
5. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Kedves Kollégák!

Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 5., 6. és 7. évfolyamos tankönyvek 
meg felelnek a NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2020–2022 szeptem-
berében megjelent/megjelenő – tankönyvlistára került/kerülő – felső tagozatos nyelvtanköny-
vek minden olyan témakört tartalmaznak, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettan-
tervek előírnak.
A tankönyvkatalóguson szereplő felső tagozatos nyelvtankönyvkínálat ezen a linken érhető el.

OH-MNY05TA: Magyar nyelv 5. tankönyv

Az újgenerációs Magyar nyelv 5. (FI-501010501/1), illetve a Magyar nyelv és irodalom 5., Karakter könyv-
sorozat (00552/NAT) taneszközök falhasználásával készült. Tananyagfejlesztő: Sápiné dr. Bényei Rita.

A kiadvány teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető itt:   
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY05TA__teljes.pdf

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar-nyelv-5-nat2020/ 

OH-MNY05TB: Magyar nyelv 5. tankönyv 

Előzménye a Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv az 5. évfolyam számára (NT-11531/T), Magyar nyelv 
és kommunikáció munkafüzet az 5. évfolyam számára (NT-11531/M), illetve Nyelvtan 5. tankönyv az 5. év-
folyam számára (AP-050305). Tananyagfejlesztő: Förhéczné Bartha Melinda.

A kiadvány teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető itt:   
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY05TB__teljes.pdf

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar-nyelv-5-nat2020/ 

Magyar nyelv
tankönyv 5.

OH-MNY05TA

 NAT 2020

Magyar nyelv  
tankönyv 5.

OH-MNY05TB

 NAT 2020

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok?SearchForm%5BschoolType%5D=2194&SearchForm%5BschoolYear%5D=&SearchForm%5BschoolSubject%5D=2224&SearchForm%5Bauthor%5D=&SearchForm%5BproductId%5D=&SearchForm%5Btitle%5D=&SearchForm%5Bnat%5D=Nat+2020&yt0=
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY05TA__teljes.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar-nyelv-5-nat2020/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY05TB__teljes.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_5_nat2020/
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar-nyelv-5-nat2020/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MNY05TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MNY05TB


6. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA NAT 2020

Magyar nyelv
tankönyv 6.

OH-MNY06TA

 NAT 2020

Magyar nyelv
munkafüzet 6.

OH-MNY06MA

 NAT 2020

6. évfolyamon a taneszközök az ötödikes taneszközök közvetlen folytatásai (OH-MNY05TA és OH-MNY05TB), 
de a 6. évfolyamon mindkét tankönyvhöz készült munkafüzet is. Mindkét tankönyv és munkafüzet meg-
felel a NAT 2020-hoz készült kerettantervi előírásoknak.
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OH-MNY06TB és OH-MNY06MB: Magyar nyelv tankönyv és munkafüzet a 6. évfolyam számára

Előzménye a Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv a 6. évfolyam számára (NT-11631), a Magyar nyelv 
és kommunikáció munkafüzet a 6. évfolyam számára (NT-11631/M), illetve a 3. és 4. osztályos Anyanyelv 
és kommunikáció újgenerációs tankönyvek és munkafüzetek. Tananyagfejlesztő: Kóródi Bence.
A kiadvány teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető itt:   
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY06TB__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY06MB__teljes.pdf

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6_nat2020/
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OH-MNY06TA és OH-MNY06MA taneszközök: Magyar nyelv 6. tankönyv és munkafüzet 

A korábbi újgenerációs tankönyv és munkafüzet és a Magyar nyelv és irodalom 6., Karakter könyvsorozat 
(00652/NAT) taneszközök felhasználásával készült. Tananyagfejlesztő: Sápiné dr. Bényei Rita.
A kiadvány teljes terjedelmében megtekinthető és letölthető itt:   
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY06TA__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY06MA__teljes.pdf

Okostankönyvi formában itt érhető el: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6_nat2020/
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Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresz tül kap hatnak 
a kollégák segítséget. Az új OH-MNY07TA és OH-MNY07MA, OH-MNY07TB és OH-MNY07MB ma-
gyar nyelvtan tankönyveknek és munkafüzeteknek a www.nkp.hu portálon való feldolgozása 2022 
szeptemberétől várható.           

Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu 
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7. évfolyamon a taneszközök a hatodikos kiadványok közvetlen folytatásai (OH-MNY06TA és OH-MNY06TB), 
a 7. évfolyamon mindkét tankönyvhöz készült munkafüzet is. Mindkét tankönyv és munkafüzet megfelel a 
NAT 2020-hoz készült kerettantervi előírásoknak.
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OH-MNY07TB és OH-MNY07MB: Magyar nyelv tankönyv és munkafüzet a 7. évfolyam számára

Új fejlesztésű taneszközök a NAT 2020 kerettantervi előírásoknak megfelelően. Tananyagfejlesztők: Sápiné 
dr. Bényei Rita, dr. Dobi Edit.
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OH-MNY07TA és OH-MNY07MA taneszközök: Magyar nyelv 7. tankönyv és munkafüzet 

A korábbi újgenerációs 7.-es és 8.-os tankönyvek és munkafüzetek (FI-501010701/1, FI-501010702/1,  
FI-501010801/1, FI-501010802/1), valamint a Magyar nyelv és irodalom 6., Karakter könyvsorozat (00652/
NAT) felhasználásával készült. Tananyagfejlesztő: Sápiné dr. Bényei Rita.
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