
Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 9 G  Ár Igen Nem 

Irodalom 10. I. kötet. NT-17220/I 1000 Ft 
  

Irodalom 10. II. kötet. NT-17220/II 1000 Ft   

Magyar nyelv 10. tankönyv NT-17237 790 Ft   

Magyar nyelv 10. munkafüzet NT-17237/M 640 Ft   

Történelem 10.  NT-17242/1 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 
9.  MS-2309U 1700 Ft 

  

FIZIKA 9. MS-2615U 1600Ft   

Kémia tankönyv "B" 9. FI-505050903 600 Ft   

Földrajz tankönyv 9. FI-506010901 800 Ft   

     

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más 

forrásból kívánja beszerezni). Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem 

juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 10 A  Ár Igen Nem 

Irodalom 10. I. kötet. 
!csak Vánkay Sarolta 
diákjainak! NT-17220/I 1000 Ft   

Irodalom 10. II. kötet. 
!csak Vánkay Sarolta 
diákjainak! NT-17220/II 1000 Ft   

Magyar nyelv 10. tankönyv NT-17237 790 Ft   

Magyar nyelv 10. 
munkafüzet NT-17237/M 640 Ft   

Történelem 10.  NT-17242/1 1000 Ft   
Sokszínű MATEMATIKA 
tankönyv 10. !csak Tóth Tibor 
diákjainak! MS-2310U 1900 Ft   

FIZIKA 10.  MS-2619 1690 Ft   

Kémia tankönyv "B" 10.  FI-505051003 600 Ft   
Biológia – egészségtan 
tankönyv 10. FI-505031001 750 Ft   

Földrajz 10. Regionális földrajz NT-17136/1 1000 Ft   

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más 

forrásból kívánja beszerezni). Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem 

juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 10 B  Ár Igen Nem 

Irodalom 10. I. kötet. NT-17220/I 1000 Ft   

Irodalom 10. II. kötet. NT-17220/II 1000 Ft   

Magyar nyelv 10. tankönyv NT-17237 790 Ft   

Magyar nyelv 10. munkafüzet NT-17237/M 640 Ft   

Történelem 10.  NT-17242/1 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 10.  MS-2310U 1900 Ft   

FIZIKA 10.  MS-2619 1690 Ft   

Kémia tankönyv "B" 10. !csak a 
matematika-fizika tagozatosoknak! FI-505051003 600 Ft 

  

KÉMIA 10. Szervetlen és szerves kémia 
tankönyv !csak a biológia-kémia 
tagozatosoknak! MS-2620U 1700 Ft 

  

Biológia – egészségtan tankönyv 10. !csak 
a matematika-fizika tagozatosoknak! FI-505031001 750 Ft 

  

Földrajz 10. Regionális földrajz NT-17136/1 1000 Ft   

     

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más 

forrásból kívánja beszerezni). Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem 

juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 10 C  Ár Igen Nem 

Irodalom 10. I. kötet. NT-17220/I 1000 Ft   

Irodalom 10. II. kötet. NT-17220/II 1000 Ft   

Magyar nyelv 10. tankönyv NT-17237 790 Ft   

Magyar nyelv 10. 
munkafüzet NT-17237/M 640 Ft 

  

Történelem 10.  NT-17242/1 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA 
tankönyv 10.  MS-2310U 1900 Ft 

  

FIZIKA 10.  MS-2619 1690 Ft   

Kémia tankönyv "B" 10.  FI-505051003 600 Ft   

Biológia – egészségtan 
tankönyv 10. FI-505031001 750 Ft 

  

Földrajz 10. Regionális földrajz 
!csak az általános és sport 
tagozatosoknak! NT-17136/1 1000 Ft 

  

Földrajz tankönyv 10. !csak a 
földrajz tagozatosoknak! 

 FI-506011001 850 Ft 

  

Földrajz 10. munkafüzet !csak 
a földrajz tagozatosoknak! FI-506011002 500 Ft 

  

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 10 D  Ár Igen Nem 

Irodalom 10. I. kötet. NT-17220/I 1000 Ft   

Irodalom 10. II. kötet. NT-17220/II 1000 Ft   

Magyar nyelv 10. tankönyv NT-17237 790 Ft   

Magyar nyelv 10. 
munkafüzet NT-17237/M 640 Ft 

  

Történelem 10.  NT-17242/1 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA 
tankönyv 10.  MS-2310U 1900 Ft 

  

FIZIKA 10.  MS-2619 1690 Ft   

Kémia tankönyv "B" 10.  FI-505051003 600 Ft   

Biológia – egészségtan 
tankönyv 10. FI-505031001 750 Ft 

  

Földrajz 10. Regionális földrajz NT-17136/1 1000 Ft   

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 10 G  Ár Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft   

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft   

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA 
tankönyv 10.  MS-2310U 1900 Ft 

  

FIZIKA 10. MS-2619 1690 Ft   

Kémia tankönyv "B" 10. FI-505051003 600 Ft   

Biológia – egészségtan 
tankönyv 10. FI-505031001 750 Ft 

  

Földrajz 10. Regionális földrajz NT-17136/1 1000 Ft   

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 11 A  Ár Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft   

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 11. NT-17337/M 640 Ft   

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft   

FIZIKA 11. MS-2623T 1690 Ft   

Biológia – egészségtan tankönyv 
11. FI-505031101 700 Ft 

  

Etika tankönyv 11. FI-504031101 300 Ft   

     

     

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 11 B  Ár Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft   

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 11. NT-17337/M 640 Ft   

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 11.  MS-2311T   1990 Ft   

FIZIKA 11. MS-2623T 1690 Ft   

Kémia a kétszintű érettségire MK-KE-0002 1659 Ft   

Etika tankönyv 11. FI-504031101 300 Ft   

     

     

     

     

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 11 C  Ár Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft   

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 11. NT-17337/M 640 Ft   

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 
11.  MS-2311T  1990 Ft 

  

Négyjegyű függvénytáblázatok 
(SÁRGA színű) NT-15129/NAT 790 Ft 

  

FIZIKA 11. MS-2623T 1690 Ft   

Biológia – egészségtan tankönyv 
11. FI-505031101 700 Ft 

  

Etika tankönyv 11. FI-504031101 300 Ft   

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 11 D  Ár  Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft    

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft    

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft    

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft    

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 
11.  MS-2311T  1990 Ft 

   

FIZIKA 11. MS-2623T 1690 Ft    

Biológia – egészségtan tankönyv 
11. FI-505031101 700 Ft 

   

Etika tankönyv 11. FI-504031101 300 Ft    

      

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más 

forrásból kívánja beszerezni). Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem 

juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

Az egykori G osztályos diákok már tavaly megvették az irodalom könyveket (így csak 

akkor kérjenek, ha esetleg már nincs meg nekik)! 

Osztály: 11 E  Ár Igen Nem 

Irodalom 11. I. kötet NT-17320/I 1000 Ft   

Irodalom 11. II. kötet NT-17320/II 1000 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 11. NT-17337 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 11. NT-17337/M 640 Ft   

Történelem 11.  NT-17342 1000 Ft   

Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 11. !csak a 
matematika-fizika tagozatosoknak! MS-2311T 1990 Ft 

  

Sokszínű MATEMATIKA 11-12. Az analízis 
elemei – tankönyv . !csak a matematika-fizika 
tagozatosoknak! MS-2313 1900 Ft 

  

Sokszínű MATEMATIKA 11-12. Az analízis 
elemei – feladatgyűjtemény . !csak a 
matematika-fizika tagozatosoknak! MS-2327 1720 Ft 

  

FIZIKA 11. MS-2623T 1690 Ft   

Biológia – egészségtan tankönyv 11. FI-505031101 700 Ft   

Etika tankönyv 11. FI-504031101 300 Ft   

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:   

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 12 A  Ár Igen Nem 

Irodalom 12. I. kötet NT-16420/I 1320 Ft   

Irodalom 12. II. kötet. NT-16420/II 1320 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 12. NT-17437 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 12. NT-17437/M 640 Ft   

Történelem 12.  NT-17442 1000 Ft   

Biológia – egészségtan 12. tankönyv  FI-505031201 750 Ft   

     

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy a diák tagozatán nem használják, vagy más 

forrásból kívánja beszerezni). Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem 

juttatja vissza, a könyvek nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 12 B  Ár Igen Nem 

Irodalom 12. I. kötet NT-16420/I 1320 Ft   

Irodalom 12. II. kötet. NT-16420/II 1320 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 12. NT-17437 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 12. NT-17437/M 640 Ft   

Történelem 12.  NT-17442 1000 Ft   

FIZIKA 11-12. – Közép- és emelt szintű 
érettségire !csak a matematika-fizika 
tagozatosoknak! MS-2627 2380 Ft 

  

Biológia – egészségtan 12. tankönyv !csak a 
matematika-fizika tagozatosoknak! FI-505031201 750 Ft 

  

     

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

Osztály: 12 C  Ár Igen Nem 

Irodalom 12. tankönyv FI-501021201 600 Ft   

 

Irodalom 12. szöveggyűjtemény 

 FI-501021202 500 Ft 

  

Magyar nyelv tankönyv 12. NT-17437 790 Ft   

Magyar nyelv munkafüzet 12. NT-17437/M 640 Ft   

Történelem 12.  NT-17442 1000 Ft   

Biológia – egészségtan 12. tankönyv  FI-505031201 750 Ft   

     

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 12 D  Ár Igen Nem 

Irodalom 12. I. kötet NT-16420/I 1320 Ft   

Irodalom 12. II. kötet. NT-16420/II 1320 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 12. NT-17437 790 Ft   

Történelem 12.  NT-17442 1000 Ft   

Biológia – egészségtan 12. 
tankönyv  FI-505031201 750 Ft 

  

     

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 



Tisztelt Szülő! 

Itt küldjük a 2017/2018-as tanévre szükséges tankönyvek jegyzékét. Kérjük szíveskedjék a 

táblázatban X-szel bejelölni, hogy mely tankönyveket szeretné megrendelni, illetve melyekre 

nem tart igényt (mert már rendelkezik vele, vagy más forrásból kívánja beszerezni). 

Amennyiben az aláírt, kitöltött igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza, a könyvek 

nem kerülnek megrendelésre. 

Tájékoztatom, hogy az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt, az adott tanévhez megrendelt 

tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Figyelem! Az ingyentankönyvre való jogosultságot minden évben igazolni kell! Ha ezt 

elmulasztotta, kérem sürgősen pótolja! A hmg.hu honlapon megtalálható az igényléshez szükséges 

kérvény. 

Az aláírt, kitöltött adatlapot szíveskedjék április 19-ig visszajuttatni az iskolának. 

 

Tanuló neve:  ....................................................................................................................  

Oktatási azonosító: .............................................................................................................   

Anyja neve:  ....................................................................................................................  

Lakcíme:  ....................................................................................................................  

 

Osztály: 12 G  Ár Igen Nem 

Irodalom 12. I. kötet NT-16420/I 1320 Ft   

Irodalom 12. II. kötet. NT-16420/II 1320 Ft   

Magyar nyelv tankönyv 12. NT-17437 790 Ft   

Történelem 12.  NT-17442 1000 Ft   

     

 

A nyelvkönyvek egy későbbi időpontban kerülnek kiválasztásra. 

 Szülő aláírása:  ..................................................  

Szentes 2017-04-07 Horváth Gábor tankönyvfelelős 

 

 


