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A kéziszótár legfontosabb jellemzői

È  Tudásszint: haladó nyelvtanulóknak a közép- és fel-
sőfokú tanulmányokhoz, emelt szintű érettségihez, 
felvételihez, illetve közép- és felsőfokú nyelvvizsgá-
hoz (B2, C1).

È  Könnyen áttekinthető felépítés; az élő, mindenna-
pi beszédet tükröző példaanyag; a tudomány és a 
technika területeiről (informatika, telekommuniká-
ció, ökológia) származó, a sajtóban leggyakrabban 
előforduló szavak.

È  Mintegy 45 000–93 000 címszó, több mint 100 000–
220 000 ekvivalens, 50 000–66 000 példa és fordítás.

È  Kék címszavakkal.
È  Az alapszókincsen kívül gazdasági, politikai és keres-

kedelmi szókincs; magyar és idegen nyelvű kiegészítő 
információk.

È  Három kéziszótárunk elnyerte a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia legmagasabb szakmai kitüntetését, a  
KIVÁLÓ MAGYAR SZÓTÁR díjat.

www.maximkiado.hu
www.grimm.hu

Kedvezményes kéziszótár diákoknak

A szótárakat a tanulók – a feltüntetett kedvezményes áron – csak az iskolán keresztül vásárolhatják meg!

Megrendelés
–  A kitöltött és aláírt megrendelőlapokat a tanulóktól a nyelvtanár / tankönyvfelelős szedi be, és összesítve, 

e-mailen vagy faxon továbbítja a kiadónak.

A szótár átvétele
–  A kiadó a szótárakat az iskolába küldi el, a tanulók azokat a nyelvtanártól / tankönyv felelőstől kapják meg.

Fizetési határidő
–  A fizetési határidő a szállítást követően legfeljebb 14 nap, ezen belül a befizetés időpontját a nyelvtanár / 

tankönyvfelelős határozza meg.



KÉRJÜK, A MEGRENDELŐLAPOT A KÖVETKEZŐ NYELVÓRÁRA SZÍVESKEDJENEK VISSZAKÜLDENI!

Angol, holland, német, spanyol nyelvet választóknak szaktanáraink az alábbi szótárakat javasolják:

Szerző Cím Bolti ár Kedvezményes  
iskolai ár 

Rendelt  
darabszám

Lázár A. Péter, 
Varga György

Angol–magyar egyetemes 
kéziszótár 9.990 Ft 7.990 Ft  

Varga György, 
Lázár A. Péter

Magyar–angol egyetemes 
kéziszótár 9.990 Ft 7.990 Ft

Mollay Erzsébet, 
Nagy Roland Holland–magyar kéziszótár 14.900 Ft 11.920 Ft  

Hessky Regina,  
Iker Bertalan Német–magyar kéziszótár 9.990 Ft 7.990 Ft

Hessky Regina,  
Iker Bertalan Magyar–német kéziszótár 9.990 Ft 7.990 Ft  

Dorogman György Spanyol–magyar kéziszótár 9.990 Ft 7.990 Ft  

A szótárakat a tanulók – a feltüntetett kedvezményes áron – csak az iskolán keresztül vásárolhatják meg. 

MEGRENDELÉS

Alulírott Szülő a fent megjelölt szótárt/szótárakat a feltüntetett kedvezményes iskolai áron megrendelem. 

Tanuló neve:  ________________________________________________________________________________

Osztály: _____________________________________________________________________________________

 …………………………………………… ……………………………………………
 Dátum Szülő aláírása

CSAK az iskoláétól eltérő névre szóló áfás számla igénylése esetén kitöltendő!

Amennyiben névre szóló, áfás számlát szeretne a megrendelt szótárakról, kérjük, adja meg a következő adatokat!
Utólag számla kiállítására nincs lehetőség.

Számlázási név:  ______________________________________________________________________________

Számlázási cím:  ______________________________________________________________________________

A megrendelő szülő neve:  _____________________________________________________________________

A megrendelő szülő e-mail-címe és telefonszáma:  ________________________________________________

Adószám: 

KÉRJÜK, A MEGRENDELŐLAPOT A KÖVETKEZŐ NYELVÓRÁRA SZÍVESKEDJENEK VISSZAKÜLDENI!


