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ÚTMUTATÓ A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK RENDELÉSÉHEZ
2019/2020. tanév
1. Tankönyvek kiválasztása a tankönyvjegyzékben
A nemzetiségi nevelés-oktatást (anyanyelvű nevelés-oktatást, kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatást,
valamint nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatást) folytató iskolák számára a nemzetiségi tankönyvek is a
2019/2020. tanérve vonatkozó tankönyvjegyzék alapján rendelhetők.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek
A választható nemzetiségi tankönyvek keresésekor legyenek beállítva a jegyzékben a megfelelő szűrők:
1. az oktatás típusa ikonnál kattintson rá a közismeretre,
2. a részletes keresés gombra kattintást követően jelölje meg a nemzetiségi szűrőt;
3. Ezt követően kattintson a keresés gombra.
Ekkor megjelennek a következő tanévre megrendelhető nemzetiségi tankönyvek.
A program lehetőséget ad arra is, hogy egy adott tankönyv, tankönyvcsalád ismeretében, annak pontos címének
beírásával, a fent leírtak beállítását követően meggyőződhessen arról, hogy az szerepel-e a tankönyvjegyzékben.
További segítséget nyújt a tankönyvek kiválasztásában, ha rákattint a tankönyvek előtt szereplő kiadói kódra,
mert a megnyíló tankönyv adatlap kiegészítő jellemzők rovatának harmadik sorában szerepel, hogy mely
nemzetiségi program szerint tanulóknak ajánlják az adott tankönyvet.
A tankönyvjegyzéken jelenleg összesen 709 nemzetiségi kiadvány szerepel bolgár, görög, horvát, német,
román, szerb, szlovák és szlovén nyelven a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató iskolák tanulói számára.
Fontos lehet! A központi tankönyvjegyzék lezárásának időpontja 2019. február 15. volt, DE a nemzetiségi
kiadványok (és az SNI tanulók kiadványai) ez alól kivételt jelentenek, esetükben június a határidő. Mindez azt
jelenti, hogy várható további nemzetiségi kiadványok jegyzékre kerülése (lásd melléklet). Ha olyan könyvet
nem találnak a jegyzéken, ami eddig nemzetiségi listán szerepelt, akkor kérjük, jelezzék az info@udpi.hu vagy
a mesko.gyula@udpi.hu e-mail címre. Előfordulhat hiba a listában, minden eddigi nemzetiségi könyv továbbra
is a jegyzéken van!
A tankönyvfelelősök az alaprendelések április 30-ig történő leadása után május 15-től június 30-ig
módosíthatják az alaprendeléseket, így a még felkerülő nemzetiségi kiadványok megrendelésére is lesz mód.

2. Tankönyvek finanszírozása és rendelése
Az Nkt. 46. § (5) bekezdése1 alapján felmenő rendszerű INGYENES ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS a
jelenleg is hatályos 1265/2017. sz. Kormányhatározat2 szerint a 2017/2018. tanévben együtemben került az
5-8. évfolyam tanulói számára bevezetésre, ill. a középiskola 9. évfolyamán tanulók számára kiterjesztésre.
Az Nkt. és ezen kormányintézkedés értelmében a 2019/2020. tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosult
 az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója,
 10-12. évfolyamon a normatív támogatásra jogosultak3 (a normatív tankönyvtámogatás iránti igényt
minden évben fel kell mérni, az igényjogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást minden korlátozás
nélkül kell biztosítani, a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem kérhető),
 a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevő tanulók.
„Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelésoktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”
2
1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról
3
Normatív kedvezményre való jogosultság feltételei: 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5) bekezdése, 17/2014. (III.
12.) EMMI rendelet
1

Ez tehát azt jelenti, hogy 2017. szeptember 1-től az 1-9. évfolyamon az állam minden tanulónak
térítésmentesen biztosítja a tankönyveket – a nemzetiségi tankönyveket és munkafüzeteket is –, a 10-12.
évfolyamon pedig a nemzetiségi tankönyveket!
A jövő: Várhatóan a 2020/2021. tanévtől a térítésmentes (ingyenes) tankönyvellátás alanyi jogon
kiterjesztésre kerül a köznevelésben nappali rendszerű iskolai oktatásban a 10-12. évfolyamok és az első
szakképesítés megszerzése során a 13-16. szakképzési évfolyamok valamennyi jogviszonnyal rendelkező
tanulójára. Ezzel egyidejűleg megszűnik a jogosultság vizsgálatával kapcsolatos adminisztráció is.
Az iskolák lehetőségei a térítésmentes (ingyenes) tankönyvellátás biztosítására:
 tankönyvrendelés az állami normatíva felhasználásával: Évfolyamonként eltérő mértékben
tanulónként 9-20 ezer forintnyi összeg4, ám ez esetben fontos, hogy a tankönyvlista valóban úgy
kerüljön összeállításra, hogy ennyiből finanszírozható legyen a csomag.
 könyvtári állományból tankönyvkölcsönzéssel
 esetleg használt tankönyvek biztosításával
Az iskola igazgatója gondoskodik arról5, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által
térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek
kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, az
iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve
a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében
meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket
a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.
Az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartóstankönyv használata, ezen évfolyamok tanulói minden évben új
tankönyvet kapnak, tankönyveiket nem kell az iskola könyvtárába bevételezni, azok a tanulók tulajdonában
maradnak.

2.1. Az állami tankönyvtámogatás költségvetési törvényben meghatározott keretösszege
Az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű
nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola tankönyvtámogatási
keretösszege6 a 2019. október 1-én tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján:
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tankönyvtámogatási
keretösszeg HUF/tanuló
2019/2020.
9 000 Ft
9 000 Ft
9 000 Ft
9 000 Ft
12 000 Fta)
12 000 Ft
15 000 Ftb)
12 000 Ft
20 000 Ftc)
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft

Ingyenes tankönyv
biztosítása
2019/2020.
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
teljes körűen
rászorultsági alapon
rászorultsági alapon
rászorultsági alapon

a)nyelvi

előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő is

b)nyelvi

előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő (+ Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) is

előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő (+ Arany János Tehetséggondozó program, Arany
János Kollégiumi Program, enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) is
c)nyelvi

A keretösszeg – ami a rendeléskor rögzített tanulói létszámok alapján az intézmény egészére kerül
megállapításra – továbbra is lehetővé teszi az évfolyamok közötti átcsoportosítást
A tankönyvbeszerzés céljára kapott támogatás kizárólag a hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő
eszközök beszerzésére fordítható!
2018/L. (VII.20.) törvény Magyarország 2019. évi költségvetéséről 7. sz. Melléklet III. pont
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről 32. § (5)
6
2018/L. (VII.20.) törvény Magyarország 2019. évi költségvetéséről 7. sz. Melléklet III. pont
4
5

A 2019. évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős
miniszter utalványozása alapján 2019. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár7. A tankönyvtámogatás teljes
összegét – a törvényben meghatározottak szerint – az iskola fenntartója juttatja el ahhoz az iskolához8, amelyre
a támogatást megállapították. A tankönyvtámogatás összegét az iskola utalja át a Könyvtárellátónak9.
A támogatás összegét elsődlegesen az iskolai tankönyvrendelésen keresztül a tanulói tankönyvvásárlás
költségeinek átvállalására (ingyenes tankönyvellátás) és csökkentésére kell felhasználni, a fennmaradó összeg
a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári állomány gyarapítására fordítható, a fel nem használt
összeget a központi költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni.

2.2. A nemzetiségi tankönyvek finanszírozása:
Az állam a tankönyvtámogatás pénzügyi fedezetét
 az állami fenntartásban levő iskolák esetében a fenntartó tankerületi központok költségvetésében, míg
 a nem állami fenntartó számára az Nkt. rendelkezése10 szerint a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosítja.

2.2.1. Az nemzetiségi tankönyvek ingyenessége
a) Tankerületi központok által fenntartott, nemzetiségi nevelést-oktatást folytató intézményekben:
Az EMMI jelenleg is hatályos 26/2017. (VI. 9.) számú, a tankerületi központok által fenntartott
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének
szabályairól szóló utasítása11 kimondja, hogy
- Az Intézmények által megrendelt nemzetiségi nyelvi, irodalmi, nemzetiségi népismereti és a nemzetiségi
nyelvű közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzését a tankerületi
központok biztosítják (1. Melléklet I. pont A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret,
valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése).
- A CXC/2011. Nkt. 46. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján a nemzetiségi tankönyveket és az
ingyenességgel érintett évfolyamokon a munkatankönyveket és munkafüzeteket beszerzési áron
megtérítik.
- Az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai
tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamok nemzetiségi munkatankönyveit és munkafüzeteit
beszerzési áron megtérítik, a tanulóktól - a jogszabályban meghatározott ingyenességre jogosult tanulók
kivételével - a munkatankönyvekért és munkafüzetekért tanulói árat szednek be.
- A tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzésének forrását a tankerületi központok
költségvetéséből kell biztosítani (1. Melléklet II. pont: A finanszírozás, beszámolás és ellenőrzés rendje).
- Az ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon ingyenességre jogosult tanulók
esetében a munkatankönyvek, munkafüzetek tanulói árának fedezetét a tankerületi központok költségvetésében
a tankönyvek ingyenességének biztosítására meghatározott központi költségvetési keret biztosítja.
b) Nem állami – települési vagy országos nemzetiségi önkormányzat, egyházak, alapítványok –
fenntartásban levő, nemzetiségi nevelést-oktatást folytató intézmények12:

-

Az elmúlt években az EMMI sokat tett a magas nemzetiségi tankönyvárak mérsékléséért, a nemzetiségi
tankönyvek árkorlátja, így számos – leginkább az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv
(EKE-OFI) által kiadott – nemzetiségi tankönyv ára is jelentősen mérséklődött13.
A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti
tankönyvek beszerzésének térítésére vonatkozó, a 2017 előtti gyakorlatot szabályozó 50/2013. (VII. 15.)
EMMI rendelet 2018. december 31-ig volt hatályban, de az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően 2019ben is a nem állami – köztük a nemzetiségi önkormányzati fenntartású – nemzetiségi feladatot ellátó
iskolákban a nemzetiségi tankönyvek ingyenes biztosítása érdekében az ezen tankönyvek rendelése során
felmerült többletköltségek finanszírozására az EMMI nyújt támogatást a fenntartónak.

2018/L. (VII.20.) törvény Magyarország 2019. évi költségvetéséről 7. sz. Melléklet III. pont 3. alpontja
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. § (4) és (5)
9
501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (2)
10
CXC/2011 (XII. 29.) 89.§ (3): „Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét,
amelyet az iskolafenntartó kap a piaci áron forgalomba kerülő tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A
támogatás módjáról a nevelőtestület a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint
dönt. Az iskolának a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodnia
kell a térítésmentes tankönyvellátásról.”
7
8

11

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17U0026.EMM&txtreferer=00000001.TXT

12

2018/L. (VII.20.) törvény Magyarország 2019. évi költségvetéséről 41.§ (1) c) pontjában meghatározott fenntartók
501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 1-5. melléklet

13

-

-

Az EMMI a KELLO-tól kapott adatokra alapozva, a költségvetési törvény alapján igényelhető, az
ingyenesség biztosítását szolgáló, előzőekben feltüntetett keretösszegű támogatások figyelembevételével
egyedi döntést hoz a nemzetiségi tankönyvek rendeléséből fakadó többletköltségek támogatási
mértékéről. Az intézménynek, ill. a fenntartónak a tankönyvrendelésen túl egyéb tennivalója nincs,
a támogatással kapcsolatban igénylési vagy előzetes adatszolgáltatási kötelezettségük nem merül fel.
A támogatási javaslat kidolgozása során a tárca megvizsgálja, hogy a nem nemzetiségi tankönyvek térítését
követően a 2019. évi költségvetési törvény alapján igénybe vett, az ingyenesség biztosítását szolgáló támogatás
felhasználásra került-e. Amennyiben abból maradvány keletkezik, azt a nemzetiségi tankönyvek
beszerzésére kell fordítani, ez a maradvány és a tárca által nyújtott kiegészítő támogatás együttesen
fedezik a nemzetiségi tankönyvbeszerzés többletköltségeit. A korábbi támogatások alkalmával a
szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően a nemzetiségi tankönyveket az 1-2. évfolyam kivételével
4 évig tartós tankönyvként kell használni, az iskoláknak ennek figyelembevételével kell a következő évi
nemzetiségi tankönyveket megrendelniük, megrendeléseiket a KELLO adatai alapján a tárca ellenőrzi, az e
feltétel figyelmen kívül hagyásával megrendelt nemzetiségi tankönyvek beszerzését nem támogatja.

2.3. A nemzetiségi tankönyvek rendelése
- Tankönyvrendelési időszak: A közismereti tankönyvekkel azonos időben
- Tankönyvrendelés helye: a KELLO könyvtári felületén az iskolai könyvtár részére.
- Rendelhetőség:
o A tankönyveket 4 évente lehet, újabb rendelés a tanulólétszám növekedésével együtt lehetséges,
vagy ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra kerültek.
o A munkafüzetek és munkatankönyvek évente rendelhetők.
o 2017 óta az 1-2. évfolyam tankönyvei a nemzetiségek számára is évente rendelhetők (mivel ezen
a két évfolyamon nincs tartóstankönyv használat). A végzős elsősöktől és másodikosoktól a
használt tankönyvet nem kell visszavenni a könyvtári állományba, azt a tanulók megtarthatják,
kártérítésre a szülők nem kötelezhetők.
o Tankönyvek: Ingyenesek – tartós tankönyvként kezelendők – az 3-12. évfolyam minden tanulója
számára.
o Munkafüzetek: 10-12. évfolyamon tanulói ár van, amelyet a szülő – a normatív támogatásra
jogosultaknak a tankerületi központ, vagy a nem állami fenntartó – fizet.
A nemzetiségi tankönyvek természetesen megvásárolhatók egyéni igény szerint, azonban ekkor a teljes –
támogatás nélküli – árat kell megfizetni értük. Ebben az esetben a vásárlást nem az iskola intézi, hanem a
vásárló a KELLO webáruházának felületén rendelheti meg a közismereti tankönyvekhez hasonlóan.
Figyelem! A fenntartói jóváhagyásnak minden esetben meg kell történnie a rendelési határidőig!
Fontos lehet! A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló Kormányrendelet14 13.§ (1) és az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló EMMI rendelet15 34.§ (4) alapján az Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára
a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket,
amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott
tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv. Így a nemzetiségi oktatás eddig jegyzéken lévő, régi
változatú tankönyvei – amennyiben adott évfolyamon adott tantárgyhoz csak az áll rendelkezésre – továbbra
is megrendelhetők, ameddig átdolgozásra nem kerülnek és azok, ill. az új fejlesztések engedélyt kapnak.

-

Tájékoztatónk az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárának 2019. március 25-én kelt
intézményfenntartók, ill. intézményvezetők és pedagógusok részére szóló tájékoztatóleveleiben és az
államtitkárság Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály által intézetünknek küldött külön írásbeli
tájékoztatójában foglaltak ismeretében készült.
Pécs, 2019. április 25.
Englenderné Hock Ibolya
intézményvezető sk.
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
oktatási tanácsnoka

Weigert József
intézményegység-vezető sk.
Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézet

501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
15
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
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Melléklet:
http://tankonyvkatalogus.hu/csatolmanyok/OFI_uj_konyvek.xlsx
A nemzetiségi oktatás (és az SNI-oktatás) eddig jegyzéken lévő, régi változatú tankönyvei továbbra is megrendelhetőek, ugyanakkor, ha az új fejlesztések engedélyt kapnak,
azokat is jegyzékre teszi a kiadó. Abban az esetben, ha egy régi változatú tankönyv átdolgozásra került, javasoljuk az újabb kiadás megrendelését. Legújabb tankönyveink
listája elérhető itt, a kiadványok részletes adatai és mintaoldalai pedig megtekinthetőek a katalógusban.
nemzetiségi

NT-31572/1

Vilinska svirala

5

nemzetiségi

NT-31574/1

Gramatika hrvatskoga jezika 9.

2

nemzetiségi

NT31574/M

Gramatika hrvatskoga jezika 9.

2

nemzetiségi

NT-31578/1

Pružite dlan 6.

3

nemzetiségi

NT-31606
NT31606/M

Povijest 5. TK.

4

Povijest 5.

4

NT-32502/2
NT32502/M/2
NT32503/F/1

Čarolije vragolije 2.

2

Sunce na mom dlanu 2.

2

Umilna reč maternja 3.

3

Zlatne rukoveti 4.

4

Jezik naš blagorodni 4.

4

Najbolje znam što uradim sam 4.

4

nemzetiségi

NT-32504/2
NT32504/F/1
NT32504/F/M/1
NT32504/M/2

Putevi do tajni 4.

4

horvát nyelv és
irodalom
horvát
anyanyelv és
irodalom
horvát
anyanyelv és
irodalom
horvát
anyanyelv és
irodalom
horvát
történelem
horvát
történelem
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom
szerb nyelv és
irodalom

nemzetiségi

NT-32624

Szerb történelem 5

8

szerb történelem

nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi
nemzetiségi

átdolgozás

NT-31572

átdolgozás

NT-31574

új fejlesztés

nincs előzmény

átdolgozás

NT-31578

új fejlesztés

nincs előzmény

új fejlesztés

nincs előzmény

átdolgozás

NT-32502/1

átdolgozás

NT-32502/M/1

átdolgozás

NT-32503/F/1

átdolgozás

NT-32504/1

átdolgozás

NT-32504/F

átdolgozás

NT-32504/F/M

átdolgozás

NT-32504/M/1

új fejlesztés

nincs előzmény

nemzetiségi

NT32624/M

Szerb történelem 5

5

Abecedar şi carte de citire. Limba română - Prima mea carte

6

nemzetiségi

NT-33308/1
NT33308/M/1

Caiet de scriere 1.

7

nemzetiségi

NT-33313/1

Limba română - A doua mea carte

2

nemzetiségi

NT-33316/1

Lecturi literare

2-4

nemzetiségi

NT-33318/1

5-8

nemzetiségi

NT-33330/1

Cunoştinţe de gramatică cu notiuni de fonetică si de vocabular
Limba română. Cunoştinţe generale. Fonetică. Lexicologie.
Gramatică

9-12

nemzetiségi

NT-33338/1

Cunoştinţe despre românii din Ungaria

1-4

nemzetiségi

NT-33354/1

Cunostinte despre poporul roman

5-8

nemzetiségi

NT-33358/1

Cunoştinţe despre poporul român. Manual pentru clasele 9-10

9-10

nemzetiségi

NT-34189/4

Deutsch für die 8. Klasse der Grundschulen

8

nemzetiségi

NT-34213/2

Deutsch für die 5. Klasse der Grundschulen

5

nemzetiségi

NT-34220/2

Deutsch für die 6. Klasse der Grundschulen

6

nemzetiségi

NT-34227/2

Deutsch für die 7. Klasse der Grundschulen

nemzetiségi

Aufgabensammlung für die Abiturvorbereitungen II

nemzetiségi

NT-34311/1
NT34313/M

nemzetiségi

NT-34314

nemzetiségi

új fejlesztés

nincs előzmény

átdolgozás

NT-33308

átdolgozás

NT-33308/M

átdolgozás

NT-33313

átdolgozás

NT-33316

átdolgozás

NT-33318

átdolgozás

NT-33330

átdolgozás

NT-33338

átdolgozás

NT-33354

átdolgozás

NT-33358

átdolgozás

NT-34189/3

átdolgozás

NT-34213/1

átdolgozás

NT-34220/1

7

szerb történelem
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
román nyelv és
irodalom
német nyelv és
irodalom
német nyelv és
irodalom
német nyelv és
irodalom
német nyelv és
irodalom

átdolgozás

NT-34227/1

9-12

német földrajz

átdolgozás

NT-34311

Geographie 10. Arbeitsbuch

10

német földrajz

új fejlesztés

nincs előzmény

Aufgabensammlung für die Abiturvorbereitungen I

11

német földrajz

új fejlesztés

nincs előzmény

