget aláhúzni nem lehet. (Kivéve
természetesen a II. csoport könyveit.)
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kártérítésre vonatkozó
szabályai szerint – megtéríteni.
Módjai:
 ugyanolyan könyv beszerzése

 anyagi kártérítés.
Ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak az
érvényes tankönyvjegyzéken szereplő vételár amortizációnak megfelelő hányadát kell
kifizetnie. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros
tanár/tankönyvfelelős feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:
 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át
Meg kell téríteni a tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos rongálás esetén. A
kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, egyedileg kell meghatározni a
fentebb leírtak figyelembe vételével. A diák (szülő, gondviselő) a térítési díjat köteles
megtéríteni, legkésőbb július 30-ig. Ha a tanuló kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget,
a következő tanévben az iskolai könyvtárból nem kaphat ingyenesen tankönyvet, illetve
tanulói jogviszonya megszűnésekor a könyvek kifizetésére kötelezhető.
Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni.
Ha a tanuló a használati idő letelte után ezeket a tankönyveket meg kívánja vásárolni, a
vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a könyvtári
állományból kölcsönzik ki a szükséges tankönyveket, hanem megvásárolják azokat. A diák,
ill. szülő a tankönyvrendelés előtt köteles eldönteni és arról írásban nyilatkozni, hogy mely
könyveket kéri az iskolai könyvtárból, ill. melyeket veszi meg. Későbbi módosításra már
nincs lehetőség! Az ily módon megvásárolt tankönyvekre természetesen nem vonatkoznak a
könyvtári szabályok.

Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenés esetén. Az iskolai házirend és a tankönyvellátás rendjét megállapító szabályok
nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire.
Jogszabályi háttér:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 9. § (3), 41. § (4) bek. e) és f) pontja, (7)
bek. e) pontja, (9) bekezdése, 46. § (4) (5) (6), 89. § (3), 97. § (22)


2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról


17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
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Iktatószám:
Ügyintéző:
Elérhetősége:
Tárgy: tankönyvrongálásból adódó kártérítési felelősség megállapítása

HATÁROZAT

szülő/gyám neve törvényes képviselő, helység, utca, házszám szám alatti lakos gyermek neve
nevű gyermek (születési hely, születési idő, anyja neve) számára a 20…/20…. tanévben az
alábbi tankönyv(ek) elvesztésével / tankönyv(ek) megrongálásával okozott …,-Ft, azaz ….
forint összegű kártérítést állapítok meg.
E határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül illetékmentesen az első fokon
eljáró általános iskola igazgatójának benyújtott, de a tankerületi központ megnevezése
igazgatójához címzett felülbírálati kérelemnek van helye.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és
viseléséről nem rendelkeztem.
INDOKOLÁS

szülő/gyám neve törvényes képviselő, helység, utca, házszám szám alatti lakos gyermek neve
nevű gyermeke (születési hely, születési idő, anyja neve) a 20…/20…. tanévben az intézményi
házirend …§ …() bekezdésében(bekezdéseiben)/pontjában(pontjaiban) meghatározottakat
kimerítette. Ennek alapján kártérítési kötelezettség terheli a 2011. évi CXC törvény
(továbbiakban Nkt.) 59. § (1)-(3) bekezdései alapján.
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tankönyv sorszáma, szerző neve, könyv címe
eredeti ár……- Ft

fizetendő ár ……-Ft

összesen fizetendő: ,- Ft. azaz ….. forint.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 11. pontja alapján
illetékmentes.
Jogorvoslati lehetőséget az 37.§ (2) bekezdése alapján biztosítottam.
Hatásköröm és illetékességem az Nkt. 37. § (1) bekezdésén alapul.
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