
Tisztelt Szülők! 
 

Iskolánkban a tankönyvrendelés a tavalyi tanévhez hasonlóan idén is 
elektronikus formában történik. Részletes leírást erről a rendszerről (pl. fizetés és 
számlázás módjai) az alábbi címen találnak: 
http://kello.hu/diakokesszulok/a%202018%202019-
es%20tanev%20tankonyvellatassal%20kapcsolatos%20szuloi%20tajekoztatoja 
 
FONTOS! Kérjük: az iskolánkba újonnan beiratkozó diákok (7. évfolyam, 9. 
C/D/F/Ny) szülei csak májustól regisztráljanak a KELLO tankönyvrendelési 
felületén, és csak akkortól foglalkozzanak gyermekük tankönyvcsomagjával! 
 
A tankönyvrendeléshez a KELLO oldalán a következő linkre kell kattintani: 
szuloifelulet.kello.hu.  
 
Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkeznek szülői regisztrációval, tegyék 
meg, hogy regisztrálnak, mert csak így férnek hozzá gyermekük 
tankönyvcsomagjának elfogadásához, vagy így tudják kizárni gyermekük 
megrendeléséből 

(1) az egyes, otthon már korábbról meglévő, vagy a  
(2) gyermekük csoportjának nem szükséges tankönyveket. (Utóbbiakról a 

’Kitöltési segédlet szülőknek a tankönyvrendeléshez’ c. mellékelt anyag ad 
tájékoztatást iskolánk honlapján.) 

Akik már az előző tanévekben regisztráltak (azaz gyermekük már a 2017-2018-as 
tanévben is Eötvös-diák volt), 

(1) szíveskedjenek először a tanulói adatokat módosítani – ha szükséges – 
és  

(2) gyermekük tankönyvrendelését jóváhagyni. Erre kizárólag 2018. 
április 21-23. között van lehetőségük! 

 
A tankönyvrendeléshez az iskolának szüksége van az ingyenes tankönyvre jogosult 
diákok létszámának felmérésére is a 10, 11. és 12. évfolyamon. 
Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok szülei az iskola honlapjáról letölthető 
igénylőlapot töltsék ki, majd beszkennelve, az ingyenességre vonatkozó 
igazolással együtt 2018. április 21-23. között küldjék el a 
tankonyvrendeles.e5vos@gmail.com e-mail címre.  
 
Az előző tanévekhez hasonlóan az ingyenes tankönyvre jogosult diákok (a 7, 8. és 
9. évfolyam diákjai alanyi jogon, a 10, 11. és 12. évfolyam diákjai rászorultsági 
alapon) az iskola könyvtárából kölcsönözhetik ki a tankönyveiket a tanév 
elején. (A tankönyveket az iskolai könyvtár állományába kell bevennünk. Ezeket a 
tankönyveket a szabályok szerint a diákoknak tanév végén vissza kell hozniuk a 
könyvtárba. Az előírások szerint az érettségi letételéig biztosítjuk a korábbi 
tanévekben használt tankönyvek újbóli könyvtári kölcsönzését az ingyenes 
tankönyvre jogosult diákoknak. A munkafüzetek és a munkatankönyvek az ingyenes 
tankönyvre jogosult diákok tulajdonába kerülnek, ezért azokat nem kell visszaadni a 
könyvtárba.) 
Ha az ingyenes tankönyvre jogosult diákok egyes tankönyveiket mégis meg szeretnék 
vásárolni, ezt az iskolán keresztül nem tudják megtenni, hanem a 
http://webshop.kello.hu/ címen rendelhetik meg a nyár folyamán. 
Kérjük, az idei tanévben ingyen tankönyvet kapott diákok tankönyveiket a 
könyvtárban a tanév végéig adják le. 
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