
Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű, 

gyermekének az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja 

megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. Különös tekintettel az idegen 

nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek megrendelését igazolni 

szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt, normatív támogatásban részesülők esetében az 

igénylő lapot és az igazolást 2017. 06. 23-ig (beiratkozás) nem hozza vissza a tanuló, a 

tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről a szülő/gondviselő 

gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 
 

 

Budapest, 2017. április 07.                                              

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

1/9. osztály szakközépiskola 

asztalos 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják 

PD-029/K Szövegértés szövegalkotás 9-10 1050 3 év 

FI-511010902 Szakiskolai közismereti tankönyv 9. 0 1 év 

FI-511010903 Osztályközösség-építő program munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010904 Matematika munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010905 Természetismeret munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010906 Kommunikáció-magyar munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010907 Történelem-Társadalomismeret munkafüzet 9. 0 1 év 

KT-0314/2 Matematika a szakiskolák 9-10. 1690 3 év 

GS-4-21 A tömörfa megmunkálása 4000 3 év 

GS-4-15 Faipari szakrajz 4500 1 év 

 

 

Német nyelvet tanulók részére: 

RK-9641-41-9/új Direkt Kursbuch 1 1800 2 év 

RK-9641-42-6/új Direkt Arbeitsbuch 1 1955 2 év 

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

OX-4384254 New English File Elementary Student’s Book 2388 1 év 

 

 

…………………, 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 

 



Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű, 

gyermekének az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja 

megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. Különös tekintettel az idegen 

nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek megrendelését igazolni 

szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt, normatív támogatásban részesülők esetében az 

igénylő lapot és az igazolást 2017. 06. 23-ig (beiratkozás) nem hozza vissza a tanuló, a 

tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről a szülő/gondviselő 

gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 
 

 

Budapest, 2017. április 07.                                              

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

1/9. osztály szakközépiskola 

kárpitos 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják 

PD-029/K Szövegértés szövegalkotás 9-10 1050 3 év 

FI-511010902 Szakiskolai közismereti tankönyv 9. 0 1 év 

FI-511010903 Osztályközösség-építő program munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010904 Matematika munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010905 Természetismeret munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010906 Kommunikáció-magyar munkafüzet 9. 0 1 év 

FI-511010907 Történelem-Társadalomismeret munkafüzet 9. 0 1 év 

KT-0314/2 Matematika a szakiskolák 9-10. 1690 3 év 

MK-59245/I Kárpitos gépek és technológiák I. 2900 3 év 

MK-7210 Faipari szakrajz 3390 2 év 

 

 

Német nyelvet tanulók részére: 

RK-9641-41-9/új Direkt Kursbuch 1 1800 2 év 

RK-9641-42-6/új Direkt Arbeitsbuch 1 1955 2 év 

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

OX-4384254 New English File Elementary Student’s Book 2388 1 év 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 



Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

gyermekének - amennyiben a 2016/2017-es tanévet eredményesen befejezi - az alábbi 

tankönyvekre lesz szüksége.  

Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. 

Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/gondviselő gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 
 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 
 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

2/10 osztály szakközépiskola 

asztalos 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják 

GS-4-22 Bútorasztalos szerkezetek és szakrajz 4000 2 év 

GS-4-05 Faipari szerkezettan szakrajz I. 3400 1 év 

GS-4-16 Faipari anyagismeret 2800 2 év 

NT-81535 Szövegértés lépésről lépésre 1220 2 év 

FI-511011001 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 0 1 év 

FI-511011003 Kommunikáció-magyar munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011004 Matematika munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011005 Történelem-Társadalomismeret munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011006 Természetismeret munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011007 Osztályközösség építő program munkafüzet 10. 0 1 év 

 

Német nyelvet tanuló részére: 

 

- -   

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

 

OX-4384339 New English File Pre-Intermediate Student’s 

Book 

2388 2 év 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 



Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

gyermekének - amennyiben a 2016/2017-es tanévet eredményesen befejezi - az alábbi 

tankönyvekre lesz szüksége.  

Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. 

Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/gondviselő gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

2/10 osztály szakközépiskola 

kárpitos 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják 

MK-59326 Kárpitos anyag- és gyártásismeret 5600 2 év 

MK-59245/II Kárpitos gépek és technológiák II. 2090 2 év 

NT-81535 Szövegértés lépésről lépésre 1220 2 év 

FI-511011001 Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 0 1 év 

FI-511011003 Kommunikáció-magyar munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011004 Matematika munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011005 Történelem-Társadalomismeret munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011006 Természetismeret munkafüzet 10. 0 1 év 

FI-511011007 Osztályközösség építő program munkafüzet 10. 0 1 év 

 

Német nyelvet tanuló részére: 

 

- -   

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

 

OX-4384339 New English File Pre-Intermediate Student’s  

Book 

2388 2 év 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 



Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

gyermekének - amennyiben a 2016/2017-es tanévet eredményesen befejezi - az alábbi 

tankönyvekre lesz szüksége.  

Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. 

Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/gondviselő gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

3/11 osztály szakközépiskola 

asztalos 
 

Könyv száma Címe Egységár 

GS-4-17 Műszaki dokumentáció a faiparban 1500 

GS-4-06 Faipari szerkezettan szakrajz II. 3400 

GS-4-20 Épületasztalos szerkezetek 4500 

 

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

- -  

 

 

Német nyelvet tanulók részére: 

RK-9641-44-0/új Direkt Kursbuch 2. 2075 

RK-9641-45-7/új Direkt Arbeitsbuch 2. 1955 

 

 

 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 



Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

gyermekének - amennyiben a 2016/2017-es tanévet eredményesen befejezi - az alábbi 

tankönyvekre lesz szüksége.  

Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. 

Különös tekintettel az idegen nyelv tankönyvre. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/gondviselő gondoskodik. 

A szülő/gondviselő tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 

3/11 osztály szakközépiskola 

kárpitos 

 

 

Könyv száma Címe Egységár 

MK-03037 Kárpitos szakrajz  3125 

 

 

Angol nyelvet tanulók részére: 

 

- -  

 

Német nyelvet tanulók részére: 

 

RK-9641-44-0/új Direkt Kursbuch 2. 2075 

RK-9641-45-7/új Direkt Arbeitsbuch 2. 1955 
 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                 szülő/gondviselő aláírása 

 
 

 

 

 

 



Tisztelt Szülő/Nagykorú Tanuló! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

tanulónak az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, 

azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/tanuló gondoskodik. 

A szülő/tanuló tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 
 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 
Ksz/11 Közismeret nélküli osztály  

asztalos 

 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják 

GS-4-16 Faipari anyagismeret  2800 2 év 

GS-4-22 Bútorasztalos szerkezetek és szakrajz 4000 2 év 

GS-4-15 Faipari szakrajz 4500 1 év 

GS-4-21 A tömörfa megmunkálása 4000 2 év 

GS-4-05 Faipari szerkezettan szakrajz I. 3400 1 év 

 

 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                    szülő/tanuló aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Szülő/Nagykorú Tanuló! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

tanulónak az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, 

azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/tanuló gondoskodik. 

A szülő/tanuló tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 
 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 
 

Ksz/11 Közismeret nélküli osztály  

kárpitos 

 

Könyv száma Címe Egységár Hány évig 

használják? 

MK-59245/I. Kárpitos gépek és technológiák I.   2900 2 év 

MK-59245/II. Kárpitos gépek és technológiák II.  2090 2 év 

MK-03037 Kárpitos szakrajz   3125 2 év 

MK-59326 Kárpitos anyag- és gyártásismeret   5600 2 év 

 

 

 

 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                    szülő/tanuló aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Szülő/Nagykorú Tanuló! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

tanulónak - amennyiben a 2016/2017-es tanévet eredményesen befejezi - az alábbi 

tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, azt áthúzással és a 

sor mellett aláírással jelezze. A lap alján aláírásával a tankönyvek megrendelését igazolni 

szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem hozza vissza a tanuló, a 

tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről a szülő/tanuló 

gondoskodik. 

A szülő/tanuló tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 
 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

 
Ksz/12 Közismeret nélküli osztály szakiskola  

asztalos 

 

 

Könyv száma Címe Egységár 

GS-4-06  Faipari szerkezettan szakrajz II. 3400 

GS-4-17 Műszaki dokumentáció a faiparban 1500 

GS-4-20 Épületasztalos szerkezetek 4500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                    szülő/tanuló aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Szülő/Nagykorú Tanuló! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanévben ………………………………………… nevű 

tanulónak az alábbi tankönyvekre lesz szüksége. Amelyik tankönyvet nem kívánja megvenni, 

azt áthúzással és a sor mellett aláírással jelezze. A lap alján aláírásával a tankönyvek 

megrendelését igazolni szíveskedjen. Amennyiben az aláírt példányt 2017. 04. 20-ig nem 

hozza vissza a tanuló, a tankönyveket nem tudjuk megrendelni, a tankönyvek beszerzéséről 

a szülő/tanuló gondoskodik. 

A szülő/tanuló tartózkodási helye: ………………………………………………………... 

 

 

Budapest, 2017. április 07.                                             

 

     Kellnerné Füzi Mária s. k. 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

 

TANKÖNYVJEGYZÉK 

Faipari technikus 

2/14. osztály 

 

 

Könyv száma Címe Egységár 

GS-4-17 Műszaki dokumentáció a faiparban 1500 

MK-59212 Faipari anyagismeret  2270 

NS-211 1201 Faipari táblázatok és képletgyűjtemény nem rendelhető 

GS-4-22 Bútorszerkezetek és szakrajz 4000 

GS-4-20 Épületasztalos szerkezetek 4500 

GS-4-05 Faipari szerkezettan szakrajz I. 3400 

GS-4-06 Faipari szerkezettan szakrajz II. 3400 

 

 

 

 

 

………………………., 2017. ……………………….. 

 

 

                                                                                        …………………………………….. 

                                                                                                    szülő/tanuló aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


