
Nyilatkozat a 2016/2017. tanévi tankönyvrendeléshez 
 

A tanuló neve, osztálya( a 2016/2017-es tanévben):………………………………………………… 
 
Tanult idegen nyelv: …………………………………… 
 
Tisztelt Szülők!  
Az alábbi tankönyvek szükségesek a 2016/17-es tanévben. A tankönyvek megrendeléséhez elengedhetetlen az 
Önök nyilatkozata. Kérjük, hogy e nyilatkozatot az alábbi kérdések megválaszolásával tegyék meg. és 2016. 
április 19-ig küldjék vissza az osztályfőnöknek.  
Ha a tanuló nem ingyenes státuszú, a megrendelt tankönyveket a szülőnek szeptember 15-éig ki kell fizetnie. 
Amennyiben a megrendelt és kiszállított tankönyvekre mégsem tart igényt, a visszáruzásról szept.15-ig a 
szülőnek a saját költségén kell gondoskodnia. 
1. a) Kérem, hogy az iskola a listán szereplő összes tankönyvet szerezze be.  
 igen       nem 
1. b) Ha az előző kérdésre a nem szót húzták alá, jelöljék x-szel az alábbi táblázat (4) és (5) számú 
oszlopaiban az Önök által kért beszerzési módot. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Önök által beszerzett 
tankönyvek/munkafüzetek kiadói kódjának meg kell egyeznie az itt megadott kiadói kódokkal, csak így 
lehetséges, hogy az iskola által és az Önök által beszerzett könyvek is megegyezzenek.  

7.évfolyam         

Raktári szám Cím Ár 

Az iskola 
rendelje 
meg 

Saját 
magam 
szerzem be 

1 2 3 4 5 

MS-2307 Matematika 7. tk. 1490     

MS-2317 Matematika 7. mf.* 1080     

MS-2609 Földrajz 7. tk. 1295     

MS-2809T Földrajz 7. mf. 860     

MS-2979U Földrajz 7. - Kiegészítő tananyag* 390     

MS-2610T Biológia 7. tk. 1295     

MS-2810T Biológia 7. mf. 860     

MS-2980U Biológia 7. - Kiegészítő tananyag* 290     

MS-2608T Kémia 7. tk 1180     

MS-2808T Kémia 7. mf. 860     

MS-2657U Történelem 7. tk.* 1460     

MS-2857U Történelem 7. mf.* 860     

MS-2349 Sokszínű irodalom 7. tk. 1340     

MS-2350 Sokszínű irodalom 7. mf. 880     

MS-2971U Sokszínű irodalom 7. Kieg. anyag* 290     

MS-2366 Sokszínű magyar nyelv 7. tk 890     

MS-2367 Sokszínű magyar nyelv 7. mf. 840     

OX-4748582 English Plus Student's Book 3 2028     

MS-2147T  Informatika 7. Mozaik Kiadó 1210     

FI 505040701 Fizika 7. Tk OFI 500     

FI 505040702 Fizika 7. Mf. OFI 300     
2. Kérjük, nyilatkozzanak arról is, hogy jogosultak-e ingyenes tankönyvre. 
 Ingyenes tankönyvre való jogosultság:    igen  nem 
 Igen válasz esetén a jogalap megnevezése: ……………………………………………. 
Tudomásul veszem, hogy az ingyenes tankönyvre jogosultaknak iskolánk könyvtári példányt biztosít, amelyet a 
tanév végén megőrzött állapotban vissza kell adni. 
3. Alulírott szülő aláírásommal igazolom, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Halásztelek, 2016. április  
      Szülő aláírása: …………………………………… 
    Szülő neve nyomtatott betűvel: …………………………………..... 


