
Név: 

Tegyen X-et annak a sornak a végére, amelyik könyvet kéri a 2019-2020 tanévre! 

10.d közbiztonsági gimnázium osztály tankönyvei 

Tankönyv kódja Tankönyv címe Szerzők Ára Kérem 

NT-0020/2-(KN-
0020/2) 

Színes irodalom 10. Mohácsy K. 1700.-  

NT-0021/2-KN-
0021/2 

Irodalmi szöveggyűjtemény 10. Mohácsy K. 995.-  

FI-501011001/1 Magyar nyelv 10. Forró O.-Hegedűs A. 350.-  

NT-17242/1 Történelem 10. Száray M. 1000.-  

EK-Traveller05_UJ,  Traveller Pre-Intemediate Students 
Book 

H.Q. Mitchell 1998.-  

EK-Traveller06_UJ Workbook H.Q. Mitchell 2114.-  

EK-Traveller07_UJ Traveller Intemediate Students 
Book (Fáczánné tnő csoportja 
rendelje!) 

H.Q. Mitchell 1998.-  

EK-Traveller08_UJ Workbook (Fáczánné tnő csoportja 
rendelje!) 

H.Q. Mitchell 2114.-  

HV-405-001824 Ideen 2. Kursbuch (Csomorné tnő. 
csoportja rendelje!) 

Krenn-Puchta 1800.-  

HV-406-011824 Ideen 2. Arbeitsbuch (Csomorné 
tnő. csoportja rendelje!) 

Krenn-Puchta 2635.-  

Hittan Egyháztörténelem Nemes Gy.-Nemes R.-Gőcze I.  X 

NT-17212 Matematika 10. Juhász-Orosz-Paróczay 1000.-  

NT-17205 Fizika 10. Dégen-Póda-Urbán 1000.-  

NT-17208 Biológia 10. a gimnáziumok 
számára 

Dr. Lénárd G. 1000.-  

NT-17140 Kémia 10. a gimnáziumok számára Z. Orbán E. 1000.-  

FI-506011001/1 Földrajz 10. Arday-Sáriné-Gál-Kőszegi 850.-  

AP-092203 A képzelet világa-vizuális kultúra I. Imrehné 930.-  

A vastagított betűvel írott könyveket a tanulók a könyvtárból használtként kapják meg. 

Kelt: ………………………………………………………………… 

 

-----------------------------------------------------     -------------------------------------------------- 

(Tanuló aláírása)        (Szülő aláírása) 

 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatjuk, hogy gyermekének a 2019/2020. tanévben a fentiekben felsorolt tankönyvekre lesz szüksége. 

A fenti tankönyvjegyzékben szereplő könyvek egy részének árát a Könyvtárellátó Nonprofit Kft (Kello) befizetési 

csekk melléklettel leszámlázza Önnek, mely csekket a tankönyvek átvétele után, legkésőbb 2019. szeptember 

15-ig kell befizetniük. 

Kérjük, ha van olyan tankönyv a listában, amelyet nem szeretne az iskolán keresztül megrendelni, hanem 

valamilyen más forrásból biztosítja gyermekének (pl. rokontól vagy ismerőstől átvesz stb.), akkor, a kérem 

rovatba ne tegyen X-et! 

Kérjük, hogy az átnézett és aláírt listát 2019. április 15-ig szíveskedjenek az iskolába visszajuttatni! 

Amennyiben ez nem történik meg, nem áll módunkban gyermekének tankönyvet rendelni! 

Természetesen tankönyvrendelésre egyénileg is megvan a lehetőség, például az alábbi helyeken:  



1. A kiadók saját weboldalán megrendelve    
2. http://www.tankonyvker.hu/ 
3. http://webshop.kello.hu/  
4. Könyvesboltban megrendelve    

Az egyéni tankönyvrendelés esetében azonban nem biztosítható az „ingyen tankönyv”. 

„Ingyen tankönyvekkel” történő ellátásra csak az iskolán keresztül van lehetőség. Ezen tankönyvek az iskola 

könyvtári állományába kerülnek és a tanuló számára a szükséges ideig használhatóak. 

A normatív kedvezményre („ingyen tankönyvekre”) való jogosultságról és annak igénybevételi módjáról 

levelünk további részében tájékozódhat. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Tisztelt Szülő! 

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. EMMI rendeletben foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom: 
A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanuló számára a köznevelési törvény szerint ingyenesen köteles 
tankönyvet biztosítani az iskola, ha a tanuló: 

1. tartósan beteg, 
2. 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 
(sajátos nevelési igényű, SNI-s), 

3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 
4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
6. gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül 

és az erre jogosító – érvényes – igazolást az igénylés mellé csatolta. 

 
Az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges normatív kedvezményre való jogosultság az alábbi okmányokkal 
igazolható: 

 családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (Magyar Államkincstár által kiadott ez évi keltezésű igazolás, 
bérjegyzék, postai igazolószelvény vagy pénzintézeti számlakivonat), 

 tartós beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló 
igazolás (Magyar Államkincstár által kiadott nyomtatvány),  

 a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, 

 gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő esetén a 
17/2014.(III.12.) EMMI rendelet 11. mellékletének kitöltése. 

 

A jogosultság a rendeletben foglaltak szerint április 30-án, valamint tankönyvosztáskor és október 01-én is fenn 
kell álljon!  
Amennyiben nem, a könyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig az iskola pénztárába be kell fizetni! 

A határidők elmulasztása, illetve a dokumentumok leadásának elmaradása jogvesztő hatályú. 

Jászberény, 2019. április 05. 

       
 

Üdvözlettel: ……….…………………………………………………. 
        Magyar Gézáné 
        igazgatóhelyettes 
 

 

 

 

http://www.tankonyvker.hu/
http://webshop.kello.hu/

