
 További információk 
 

Szülői felület 

 

A KELLO nyitott a honlapján egy szülői felületet, egy úgynevezett szülői 

ügyfélkaput. Ezen regisztrálás után többféle dologról szerezhetnek információt. 

(pl. megtekinthetik gyermekük rendelését, a fizetendő összeget, online 

fizethetnek…)   

-       http://kello.hu/ és itt a „szülői ügyfélkapu” fül alatt léphetnek tovább a 

szülői oldalra. 

-       közvetlenül ezen a linken érhetik el a szülői ügyfélkaput: 

 

https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login 

  

Első lépésként gyermekük adataival kell belépni (település neve, iskola neve, tanuló 

OM-azonosítója), majd ezt követően tudnak szülőként regisztrálni. A szülői 

felületről bővebben olvashatnak honlapunkon „KELLO - Tájékoztató a szülők 

részére, szülői felület” című tájékoztatóban.  

 

Fizetős tanulók: 

 

A KELLO a tavalyi évhez hasonlóan az idén sem küld díjbekérőket. Az iskolában 

kapják meg a számlát és a befizetendő csekket, melyen a leszállított és átvett 

könyvek szerepelnek. Ekkor kell aláírni az átadás-átvételi dokumentumot is. 

Sajnos erre várni kell, mert a KELLO nem küldte még ki a csekkel végződő 

számlákat a fizetős tanulók számára. Ezek iskolánkba fognak megérkezni és 

azonnal továbbítjuk, amint megkaptuk. 

Az esetleges később felmerülő problémák miatt célszerű a befizetést igazoló 

postai feladóvevényt megőrizni! 

A tankönyveket kifizethetik csekkel, átutalással, illetve iskolakezdési 

utalványokkal a KELLO tájékoztatója szerint. 

 

Amint már jeleztem, a KELLO számlaszáma megváltozott! 

 

 

Banki átutalás esetén a KELLO új számlaszáma: 

 

64400068-30107825-11100049 

a közleménybe írják be a tanuló nevét és oktatási azonosítóját. 

 

https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login


Fizetős tanulók esetében az iskola nem tudja visszaküldeni a feleslegessé vált 

kiadványokat, ezt Önöknek, szülőknek kell lemondaniuk és saját költségükön 

visszajuttatniuk szeptember 15-ig a könyveket a KELLO raktárába. 

 

Cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

 

Térítésmentes illetve támogatott tanulók: 

 

Szeptembertől a rendelet szerint az 1. és 2. osztályos tanulók mindent 

térítésmentesen kapnak, számukra nincs tartós tankönyv, azaz a tanév végén 

semmit nem kell visszaadniuk. 3. és 4. évfolyamon szintén térítésmentesen kapja 

minden tanuló a tankönyveket, ám a tartós könyvnek minősülő kiadványokat 

könyvtári példányokkal biztosítja az állam. 5-8. évfolyamon csak azok a tanulók 

kapnak tankönyvtámogatást, akik alanyi jogon jogosultak a támogatás 

igénybevételére illetve újpesti lakosok (és ezt igazolták is). 

Az alanyi jogon támogatott tanulók a könyvtári könyvekbe nem írhatnak bele, nem 

húzhatnak alá semmit, nem jegyzetelhetnek, mert ez esetben a könyv már nem 

adható át más diák számára. Amennyiben rossz, koszos, megrongált állapotban 

vagy beleírva hozzák vissza a tanulók a könyveket év végén, a könyveket ki kell 

fizetni. 

 

A tankönyvtámogatásra jogosult tanulók: 

a)tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül                                                                               

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 

A jogosultság igazolása a családi pótlékot igazoló dokumentumokkal, vagy a 

rendszeres nevelési segélyről szóló határozattal történhet. Amennyiben lejárt a 

jogosultság vagy nem igazolták a megjelölt határidőig, kérjük, hogy az érvényes 

igazolásokat hozzák be és mutassák be tankönyvosztáskor. 

Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel. 

Ellenőrzés során az iskola, az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami 

Számvevőszék bekérheti az eredeti igazolásokat. A jogosultság változásáról a 

jogszabály értelmében a változást követő 15 napon belül hitelt érdemlő módon (e-

mail, iskola titkárságának tájékoztatása írásban) értesíteni kell az iskolát. 



  

Budapest, 2016. augusztus 25. 

  

Nagy Andrea tankönyvfelelős 

 


