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1 Utolsó frissítés: 2021.12.31. napján hatályos jogszabályok és 
2022.01.21. napján hatályos védelmi intézkedésekről szóló szabályok 
szerint  
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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

Az olyan munkavállalók számára, akiknek iskoláskorú 
gyermekeik vannak, olykor jelentős anyagi terhet jelent az 
iskolakezdés, főleg akkor, ha három vagy még több gyermek 
tankönyveit kell egyszerre kigazdálkodniuk. Fontos ezért, 
hogy a munkáltató tájékoztassa az alkalmazottjait az ingyenes 
vagy kedvezményes tankönyvellátás hatályos szabályairól. 
A 2020/2021-es tanévben az összes évfolyamon 
térítésmentes a tankönyv. Az ingyenes tankönyvellátás 
érinti az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a 
középiskolások mellett a 13-16. szakképzési évfolyamokra 
járó tanulókat is. A térítésmentes tankönyvellátás a 
köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában a 10–12.  
évfolyamos tanulókra terjesztették ki, valamint a köznevelés 
nappali rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés 
megszerzése során a 13–16. szakképzési évfolyamokra 
történt együtemű bevezetés a 2020/2021. tanévtől.4 
Az iskoláknak úgy kell tankönyvet rendelniük, hogy az 
iskolától tankönyvkölcsönzéssel, napköziben, 
tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, használt 
tankönyvek biztosításával, illetve tankönyvek 
megvásárlásához pénzbeli támogatás nyújtásával a 
tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre minden 
nappali tagozatos diák számára. 

 

 
4 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata a térítésmentes 
tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. 
évfolyamaira történő kiterjesztéséről 


