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A KTE elnöksége az alábbi levelet küldte el a következő személyeknek: 
 

- Ikotity István az Országgyűlés Kulturális bizottságának alelnöke 
- Dúró Dóra az Országgyűlés Kulturális bizottságának elnöke 
- Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, EMMI 
- dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár, EMMI 
- Arany László Tamás a KELLO Kft. ügyvezető igazgatója 

 
 
 
 

                                             Tárgy: KELLO iskolai könyvtári fejlesztés elmaradása 
 
Tisztelt………! 
 
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége és a könyvtárostanárok közössége nevében 
fordulunk Önhöz, mivel a Könyvtárellátó Kft. (KELLO) továbbra sem számolt el a 
jogszabályban számára előírt tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 2013-as!!! összeggel.  
 
Tudjuk, hogy Ön is és a Kulturális bizottság is foglalkozott ezzel az üggyel: 
A Kellótól 212,1 millió forintot kaptak az iskolai könyvtárak In: Tóth Levente (főszerk.): Világgazdaság 
Online, Bp., Zöld Újság Zrt., 2014.09.10., URL: http://www.vg.hu/kozelet/a-kellotol-2121-
millio-forintot-kaptak-az-iskolai-konyvtarak-435097 Utolsó letöltés: 2015.01.02. 
 
Azért Önt keressük meg, mivel a KELLO továbbra sem ad tájékoztatást, elfekteti az ügyet és a 
Köznevelési Államtitkárság tehetetlennek mutatkozik az ügy rendezésében. 
A cikkben említett könyvtárfejlesztésre nem került sor a mai napig, tájékoztatást, könyvrendelési 
lehetőséget, vagy könyveket nem adott a KELLO. A 2014. november 5-re ígért honlap, ahol a 
rendeléseket le lehetett volna adni, nem indult el, nem volt elérhető, jelenleg ez szerepel rajta: 
 

 
 
Nyomatékosan kérjük Önt illetve a Bizottságot, hogy foglalkozzon az üggyel, kérje számon: miért 
nem teljesítette a KELLO a jogszabályban előírt kötelezettségét, hová lett ez az összeg? 
 

http://www.vg.hu/kozelet/a-kellotol-2121-millio-forintot-kaptak-az-iskolai-konyvtarak-435097
http://www.vg.hu/kozelet/a-kellotol-2121-millio-forintot-kaptak-az-iskolai-konyvtarak-435097
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Tájékoztatom továbbá arról, hogy Egyesületünk tankönyvellátással kapcsolatos leveleire, 
beadványaira, jogszabályok véleményezésére - melyekben kérdéseket, javaslatokat fogalmaztunk 
meg - nem kaptunk választ sem a KELLO-tól, sem a Köznevelési államtitkárságtól. Jelen 
levelünket, mint más jelentősebb állásfoglalásunkat és levelünket az egyesületi tagság és az 
érdeklődők tájékoztatására honlapunkon nyilvánosságra hozzuk. 
 
 
Egyesületünk elnöksége ill. szakértői szívesen állnak az Ön illetve a Bizottság rendelkezésére az 
iskolai könyvtárakat és a könyvtárpedagógiát érintő kérdésekben! 
 
Előre is köszönjük fáradozását, várjuk válaszát! 
   
                         
                                                       Tisztelettel:  
 
                                                                            Szakmári Klára 
                                                                                   elnök 
                                                                   A KTE elnöksége nevében 
                                                                  
 
Budapest, 2015. január 2.                        
 
Mellékletek: a KELLO honlapjáról lementett információk, hogy tájékozódni tudjon. 
URL: https://tankonyvrendeles.kello.hu/Message/Index  Utolsó letöltés 2015. január 2. 
 

 
 
Kimásoltam Önnek a honlapról az infókat, hogy olvashatóbb legyen: 

„TÁJÉKOZTATÓ A KÖNYVTÁRBŐVÍTÉS KERETÖSSZEGÉNEK ELKÖLTÉSÉRŐL2014.10.22. 

13:15:33 

 Tisztelt Tankönyvfelelős Kollégák! 

https://tankonyvrendeles.kello.hu/Message/Index
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 A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, 25. § (1) bekezdése értelmében, a Könyvtárellátó  a 
tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a közfeladata ellátásának költségei levonását követően a 
fennmaradó összeget iskolai könyvtárfejlesztésre fordítja. 

A fenti rendelet figyelembe vételével az iskolák, tanulólétszámuk arányában ezt a támogatást 
a konyvtarfejlesztes.kello.hu felületen használhatják fel. 

Az őszi szünetet követően, november 3-án elérhetővé tesszük azt a felületet, ahol 
könyvtárbővítésre felhasználható keretösszeg erejéig a raktárkészleten lévő könyvekből tudnak 
rendelést leadni. 

Rendeléseiket november 30. éjfélig rögzíthetik az említett felületen. Kérjük, vegyék 
figyelembe, hogy a készlet véges, a rendelésük sorrendjében történik a készletfoglalás. 

Rendelésnél a meghatározott keretösszeget túllépni nem lehet, illetve az el nem költött összeget 
az iskolának pénz formájában átutalni nem tudjuk. 

Rendelést az alábbi módon tudnak leadni: 

 Saját (diákszintű rendelésnél is használt) felhasználónévvel és jelszóval lépjenek be 
a konyvtarfejlesztes.kello.hu felületre. 
 Itt fogják látni a bal felső sarokban azt a keretösszeget, melyet rendelésre fordíthatnak. 
 A rendelni kívánt könyv címére és kiadójára tudnak keresni, de kérhetik a teljes lista 
betöltését is, ha pipával kijelölik az Összes könyv opciót. 
 Egy-egy darab könyv rendelhető címenként, de ez a rendelések beérkezésének ütemében 
változhat. 
 A darabszám beírása után az IGÉNYLEM gombra kattintva folyamatban lesz a mentés, 
és csak akkor lesz sikeres, ha a zöld pipa jelenik meg. Piros X esetén a rendszer tájékoztatja a hiba 
okáról. A rendszer sikeres igénylés esetén (ha zöld pipa látszik) elmenti a rendelést és ekkor válik 
láthatóvá a keretösszeg módosítása a költés ismeretében. 
 Rendelési időn belül korlátlanul lehet rendelést leadni. 
 Rendelés törölhető ha, az igényelt mennyiségnél nullát írnak be darabszámként. 

  Üdvözlettel:Könyvtárellátó Nonprofit Kft.” 

Aztán ezt az üzenetet kaptuk:  
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Az üzenet szövege: 

„MÓDOSULT A KÖNYVTARFEJLESZTES.KELLO.HU OLDALUNK ELÉRÉSÉNEK 
IDŐPONTJA2014.11.03. 17:10:18 

Tisztelt Tankönyvfelelős Kollégák!  

A korábbi üzenetünkben leírt időponttól eltérően, technikai okok miatt a 
konyvtarfejlesztes.kello.hu weboldalunk, nem november 3-ától, hanem előreláthatólag 
 november 5-étől lesz elérhető. Rendeléseiket továbbra is november 30. éjfélig rögzíthetik. 

Köszönjük megértésüket.  

Üdvözlettel: 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.” 


