
9. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 9. és 10. évfolyamos tankönyvek meg
felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptemberében 
megjelenő – tankönyvlistára kerülő – középiskolai nyelvtankönyvek minden olyan témakört tar
talmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
Tankönyvkatalóguson szereplő nyelvtantankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

OH-MNY09TA: A korábbi újgenerációs, FI501010901/1 raktári számú Magyar nyelv 9. tankönyv (Tan
anyagfejlesztők: dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, Sz. dr. Hegedűs Rita, Szerecz György) átdolgozása 
a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. Az alábbi linken a tankönyv teljes anyaga, valamint 
a könyvhöz kapcsolódó tanmenetajánlás is letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/
OHMNY09TA

OH-MNY09TB: A korábbi Magyar nyelv és kommunikáció sorozat NT17137 raktári számú Magyar nyelv és 
kommunikáció tankönyv a 9. évfolyam számára átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak meg
felelően. Az alábbi linken a tankönyv teljes anyaga, valamint a könyvhöz kapcsolódó tanmenetajánlás is 
letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OHMNY09TB
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OH-MNY10TA: A korábbi újgenerációs, FI501011001/1 raktári számú Magyar nyelv 10. tankönyv (Tan
anyagfejlesztők: dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila) átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak 
megfelelően. Az alábbi linken a tankönyv teljes anyaga, valamint hamarosan a könyvhöz kapcsolódó tan
menetajánlás is letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OHMNY10TA
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Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kap hatnak 
a kollégák segítséget. Az új OH-MNY10TA középiskolai nyelvtankönyvnek a  www.nkp.hu portálon 
való feldolgozása 2021 szeptemberétől várható.      
Magyar nyelv 9. tankönyvet feldolgozó, digitális feladatokkal kiegészített okoskönyv az alábbi linkről 
érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9_nat2020/     

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 

OH-MNY10MAB: A munkafüzet az OHMNY10TA raktári számú Magyar nyelv 10. tankönyvhöz és az  
OHMNY10TB raktári számú Magyar nyelv 10. tankönyvhöz is alkalmazható, a tankönyvek és a munkafüzet 
felépítése jól összehangolt az átjárhatóság érdekében.   
A korábbi újgenerációs FI501011002/1 raktári számú Magyar nyelv 10. munkafüzet (Tananyagfejlesztők: 
dr. Forró Orsolya, Tóth László), valamint a korábbi Magyar nyelv és kommunikáció sorozat NT17237/M rak
tári számú Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. évfolyam számára kiadványok alapján készült 
átdolgozás a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. Az alábbi linken a munkafüzet teljes anyaga 
letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OHMNY10MAB
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OH-MNY10TB: A korábbi Magyar nyelv és kommunikáció sorozat NT17237 raktári számú Magyar nyelv 
és kommunikáció tankönyv a 10. évfolyam számára átdolgozása a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak 
megfelelően. Az alábbi linken a tankönyv teljes anyaga, valamint hamarosan a könyvhöz kapcsolódó tan
menetajánlás is letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OHMNY10TB
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