
Kitöltési segédlet a tankönyvrendelő felülethez 

 

A tankönyvlistán nem szereplő tantárgyak (pl.: német nyelv, orosz nyelv, filozófia, ének-zene, 

rajz, művészettörténet, dráma, társadalomismeret, etika, hit- és erkölcstan, alkalmazott 

közgazdaságtan, pszichológia, humánetológia stb.) tankönyvéről a szaktanárok 

szeptemberben adnak tájékoztatást.  

 

9. A:  

 

NT-17112 csak Balga Attila tanár úr matematika csoportjának kell. 

biológia: Solymoss Miklós tanár úr csoportjának nem kell tankönyv. 

Értelemszerűen csak a tanult/választott nyelvhez tartozó tankönyvek kellenek. 

 

9. B: 

 

NT-17112 csak Balga Attila tanár úr matematika csoportjának kell. 

biológia: Solymoss Miklós tanár úr csoportjának nem kell tankönyv. 

Értelemszerűen csak a tanult/választott nyelvhez tartozó tankönyvek kellenek. 

 

9. C: 

 

Értelemszerűen csak a tanult/választott nyelvhez tartozó tankönyvek kellenek. 

  

9. D: 

 

Értelemszerűen csak a tanult/választott nyelvhez tartozó tankönyvek kellenek. 

 

9. F: 

 

Értelemszerűen csak a tanult/választott nyelvhez tartozó tankönyvek kellenek. 

 

10. A: 

 

biológia: Solymoss Miklós tanár úr csoportjának nem kell tankönyv. 

kémia: az MS-2620 tankönyv a Ferenczyné Molnár Márta tanárnő csoportjának kell, a 

többieknek az MK-4337-4-K tankönyv kell. 

 

10. B: 

 

kémia: az MS-2620 tankönyv a Ferenczyné Molnár Márta tanárnő csoportjának kell, a 

többieknek az MK-4337-4-K tankönyv kell. 

 

 

10. C: 

 

biológia: Solymoss Miklós tanár úr csoportjának nem kell tankönyv. 

kémia: az MS-2620 tankönyv a Ferenczyné Molnár Márta tanárnő csoportjának kell, a 

többieknek az MK-4337-4-K tankönyv kell. 

 



11. A:  

 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell.  

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

magyar irodalom alapóra: az FI-s könyvek kellenek. 

magyar irodalom fakultáció: az NT-s könyvek kellenek. 

biológia: a tankönyv az alapórára kell. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 

 

11. B: 

 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell. 

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

biológia: a tankönyv az alapórára kell. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 

 

11. C: 

 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell. 

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kellenek. 

biológia: a tankönyv az alapórára kell. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 

 

11. D: 

 

történelem alapóra: mindhárom tankönyv kell. 

történelem fakultáció: egyik tankönyv sem kell. 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell. 

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kellenek. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 

 

11. E: 

 

történelem alapóra: mindkét tankönyv kell. 

történelem fakultáció: egyik tankönyv sem kell. 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell. 

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 



 

11. F: 

 

matematika alapóra: csak az MS-2311 számú tankönyv kell. 

matematika fakultáció: mindhárom tankönyv kell. 

fizika alapóra: csak az NT-17305 számú tankönyv kell. 

fizika fakultáció: csak az NT-17335 és az NT-17435 számú tankönyv kell. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kellenek. 

kémia: a tankönyv a fakultációra kell. 

 

12. A: 

 

történelem fakultáció: egyik tankönyv sem kell. 

történelem alapóra: egyik tankönyv sem kell. 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

magyar nyelvtan: a tankönyv csak az alapórásoknak kell. 

magyar irodalom: a tankönyvek csak az alapórásoknak kell. 

 

12. B: 

 

történelem fakultáció: egyik tankönyv sem kell. 

történelem alapóra: mindkét tankönyv kell. 

fizika fakultáció: az NT-17435 a Gulyás Erzsébet tanárnő csoportjának kell. 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

magyar nyelvtan: a tankönyv csak az alapórásoknak kell. 

magyar irodalom: a tankönyvek csak az alapórásoknak kell. 

 

12. C: 

 

történelem fakultáció: egyik tankönyv sem kell. 

történelem alapóra: mindkét tankönyv kell. 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kellenek. 

biológia alapóra: az FI-s tankönyv kell. 

biológia fakultáció: a BI3 csoportnak az MS-2643T tankönyv kell. 

 

12. D: 

 

történelem alapóra: kell a tankönyv. 

történelem fakultáció: nem kell a tankönyv. 

fizika fakultáció: az NT-17435 a Gulyás Erzsébet tanárnő csoportjának kell. 

fizika fakultáció: az MS-2627 a Sas Tamás tanár úr csoportjának kell. 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kellenek. 

biológia fakultáció: a BI3 csoportnak az MS-2643T tankönyv kell. 

 

 

 

 

 



12. E: 

 

történelem alapóra: kell a tankönyv. 

történelem fakultáció: nem kell a tankönyv. 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

magyar nyelvtan: a tankönyv csak az alapórásoknak kell. 

magyar irodalom: a tankönyvek csak az alapórásoknak kell. 

 

12. F: 

 

angol: az érettségi mintafeladatsorok két kötete csak ajánlott tankönyvek. 

angol: a tankönyvek a Holik Tünde tanárnő csoportjának kell. 

 

 


