
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

TANKÖNYVOSZTÁS 2017-18. tanév 

Helyszín: Tornaterem 

Az SNI tagozat és a RAK tanulói az első tanítási héten a 

tantermükben kapják meg könyveiket. 

Az 1-9. évfolyam tanulóinak ingyenes lett a Könyvtárellátón keresztül rendelt 

tankönyvcsomag. 

Augusztus 29.  Augusztus 30. Augusztus 31. 
8:00-12:00  

13:00-16:00  
9:00-12:00  
13:00-18:00 

8:00-12:00  
13:00-15:00 

Ingyenes diákok (1-5. 
évfolyam), valamint az 
államilag támogatott 
könyvek (normatív 
kedvezmények 10-12. 
évfolyam)  

 

Ingyenes diákok (6-9. 
évfolyam), valamint az 
államilag támogatott 
könyvek (normatív 
kedvezmények 10-12. 
évfolyam). 
 
Amennyiben ekkorra 
megérkeznek a csekkek, 
elkezdjük osztani a 
fizetős könyveket is, erről 
a későbbiekben adunk 
tájékoztatást. 

Szülő által fizetendő 
könyvek (10-12. évfolyam) 

A szülő által fizetendő tankönyveket nagykorú személy veheti át, lehet a szülő által írásban 

meghatalmazott személy is. Az ingyenes és a normatív kedvezmény útján biztosított kiadványokat 

a diák is átveheti, diákigazolvány bemutatása után. 

A normatív tankönyvtámogatásra való jogosultság igazolásának 2017. október 1-jéig érvényesnek 

kell lennie. A fizetési státusz módosítási igényt 2017. szeptember 26-ig lehet jelezni az iskola felé. 

A számlát és a csekket a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi 

bizonylat kíséretében, ezek megérkezése augusztus 31-ig várható. Fizetési határidő: 2017. 

szeptember 15. 

Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, 

banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül. (https://szuloifelulet.kello.hu) 

 

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt: Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a 

fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig 

küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell 

gondoskodnia. 

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

 

https://szuloifelulet.kello.hu/


 

Azoknak a diákoknak, akiknek a tankönyvcsomagban nincs benne az angol szeptember 1-jén a 

nyelvtanárok osztják a könyveket. Kérjük, hogy a diák ezen a napon az alábbi összeget hozza 

magával: 

10. a 1. csoport (kezdő) 4.260,- Ft 

 2. csoport (haladó) 4.440,- Ft 

 

10. b haladó csoport 4.440,- Ft 

 

11. a mindkét csoport 4.440,- Ft 

 

11. b 1. csoport (haladó) 4.440,- Ft 

 2. csoport (kezdő) 3.960,- Ft 

 

12. b    3.200,- Ft 

 

 

Százhalombatta, 2017. augusztus 17. 

        Az iskola vezetése 


