
 

 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TANKÖNYVRENDELÉSSEL KAPCSOLATBAN: 

1. Az iskola által a 2016/17-es tanévre összeállított tankönyvlistát mindenki a beiratkozáskor kapja 

meg. A szülőknek ekkor lesz lehetőségük jelezni, ha valamelyik tankönyvet nem kérik, mert más 

forrásból (rokonoktól, ismerősöktől) be tudják szerezni.  

2. Aki közvetlenül a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től szeretné megvásárolni a tankönyveket, a 

http://webshop.kello.hu/ oldalon megteheti.  

3. Iskolánkban a diákok egy idegen nyelvet választhatnak (angol vagy német). Kérjük, csak a választott 

nyelvhez tartozó tankönyveket rendeljék meg!  

4. A tankönyveket a tervek szerint a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. augusztusban szállítja az iskolába a 

számlával együtt, és az első tanítási héten osztjuk ki a diákoknak. Fizetni a könyvekhez mellékelt 

csekkel vagy banki átutalással, lehet. A fizetési határidő 2016. szeptember 15. A 

https://szuloifelulet.kello.hu/  oldalon a szülő megtekintheti és pontosíthatja gyermeke(i) adatait, 

rendeléseit, és lehetősége van online fizetésre is.  

5. Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. döntése alapján a 

megrendelt tankönyveket a 2016/17-es tanévben csak a szülő küldheti vissza, elállási jogának 

gyakorlásával, saját költségén!  A visszaküldés határideje: 2016. szeptember 15. Postázási cím: 2225 Üllő, 

Zöldmező u. 3. 

6. Ingyenes tankönyvre jogosult a 2016/17-es tanévben az a tanuló, aki:  

 tartósan beteg (szakorvos igazolja, vagy a magasabb összegű családi pótlék)  

 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 (csatolandó: a Szakértői Rehabilitációs Bizottság érvényes 

szakértői véleménye), 

 három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (csatolandó: 2016. január 1-

nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy 

folyószámlakivonat), 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a diák nevére megállapított családi pótlék 

igazolja, csatolandó: 2015. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK 

igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (csatolandó: 2016. június 30-án érvényes 

önkormányzati határozat).  

A tankönyvtámogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell 

bejelenteni. Az Igénylőlapot beiratkozáskor kell kitölteni.  

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. Ezeket a beiratkozásra mindenki hozza 

magával!  

A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított 

ingyenes tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományába veszi, és a tanuló 

részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. 
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Szakgimnáziumi tankönyvlista a 9. évfolyamra:  

 

Tantárgy Tankönyv Ár 

Angol nyelv EK-Traveller03_UJ Traveller Elementary Student's Book 1998 Ft 

Angol nyelv EK-Traveller04_UJ Traveller Elementary Workbook 2011 Ft 

Fizika FI-505040901 Fizika 9 800 Ft 

Földrajz MS-2621U Földrajz 9 1650 Ft 

Kémia MS-2687U KÉMIA 9. tankönyv 1600 Ft 

Magyar irodalom KN-0010/2 Színes irodalom 9. 1700 Ft 

Magyar irodalom KN-0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 995 Ft 

Magyar nyelv MS-2370U Magyar nyelv 9. 1570 Ft 

Német nyelv MX-157 Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch 3423 Ft 

Történelem NT-17142 Történelem 9. 1110 Ft 

Történelem CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz 2600 Ft 

Autószerelő, Gépgyártástechnológiai technikus 

Műszaki rajz TM-11012/2/K A műszaki rajz alapjai. Térmértan 1785 Ft 

Műszaki rajz TM-11012/1/K A műszaki rajz alapjai. Síkmértan 1470 Ft 

 

Összesen:  

• 16.034,- Ft (angolul tanulóknak),  

• 15.448,- Ft (németül tanulóknak).  

• Autószerelő, illetve gépgyártástechnológiai technikus szakokon további 3.255,- Ft a két szakmai 

tankönyv.  

 

Szakközépiskolai tankönyvlista a 9. évfolyamra: 

 

Tantárgy Tankönyv Ár 

Angol nyelv EK-Traveller 01 UJ Traveller Beginners Student's Book 1998 Ft 

Angol nyelv EK-Traveller 02 UJ Traveller Beginners Workbook 2114 Ft 

Német nyelv GS-K-01 Német nyelvkönyv és feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 1500 Ft 

 

Összesen:  

• 4.112,- Ft (angolul tanulóknak),  

• 1.500,- Ft (németül tanulóknak).  

 


