
Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
7. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MK-0714101-K Mőszaki Turcsányi Márta Irodalom 7. 1430
NT-11731 Nemzedékek TudásaAntalné dr. Szabó Ágnes - dr. Raátz JuditMagyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 7. évfolyam számára 870
NT-11731/M Nemzedékek TudásaAntalné dr. Szabó Ágnes - dr. Raátz JuditMagyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 7. évfolyam számára 710
FI-504010901 OFI dr. Németh György, Borhegyi PéterTörténelem. Tankönyv 9. 500
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. 350
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
MS-2307 Mozaik Jakab Tamás - Kosztolányi József - Pintér Klára, Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv - 7. osztály 1490
MS-2667T Mozaik Bonifert Domonkosné dr. – Dr. Halász Tibor – dr. Kövesdi Katalin – dr. Miskolczi Józsefné – Molnár Gyögyné dr. – dr. Sós KatalinFizika 7. – Mechanika. Hıtan tankönyv 1380
FI-505050701 OFI Albert Attila, Albert Viktor, Paulovits Ferenc, Hetzl Andrea, Gávris ÉvaKémia tankönyv 7. 400
FI-505050702 OFI Albert Attila, Albert Viktor, Paulovits Ferenc, Hetzl Andrea, Gávris ÉvaKémia munkafüzet 7. 350
FI-505030701 OFI Kropog Erzsébet Biológia egészségtan tankönyv 7. 550
FI-505030702 OFI Kováts Zsófia Biológia egészségtan munkafüzet 7. 350

10980 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
7. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MK-0714101-K Mőszaki Turcsányi Márta Irodalom 7. 1430
MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
NT-17601 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára 1190
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
MS-2307 Mozaik Jakab Tamás - Kosztolányi József - Pintér Klára, Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv - 7. osztály 1490
MS-2667T Mozaik Bonifert Domonkosné dr. – Dr. Halász Tibor – dr. Kövesdi Katalin – dr. Miskolczi Józsefné – Molnár Gyögyné dr. – dr. Sós KatalinFizika 7. – Mechanika. Hıtan tankönyv 1380
FI-505050701 OFI Albert Attila, Albert Viktor, Paulovits Ferenc, Hetzl Andrea, Gávris ÉvaKémia tankönyv 7. 400
FI-505050702 OFI Albert Attila, Albert Viktor, Paulovits Ferenc, Hetzl Andrea, Gávris ÉvaKémia munkafüzet 7. 350
FI-505030701 OFI Kropog Erzsébet Biológia egészségtan tankönyv 7. 550
FI-505030702 OFI Kováts Zsófia Biológia egészségtan munkafüzet 7. 350

11310 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

………………………

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
8. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

FI-504010901 OFI dr. Németh György, Borhegyi PéterTörténelem. Tankönyv 9. 500
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. 350
HV-301-1860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
MS-2308 Mozaik Jakab Tamás - Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze IstvánSokszínő matematika 8. - Tankönyv 1490
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
MS-2668 Mozaik Bonifert Domonkosné dr. - Dr. Halász Tibor - Dr. Kövesdi Katalin - Dr. Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné dr. - Dr. Sós KatalinFizika 8. – Elektromosságtan, fénytan tankönyv 1330
MK-4285-8 Mőszaki Albert - Albert - PaulovitsKémia 8. osztály tankönyv 1146
MK-4286-5 Mőszaki Albert - Albert - PaulovitsKémia 8. Munkafüzet 990
NT-00874/1 Nemzedékek TudásaDr. Victor András Biológia és egészségnevelés 950
NT-00874/M/1 Nemzedékek TudásaDr. Victor András Biológia és egészségnevelés 360
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490

16851 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

……………………………..

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
8. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17120/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A római irodalomból950
NT-17120/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor irodalmából. A reneszánsz irodalmából1110
MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
NT-17602 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 8. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára 1190
HV-301-1860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
MS-2308 Mozaik Jakab Tamás - Kothencz Jánosné, Kozmáné Jakab Ágnes, Pintér Klára, Vincze IstvánSokszínő matematika 8. - Tankönyv 1490
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1590
MS-2668 Mozaik Bonifert Domonkosné dr. - Dr. Halász Tibor - Dr. Kövesdi Katalin - Dr. Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné dr. - Dr. Sós KatalinFizika 8. – Elektromosságtan, fénytan tankönyv 1330
MK-4285-8 Mőszaki Albert - Albert - PaulovitsKémia 8. osztály tankönyv 1146
MK-4286-5 Mőszaki Albert - Albert - PaulovitsKémia 8. Munkafüzet 990
NT-00874/1 Nemzedékek TudásaDr. Victor András Biológia és egészségnevelés 950
NT-00874/M/1 Nemzedékek TudásaDr. Victor András Biológia és egészségnevelés 360
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490

21061 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

……………………………….

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név: ……………………………….
9. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

FI-501020902 OFI ____________ Irodalom szöveggyőjtemény 9. 350
MS-2371 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 10. 1670
NT-17242 NemzedékekSzáray Miklós Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
HV-301-1860 Hueber VerlagOláh Dóra tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagOláh Dóra tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
LX-027TK Lexika Varga tanár úr! Le Nouvel Allons-y 1. francia tankönyv 2670
NT-56551/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A1-A2) 2630
NT-56551/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. - Olasz munkafüzet (A1-A2) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz nyelvkönyv 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz munkafüzet 990

NT-13119/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv I. 1440
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
CE-0002 Cser Moór Ágnes Középiskolai fizika példatár 1680
MK-4336-7-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 9. 1750
NT-17136 Nemzedékek TudásaProbáld Ferenc - Ütıné Visi JuditFöldrajz 10. Regionális földrajz 1110

30685 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

……………………………….

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név: ……………………………….
9. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17120/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A római irodalomból950
NT-17120/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor irodalmából. A reneszánsz irodalmából1110
MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
NT-14225 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem II. középisk. 10. évf. ("Régi" forrásközpontú!) 2610
HV-301-1860 Hueber VerlagOláh Dóra tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagOláh Dóra tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
LX-027TK Lexika Varga tanár úr! Le Nouvel Allons-y 1. francia tankönyv 2670
NT-56551/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A1-A2) 2630
NT-56551/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. - Olasz munkafüzet (A1-A2) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz nyelvkönyv 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz munkafüzet 990

NT-13119/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv I. 1440
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
CE-0002 Cser Moór Ágnes Középiskolai fizika példatár 1680
MK-4336-7-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 9. 1750

32685 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

……………………………….

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
9. C

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
NT-17142 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
LX-027TK Lexika Varga tanár úr! Le Nouvel Allons-y 1. francia tankönyv 2670
NT-56551/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A1-A2) 2630
NT-56551/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. - Olasz munkafüzet (A1-A2) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz nyelvkönyv 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz munkafüzet 990

NT-13119/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv I. 1440
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
CE-0002 Cser Moór Ágnes Középiskolai fizika példatár 1680
MK-4336-7-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 9. 1750
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490
NT-17123T Nemzedékek TudásaLukin László - Ugrin GáborÉnek-zene középiskola 9-10. évfolyam 1510

32050 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
9. D

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
FI-504010901 OFI dr. Németh György, Borhegyi PéterTörténelem. Tankönyv 9. 500
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
LX-027TK Lexika Varga tanár úr! Le Nouvel Allons-y 1. francia tankönyv 2670
NT-56551/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A1-A2) 2630
NT-56551/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. - Olasz munkafüzet (A1-A2) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz nyelvkönyv 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz munkafüzet 990

NT-13119/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv I. 1440
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
CE-0002 Cser Moór Ágnes Középiskolai fizika példatár 1680
MK-4336-7-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 9. 1750
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások 3690
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490
NT-17123T Nemzedékek TudásaLukin László - Ugrin GáborÉnek-zene középiskola 9-10. évfolyam 1510

35130 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
9. NY

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17142 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
HV-370-1624 Hueber Kiadókezdı német! Lagune 1 Kursbuch audio-CD-vel német tankönyv 2610
HV-371-601624 Hueber Kiadókezdı német! Lagune 1 német munkafüzet 2390
HV-307-1861 Hueber Kiadóhaladó német! AusBlick 2 Kursbuch német tankönyv 2025
HV-308-11861 Hueber Kiadóhaladó német! AusBlick 2 Arbeitsbuch mit Audio-CD német munkafüzet 2760
MS-2309U Mozaik dr. Kosztolányi JózsefSokszínő matematika tankönyv 9. évfolyam 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350

18375 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A  többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
9. E

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
MS-2616U Mozaik dr. Siposné dr. Kedves ÉvaKémia 9. Általános és szervetlen kémia tankönyv 1600
MS-2816U Mozaik Dr. Siposné dr. Kedves Éva- Horváth Balázs- Péntek LászlónéKémia 9. Általános és szervetlen kémia munkafüzet 940
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490
NT-17123T Nemzedékek TudásaLukin László - Ugrin GáborÉnek-zene középiskola 9-10. évfolyam 1510

14630 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

………………………

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
9. F

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17120/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. I. kötet. Szövegvilágok. Mítosz és irodalom. Az ókori görögség irodalmából. A római irodalomból950
NT-17120/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 9. II. A Biblia világa. A középkor irodalmából. A reneszánsz irodalmából1110
MS-2370U Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 9. 1570
FI-504010901 OFI dr. Németh György, Borhegyi PéterTörténelem. Tankönyv 9. 500
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. 350
CR-0082 Cartographia Tankönyvkiadó Kft.Középiskolai történelmi atlasz 2600
LX-027TK Lexika Varga tanár úr! Le Nouvel Allons-y 1. francia tankönyv 2670
NT-56551/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A1-A2) 2630
NT-56551/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 1. - Olasz munkafüzet (A1-A2) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz nyelvkönyv 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 1. orosz munkafüzet 990

NT-13119/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv I. 1440
MS-2309U Mozaik Kosztolányi József - Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika 9. Tankönyv 1700
NT-16125/NAT Nemzedékek TudásaDr. Gerıcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné dr. Simon JuditMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgy. I. (CD melléklettel) - Középszint - Emelt szint1830
NT-16129/NAT Nemzedékek TudásaDr. Hack Frigyes-dr. Fülöp Ferenc-Kugler Sándorné-dr. Radnai Gyula-Urbán János-dr. Szabados László-dr. Nemerkényi Antal-dr. Balázs Lóránt-dr. Büki AndNégyjegyő függvénytáblázatok, összefüggések és adatok. Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia. Javított kiadás1350
NT-17135 Nemzedékek TudásaCsajági Sándor - dr. Fülöp FerencFizika 9. Emelt szintő képzés 1110
MS-2616U Mozaik dr. Siposné dr. Kedves ÉvaKémia 9. Általános és szervetlen kémia tankönyv 1680
MS-2816U Mozaik Dr. Siposné dr. Kedves Éva- Horváth Balázs- Péntek LászlónéKémia 9. Általános és szervetlen kémia munkafüzet 1750
NT-17133 Nemzedékek TudásaNagy Balázs - Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütıné Visi JuditFöldrajz 9. 1110
MS-4109U Mozaik Mészárosné Balogh ÁgnesKépes FÖLDRAJZI ATLASZ középiskolásoknak 2490
NT-17123T Nemzedékek TudásaLukin László - Ugrin GáborÉnek-zene középiskola 9-10. évfolyam 1510

33850 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg. …………………………….

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
10. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17546 NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. szöveggyőjtemény 710
NT-17220/I NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. I. kötet. A magyar barokk irodalmából. A francia klasszicista dráma. A felvilágosodás irodalmából. A magyar felvilágosodás irodalmából. A romatika epikájából. A realista regény1110
NT-17220/II NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából1110
MS-2371 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 10. 1670
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
NT-56552/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56552/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MK-4337-4-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 10. 1650

19370 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév

…………………………..



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
10. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17220/I NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. I. kötet. A magyar barokk irodalmából. A francia klasszicista dráma. A felvilágosodás irodalmából. A magyar felvilágosodás irodalmából. A romatika epikájából. A realista regény1110
NT-17220/II NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából1110
MS-2371 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 10. 1670
NT-14325 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem III. ("Régi" forrásközpontú!) 1200
HV-376-1625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 Kursbuch audio-Cd-vel német tankönyv 2610
HV-377-601625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 német munkafüzet 2390
NT-56552/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56552/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MK-4337-4-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 10. 1650

23390 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
10. C

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17220/I NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. I. kötet. A magyar barokk irodalmából. A francia klasszicista dráma. A felvilágosodás irodalmából. A magyar felvilágosodás irodalmából. A romatika epikájából. A realista regény1110
NT-17220/II NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából1110
MS-2371 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 10. 1670
FI-504011001 OFI Borhegyi Péter Történelem. Tankönyv 10. 500
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. 350
HV-376-1625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 Kursbuch audio-Cd-vel német tankönyv 2610
HV-377-601625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 német munkafüzet 2390
HV-301-1860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
NT-56552/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56552/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13219/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv II. 1440
MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-16127/NAT NemzedékekCzapáry Endre - Czapáry Endréné - Csete Lajos - Hegyi Györgyné -I ványiné Harró Ágota - Morvai Éva- Reiman IstvánMatematika. Gyakorló és érettségire felkészítı feladatgyőjtemény III. (CD-melléklettel)1830
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MK-4337-4-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 10. 1650
MS-2641T Mozaik Gál Béla Biológia 10. 1840
NT-17136 Nemzedékek TudásaProbáld Ferenc - Ütıné Visi JuditFöldrajz 10. Regionális földrajz 1110

34045 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

………………………..

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
10. D

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17546 NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. szöveggyőjtemény 710
NT-17242 NemzedékekSzáray Miklós Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
HV-301-1860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
RK-9641-853/új RaabeklettKertész tanárnı! Quartier libre 2 + Audio-CD1-2 + DVD francia tankönyv 2880
NT-56552/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56552/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13219/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv II. 1440
MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MK-4337-4-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 10. 1650
MS-2641T Mozaik Gál Béla Biológia 10. 1840
NT-17136 Nemzedékek TudásaProbáld Ferenc - Ütıné Visi JuditFöldrajz 10. Regionális földrajz 1110

27175 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés 
Név:...................................................
10. E

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17220/I NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. I. kötet. A magyar barokk irodalmából. A francia klasszicista dráma. A felvilágosodás irodalmából. A magyar felvilágosodás irodalmából. A romatika epikájából. A realista regény1110
NT-17220/II NemzedékekPethıné Nagy CsillaIrodalom 10. II. kötet. A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából1110
FI-501021002 OFI ____________ Irodalom szöveggyőjtemény 10. 350
MS-2371 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 10. 1670
FI-504011001 OFI Borhegyi Péter Történelem. Tankönyv 10. 500
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. 350
MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MK-4337-4-K Mőszaki Villányi Attila Kémia 10. 1650
MS-2641T Mozaik Gál Béla Biológia 10. 1840
NT-17136 Nemzedékek TudásaProbáld Ferenc - Ütıné Visi JuditFöldrajz 10. Regionális földrajz 1110

12700 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
10. F

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17242 NemzedékekSzáray Miklós Történelem 10. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
HV-301-1860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Brückenkurs Kursbuch német tankönyv 2025
HV-302-11860 Hueber VerlagLukács tanárnı! AusBlick 1 Arbeitsbuch audio-CD-vel német munkafüzet 2760
HV-376-1625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 Kursbuch audio-Cd-vel német tankönyv 2610
HV-377-601625 Hueber Kiadó2. idegen nyelv Lagune 2 német munkafüzet 2390
RK-9641-853/új RaabeklettKertész tanárnı! Quartier libre 2 + Audio-CD1-2 + DVD francia tankönyv 2880
NT-56552/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56552/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 2. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13219/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv II. 1440
MS-2310U Mozaik dr. Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - dr. Urbán János - Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 10. évfolyam 1900
NT-17235 Nemzedékek TudásaDégen Csaba - dr. Fülöp Ferenc - Póda László - Simon Péter - Urbán JánosFizika 10. a középiskolák számára emelt szintő képzéshez. 1110
MS-2620U Mozaik dr. Siposné dr. Kedves ÉvaKémia 10. Szervetlen és szerves kémia tankönyv 1700
MS-2820U Mozaik dr. Siposné dr. Kedves ÉvaKémia 10. Szervetlen és szerves kémia munkafüzet 940
MS-2641T Mozaik Gál Béla Biológia 10. 1840
NT-17136 Nemzedékek TudásaProbáld Ferenc - Ütıné Visi JuditFöldrajz 10. Regionális földrajz 1110

32455 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
NT-17547 Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. Szöveggyőjtemény Alapóra! 710
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára 1670
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
LX-028TK Lexika Vida Enikı Le nouvel Allons-y 2. Francia nyelvkönyv ... (CD-melléklettel) 3300

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13319/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv III. 1440
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaSokszínő matematika 11-12. Az analízis elemei tankönyv - Fakultáció!1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

35749 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

……………………………..

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára Fakultáció! 1670
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
RK-9641-860/új RaabeklettKertész tanárnı! Quartier libre 3 + Audio-CD1-2 + DVD francia tankönyv 2880
NT-56553/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56553/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13319/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv III. 1440
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaAz analízis elemei - Emelt szintő tk. - Fakultációra ez is kell! 1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

38259 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg. ………………………………..

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. C

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára 1670
NT-17342 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 11. a négyosztályos (Új forrásközpontú!) Fakultáció! 1110
FI-504011101 OFI Borhegyi Péter, Paksa RudolfTörténelem tankönyv 11. 800
FI-504011102 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 11. 400
HV-307-1861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Kursbuch német tankönyv 2025
HV-308-11861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Arbeitsbuch mit Audio-CD német munkafüzet 2760
LX-028TK Lexika Vida Enikı Le nouvel Allons-y 2. Francia nyelvkönyv ... (CD-vel) 3300
NT-56553/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56553/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13319/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv III. 1440
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaAz analízis elemei - Emelt szintő tk. - Fakultációra ez is kell! 1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

44304 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg. …………………………………

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. D

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára 1670
NT-17342 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 11. a négyosztályos gimnáziumok (Új forrásközpontú!) 1110
HV-307-1861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Kursbuch német tankönyv 2025
HV-308-11861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Arbeitsbuch mit Audio-CD német munkafüzet 2760
LX-028TK Lexika Vida Enikı Le nouvel Allons-y 2. Francia nyelvkönyv ... (CD-melléklettel) 3300
NT-56553/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56553/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13319/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv III. 1440
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaAz analízis elemei - Emelt szintő tk. - Fakultációra ez is kell! 1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

43104 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg. ……………………………..

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. E

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
NT-17547 Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. Szöveggyőjtemény Alapóra! 710
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára 1670
NT-14325 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem III. ("Régi" forrásközpontú!) 1200
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaAz analízis elemei - Emelt szintő tk. - Fakultációra ez is kell! 1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

25739 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg. …………………………………

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
11. F

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-17320/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. I. kötet. A modernség fordulata a világirodalomban. A magyar romantikától a modernségig. Az avantgárd modernség irodalmából1110
NT-17320/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. II. Kötet. Életmővek a klasszikus modernség magyar irodalmából. A korszak magyar prózairodalmából. Líra a nyugat-kánon peremén1110
NT-17547 Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 11. Szöveggyőjtemény 710
MS-2372 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 11. a középiskolák számára 1670
NT-17342 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem 11. (Új forrásközpontú!) Fakultáció! 1110
NT-14325 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós Történelem III. ("Régi" forrásközpontú!) Alapóra! 1200
HV-307-1861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Kursbuch német tankönyv 2025
HV-308-11861 Hueber KiadóLukács tanárnı! AusBlick 2 Arbeitsbuch mit Audio-CD német munkafüzet 2760
RK-9641-860/új RaabeklettKertész tanárnı! Quartier libre 3 + Audio-CD1-2 + DVD francia tankönyv 2880
NT-56553/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. (CD melléklettel) - Olasz nyelvkönyv (A2-B1) 2630
NT-56553/M/NAT Nemzedékek Tudása Giro d'italiano 3. - Olasz munkafüzet (A2-B1) 1010

Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz nyelvkönyv középhaladóknak 3500
Corvina Oszipova Irina Kljucs 2. orosz munkafüzet középhaladóknak 1500

NT-13319/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv III. 1440
MS-2311T Mozaik Kosztolányi József – Kovács István – Pintér Klára – dr. Urbán János – Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 11. évf. 1990
MS-2313 Mozaik Schlegl István - Trembeczki CsabaAz analízis elemei - Emelt szintő tk. - Fakultációra ez is kell! 1900
NT-17305 Nemzedékek TudásaDégen Csaba-Elblinger Ferenc-Simon PéterFizika 11. a középiskolák számára 1110
MK-KE-0002 Mőszaki Villányi Attila Kémia a kétszintő érettségire - Fakultáció! 1659
MK-KE-0003 Mőszaki Villányi Attila Kémia feladatgyőjtemény a kétszintő érettségire - Fakultáció! 2890
MK-2382-3 Mőszaki Villányi Attila Ötösöm lesz kémiából; Példatár és megoldások - Fakultáció! 3690
FI-505031101 OFI Mándics - Molnár Biológia egészségtan tankönyv 11. Alapóra! 700
MS-2642T Mozaik Gál Béla Biológia 11. A sejt és az ember biológiája - Fakultáció! 1990
MS-3153 Mozaik Gál Béla - Gál ViktorBiológia 11-12. feladatgyőjtemény - Fakultáció! 2860
NT-17171 Nemzedékek TudásaHartai László Mozgóképkultúra és médiaismeret 1150

44594 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !
A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés

Név:……….………...………...……..

12. A

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-16420/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. I. kötet. A késı modernség világirodalmából. Pillantás a posztmodern világirodalomra. A holokauszttéma az irodalomban. A diktatúrák világa az irodalomban1460
NT-16420/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. II. kötet. Magyar irodalom a modernség késıi idıszakában. A korszak magyar költészetébıl. A korszak magyar szépprózájából. Felnevelı és formáló közösségek.1460
NT-14450-16450/SZ Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. - Szöveggyőjtemény Alapóra! 990
MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára 1690
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. Alapóra! ("Régi" forrásközpontú!) 1470
FI-504011101 OFI Borhegyi Péter, Paksa RudolfTörténelem tankönyv 11. Fakultáció! 800
FI-504011102 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 11. Fakultáció! 400
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
NT-13419/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv IV. 1440
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

18250 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

………………………

szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
12. B

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-16420/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. I. kötet. A késı modernség világirodalmából. Fakultáció!1460
NT-16420/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. II. kötet. Magyar irodalom Fakultáció! 1460
NT-14450-16450/SZ Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. - Szöveggyőjtemény Alapóra! 990
MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára Fakultáció! 1690
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. Alapóra! ("Régi" forrásközpontú!) 1470
FI-504011101 OFI Borhegyi Péter, Paksa RudolfTörténelem tankönyv 11. Fakultáció! 800
FI-504011102 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 11. Fakultáció! 400
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
NT-13498/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Tankönyv (CD melléklettel) - Átdolgozott kiadás2650
NT-13498/M/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Munkafüzet - Átdolgozott kiadás1010
NT-13419/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv IV. 1440
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

21910 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
12. C

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-16420/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. I. kötet. A késı modernség világirodalmából. Pillantás a posztmodern világirodalomra. A holokauszttéma az irodalomban. A diktatúrák világa az irodalomban1460
NT-16420/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. II. kötet. Magyar irodalom a modernség késıi idıszakában. A korszak magyar költészetébıl. A korszak magyar szépprózájából. Felnevelı és formáló közösségek.1460
MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára 1690
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
NT-13498/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Tankönyv (CD melléklettel) - Átdolgozott kiadás2650
NT-13498/M/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Munkafüzet - Átdolgozott kiadás1010
NT-13419/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv IV. 1440
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
NT-16408/1 Nemzedékek TudásaLénárd Gábor Biológia 12. Alapóra! 1040
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

20760 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
12. D

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára 1690
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
NT-13498/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Tankönyv (CD melléklettel) - Átdolgozott kiadás2650
NT-13498/M/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Munkafüzet - Átdolgozott kiadás1010
NT-13419/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv IV. 1440
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
NT-16408/1 Nemzedékek TudásaLénárd Gábor Biológia 12. Alapóra! 1040
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

17840 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

szülı/gondviselı aláírása

………………………



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
12. F

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-16420/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. I. kötet. A késı modernség világirodalmából. Pillantás a posztmodern világirodalomra. A holokauszttéma az irodalomban. A diktatúrák világa az irodalomban1460
NT-16420/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. II. kötet. Magyar irodalom a modernség késıi idıszakában. A korszak magyar költészetébıl. A korszak magyar szépprózájából. Felnevelı és formáló közösségek.1460
MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára 1690
NT-14425/1 Nemzedékek TudásaSzáray Miklós - Kaposi JózsefTörténelem IV. ("Régi" forrásközpontú!) 1470
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
NT-13498/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Tankönyv (CD melléklettel) - Átdolgozott kiadás2650
NT-13498/M/NAT Nemzedékek TudásaPárkányi tanárnı! France-Euro-Express 4 Nouveau Francia Munkafüzet - Átdolgozott kiadás1010
NT-13419/NAT Nemzedékek Tudása Latin nyelvkönyv IV. 1440
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
NT-16408/1 Nemzedékek TudásaLénárd Gábor Biológia 12. Alapóra! 1040
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

20760 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...…

2015/2016-os tanév

………………………

szülı/gondviselı aláírása



Eötvös József Gimnázium Tankönyvrendelés
Név:……….………...………...……..
13. E

kiadói kód kiadó szerzı/k cím

is
k

o
la

i á
r

kifizetem
ingyenes tankönyvre 

jogosultként kölcsönözni 
szeretném 

NT-16420/I Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. I. kötet. A késı modernség világirodalmából. Pillantás a posztmodern világirodalomra. A holokauszttéma az irodalomban. A diktatúrák világa az irodalomban1460
NT-16420/II Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. II. kötet. Magyar irodalom a modernség késıi idıszakában. A korszak magyar költészetébıl. A korszak magyar szépprózájából. Felnevelı és formáló közösségek.1460
NT-14450-16450/SZ Nemzedékek TudásaPethıné Nagy CsillaIrodalom 12. - Szöveggyőjtemény Fakultáció! 990
MS-2373 Mozaik Fráter Adrienne Magyar nyelv 12. a középiskolák számára 1690
FI-504011101 OFI Borhegyi Péter, Paksa RudolfTörténelem tankönyv 11. Alapóra! 800
FI-504010902 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 9-10. Fakultáció! 350
FI-504011102 OFI Herber Attila, Kampós AndrásTörténelem munkafüzet 11. 400
ÁL-585 Áron Áron László - Jócsák Mária - Kalmár ZoltánFilozófia középiskolásoknak - választható fakultáció! 2540
MS-2312 Mozaik Csordás Mihály - Kosztolányi József, Kovács István, Pintér Klára, Urbán János Dr., Vincze IstvánSokszínő matematika tankönyv 12. évf. 1930
MS-2627 Mozaik Dr. Halász Tibor – dr. Jurisits József – dr. Szőcs JózsefFizika 11-12. tankönyv Közép- és emelt szintő érettségire készülıknek 2380
NT-16408/1 Nemzedékek TudásaLénárd Gábor Biológia 12. Alapóra! 1040
MS-2643T Mozaik Gál Béla Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Evolúció. Fakultáció! 1690

16730 ft összesen

Kérjük, a mellékelt tankönyvrendelési tájékoztató lap alapján a vásárlást vagy a kölcsönzést egyértelmően jelöljék !

A többi szükséges tankönyvrıl   a szaktanárok szeptemberben adnak tájékoztatást.

Az ingyenes tankönyvre való jogosultságról és az igénybevételének feltételeirıl a mellékelt minisztériumi formanyomtatvány ad tájékoztatást.

Ingyenes tankönyvre jogosult tanuló a fenti táblázatban igényelt tankönyveit az iskolai könyvtár állományából kölcsönözheti ki. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok  az iskolán → Könyvtárellátón (KELLO) keresztül  csak akkor vásárolhatnak tankönyveket, 

ha az ingyenes tankönyvre való jogosultságukról a fenti táblázatban tett jelölések szerint lemondanak; azaz a táblázatban nem 

jeleznek egyetlen egy tankönyvet sem a kölcsönzı oszlopban.

A listán piros színnel jelzett könyv(ek) nem szerepelnek a tankönyvlistán, viszont a szakos tanár és az iskola helyi tanterve szerint ezt(eket) javasoljuk használatra. 

Ezek a könyvek nem lehetnek ingyenesek, ezért kérjük a megfelelı oszlopban jelöljék, hogy az árát kifizetik-e.

Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diák  valamelyik tankönyvét meg szeretné vásárolni  (nem kölcsönözni),

akkor azt a tankönyvet ezen a listán ne jelöljék , hanem pl. a KELLO webshopjában rendelhetik meg.

Budapest, 2015. április ………...… szülı/gondviselı aláírása

2015/2016-os tanév

………………………


