
ABRONCSGYÁRTÓ SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

 

Taneszközök, felszerelések: 

7 db A4 méretű vonalas spirálfüzet  

3 db vonalzó (kétféle derékszögű és egyenes) 

ceruza 

kék színű golyóstoll 

1 db szótárfüzet 

 

10. évfolyam: 

Tankönyvek: 

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

Taneszközök, felszerelések: 

3 db A4 méretű vonalas spirálfüzet  

3 db vonalzó (kétféle derékszögű és egyenes) 

ceruza 

kék színű golyóstoll 

1 db szótárfüzet 

 

  



AGRÁRGÉPÉSZ ÁGAZAT 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Mezőgazdasági ismeretek I. 

Mezőgazdasági ismeretek II. 

Mezőgazdasági ismeretek III. 

Géprajz  

Anyagismeret, gyártástechnológia  
 

Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 

 

 

11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

Gépelemek  

Mezőgazdasági erőgépek II. 

Mezőgazdasági munkagépek II. 

Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 

 

 
 



12. évfolyam: 

Tankönyvek: 

 Mechanika 

Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 
 

  



ASZTALOS SZAKMA 

11. évfolyam: 

Tankönyvek:  

A foglalkoztatás alapjai 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

Szakmai tantárgyak (kivétel szakrajz tantárgy) 

- Szakmai ismeret spirál A4 négyzetrácsos füzet 

- Géptan spirál A4 négyzetrácsos füzet                     

- Munkavédelem spirál A4 négyzetrácsos füzet 

- Gyártás-előkészítés spirál A4 négyzetrácsos füzet                                                                                                                                                                                                                             

- Biztonságos munkavégzés spirál A4 négyzetrácsos füzet 

- Anyagismeret spirál A4 négyzetrácsos füzet 

- Tömörfa megmunkálás spirál A4 négyzetrácsos füzet 

Szakrajz: 

- A4 40 lapos sima füzet (nem spirál) 

- Egyenes vonalzó 30 cm-es (Legjobb, ha fából készül!) 

- Háromszög vonalzó (45°-os és 60°-os) (Legjobb, ha fából készül!) 

- Körző, póthegyekkel 

- Ceruza (grafit 2B-s és HB-s vagy F-es) 

- Színes ceruza (piros, kék, barna) 

- Körsablon  

- Radír 

- Ceruzahegyező 

- Csiszolófa (körzőhöz) ezt maguk csinálják a gyerekek! 

- A4 dipa rajzlap 

- A5 írólap csomag 

 

  



CUKRÁSZ SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam  

KP-2331 Élelmiszer-biztonság és -higiénia a vendéglátásban  

KP-2337 Élelmiszer-alapismeretek CD-ROM melléklettel  

KT-0901/2 English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára  

KT-0902/2 English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

MK-6036-2 Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 1.  

MK-6037-0 Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 2.  

MK-6039-7 Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak Példatár  

MS-2851T INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet  

TM-61002/1 Cukrász szakmai ismeretek 1.  

TM-61002/2 Cukrász szakmai ismeretek 2. 

Füzetek: 

7db spirálfüzet (3 db négyzetrácsos, 1 db sima, 3 db vonalas) 

7db A/4-es füzet (4db vonalas, 1 db sima, 2 db francia kockás) 

1db rajzfüzet („VÁZLATOK”) 

1db kisalakú hangjegyfüzet  

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 6db színes ceruza 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

 

10. OSZTÁLY: 

Tankönyvek: 
 

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam 

Angol nyelvkönyv és feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 

Élelmiszer-biztonság és -higiénia a vendéglátásban 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 3.  

Cukrász szakmai ismeretek 2.  

Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások 3. 

Füzetek: 

7db spirálfüzet (3 db négyzetrácsos, 1 db sima, 3 db vonalas) 



5db A/4-es füzet (3db vonalas, 2 db francia kockás) 

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

 

11. OSZTÁLY: 

Tankönyvek: 

 

A foglalkoztatás alapjai 

Füzetek: 

7db spirálfüzet (3 db négyzetrácsos, 1 db sima, 3 db vonalas) 

5db A/4-es füzet (3db vonalas, 2 db francia kockás) 

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

  



ELADÓ SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

 

Füzetek: 

9db spirál füzet (1 db négyzetrácsos, 3 db vonalas, 5db francia kockás) 

6db A/4-es füzet (4db vonalas, 2 db sima) 

1db kisalakú hangjegyfüzet  

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 6db színes ceruza 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

10. OSZTÁLY: 

 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam  

Angol nyelvkönyv és feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 

Füzetek: 

9db spirál füzet (1 db négyzetrácsos, 3 db vonalas, 5db francia kockás) 

6db A/4-es füzet (4db vonalas, 2 db sima) 

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

 



11. OSZTÁLY: 

 

Tankönyvek:  

 Foglalkoztatás alapjai 

Füzetek: 

9db spirál füzet (1 db négyzetrácsos, 3 db vonalas, 5db francia kockás) 

6db A/4-es füzet (4db vonalas, 2 db sima) 

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

 

  



ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

 Géprajz 

 Anyagismeret, gyártástechnológia 

Gépelemek 

Ívhegesztés 

Szakmai órákra füzet (minden tantárgyhoz külön-külön)  

A4-es méretű sima lapos (spirál, vagy ragasztott kötésű) 60, 70, vagy 80 lapos füzet  

(+ minden füzethez külön sorvezető szükséges).  

Író- és rajzeszköz: (minden szakmai órára)  

0,5 mm-es kék és piros színű golyóstoll  

0,5 mm-es grafit ceruza (2B és HB keménységű betétekkel)  

Fehér színű radír (Rotring, v. Maped)  

Egyenes vonalzó: 1 db = 30 cm-es,  

Háromszög vonalzó: 1 db = 45
o
 - 45

o
 - 90

o
-os 1 db = 30

o
 - 60

o
 - 90

o
-os  

Rádiusz vonalzó  

Szögmérő (műanyag)  

Körző  

Számológép 

10. évfolyam: 

Tankönyvek: 

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam  

Angol nyelvkönyv és feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 

 Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek 

 Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek II. 

Szakmai órákra füzet (minden tantárgyhoz külön-külön)  

A4-es méretű sima lapos (spirál, vagy ragasztott kötésű) 60, 70, vagy 80 lapos füzet  

(+ minden füzethez külön sorvezető szükséges).  

Író- és rajzeszköz: (minden szakmai órára)  

0,5 mm-es kék és piros színű golyóstoll  

0,5 mm-es grafit ceruza (2B és HB keménységű betétekkel)  

Fehér színű radír (Rotring, v. Maped)  

Egyenes vonalzó: 1 db = 30 cm-es,  

Háromszög vonalzó: 1 db = 45
o
 - 45

o
 - 90

o
-os 1 db = 30

o
 - 60

o
 - 90

o
-os  

Rádiusz vonalzó  

Szögmérő (műanyag)  

Körző  

Számológép 

 

 



 
11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

 A foglakoztatás alapjai 

 Munka- és környezetvédelem 

Szakmai órákra füzet (minden tantárgyhoz külön-külön)  

A4-es méretű sima lapos (spirál, vagy ragasztott kötésű) 60, 70, vagy 80 lapos füzet  

(+ minden füzethez külön sorvezető szükséges).  

Író- és rajzeszköz: (minden szakmai órára)  

0,5 mm-es kék és piros színű golyóstoll  

0,5 mm-es grafit ceruza (2B és HB keménységű betétekkel)  

Fehér színű radír (Rotring, v. Maped)  

Egyenes vonalzó: 1 db = 30 cm-es,  

Háromszög vonalzó: 1 db = 45
o
 - 45

o
 - 90

o
-os 1 db = 30

o
 - 60

o
 - 90

o
-os  

Rádiusz vonalzó  

Szögmérő (műanyag)  

Körző  

Számológép 

  

 

  



GUMIIPARI TECHNIKUS SZAKMA 

 

13. évfolyam: 

Füzetek: 

6 db négyzetrácsos spirálfüzet (gumiipari makromolekulák, reológia, formacikk 

gyártás, abroncsgyártás, hevedergyártás, műszaki tömlőgyártás tantárgyakhoz) 

2 db szótárfüzet 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

Körző 

Ceruzák: HB és 2B 

Tollak: kék és piros golyóstoll 

Számológép 
 

  



KŐMŰVES SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

1. Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

2. English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

3. English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

4. INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

Kölcsönözhető tankönyvek: 

1. Ruhaipari szabás-szakrajz 

Taneszközök, felszerelések: 

1. A4 méretű vonalas spirálfüzet 7 db 

2. B3 méretű vázlatfüzet 2 db 

3. 3 db vonalzó (kétféle derékszögű és egyenes) 

4. 0,5 mm-es HB keménységű csőceruza 

5. B keménységű ceruza 

6. körző 

7. átlátszós papír 

8. kenőfejes papírragasztó 

9. papírvágó olló 

10. negyedes papírcenti 

11. mérőszalag 

12. gombostű 

11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

1. Női ruhák készítése 

Kölcsönözhető tankönyvek: 

1. Nőiruha szabás-szakrajz II. 

 

  



KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT 

11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

 Anyagismeret, gyártástechnológia 

 Gépelemek 

 Elektrotechnikai alapismeretek – villamos alapfogalmak 

 

Szakmai órákra füzet (minden tantárgyhoz külön-külön) 

  

A4-es méretű sima lapos (spirál, vagy ragasztott kötésű) 60, 70, vagy 80 lapos füzet  

(+ minden füzethez külön sorvezető szükséges).  

 

Író- és rajzeszköz: (minden szakmai órára)  

 

0,5 mm-es kék és piros színű golyóstoll  

0,5 mm-es grafit ceruza (2B és HB keménységű betétekkel)  

Fehér színű radír (Rotring, v. Maped)  

Egyenes vonalzó: 1 db = 30 cm-es,  

Háromszög vonalzó: 1 db = 45
o
 - 45

o
 - 90

o
-os 1 db = 30

o
 - 60

o
 - 90

o
-os  

Rádiusz vonalzó  

Szögmérő (műanyag)  

Körző  

Számológép 

  



MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

Mezőgazdasági erőgépek I. 

Mezőgazdasági munkagépek I. 

Anyagismeret, gyártástechnológia 

Géprajz 

Gépelemek 

Munka- és környezetvédelem (gazda, mezőgazdasági munkás) 

 

Taneszközök, felszerelések: 

Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 
 

 

10. évfolyam: 

Tankönyvek: 

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam  

Mezőgazdasági ismeretek I. 

Mezőgazdasági ismeretek I. 

Mezőgazdasági ismeretek I. 

Mezőgazdasági erőgépek II. 

Mezőgazdasági munkagépek II. 

Járművezetési ismeretek 

Szakmai számítások  

 

 



Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 
 

 

 

11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

A foglalkoztatás alapjai 

Füzetek: 

6 db spirálfüzet négyzetrácsos (gépelem, anyagismeret, mechanika, erőgép, munkagép, 

gépek üzemeltetése) 

1 db spirálfüzet sima (géprajz) 

Vonalzók: - egyenes 

        - derékszögű (30 és 45) 

 

Körző 

 

Ceruzák: HB és 2B 

 

Tollak: kék és piros golyóstoll 
 

 

  



NŐI SZABÓ SZAKMA 

9. évfolyam: 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 9. évfolyam 

English Light Angol nyelvkönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

English Light Angol nyelvi gyakorlókönyv a szakiskolák 9. évfolyama számára 

INFORMATIKA középiskolásoknak munkafüzet 

Ruhaipari alkatrész-technológia 

Könnyűipari anyag- és áruismeret 

 

Kölcsönözhető tankönyvek: 

Ruhaipari szabás-szakrajz 

Taneszközök, felszerelések: 

1db kisalakú hangjegyfüzet  

2db szótárfüzet 

7 dbA4 méretű vonalas spirálfüzet  

7 db A4 méretű spirálfüzet (2 vonalas, 5 négyzetrácsos) 

2 db B3 méretű rajzfüzet (vázlatfüzet) 

3 db vonalzó (kétféle derékszögű és egyenes)  

1 csomag írólap 

20 db A4 méretű rajzlap 

1 doboz színes ceruza (6 színű) 

0,5 mm-es HB keménységű csőceruza 

B keménységű ceruza 

kék színű golyóstoll 

radírgumi 

körző 

átlátszós papír 

kenőfejes papírragasztó 

papírvágó olló 

negyedes papírcenti 

mérőszalag 

gombostű 

 

11. évfolyam: 

Tankönyvek: 

Női ruhák készítése 

Kölcsönözhető tankönyvek: 

Nőiruha szabás-szakrajz II. 

Taneszközök, felszerelések: 



2db szótárfüzet 

3 dbA4 méretű vonalas spirálfüzet  

4 db A4 méretű spirálfüzet (4 négyzetrácsos) 

1 db B3 méretű rajzfüzet (vázlatfüzet) 

3 db vonalzó (kétféle derékszögű és egyenes)  

1 csomag írólap 

20 db A4 méretű rajzlap 

1 doboz színes ceruza (6 színű) 

0,5 mm-es HB keménységű csőceruza 

B keménységű ceruza 

kék színű golyóstoll 

radírgumi 

körző 

átlátszós papír 

kenőfejes papírragasztó 

papírvágó olló 

negyedes papírcenti 

mérőszalag 

gombostű 

 

  



PÉK SZAKMA 

10. OSZTÁLY: 

 

Tankönyvek:  

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam  

Angol nyelvkönyv és feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 

Füzetek: 

12db A/4-es füzet (10db vonalas, 2 db négyzetrácsos) 

1db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

Egyéb taneszköz: 

 1pár tornacipő 

 1db tornanadrág 

1db póló 

Munkaruha: 

 1db fehér póló 

 1db fehér nadrág 

 1db fehér zárt cipő 

 1db fehér sapka 

 

11. OSZTÁLY: 

 
Tankönyvek:  

 A foglakoztatás alapjai 

Füzetek: 

12db A/4-es füzet (10db vonalas, 2 db négyzetrácsos) 

2db szótárfüzet 

Írószerek: 

 2db grafitceruza (HB, B) 

 1db radírgumi 

 3db vonalzó (különböző alakú) 

 2db kék golyóstoll 

 1db piros golyóstoll 

 1db zöld golyóstoll 

 1db körző 

 1db számológép 

Egyéb taneszköz: 

 1pár tornacipő 

 1db tornanadrág 

1db póló 



Munkaruha: 

 1db fehér póló 

 1db fehér nadrág 

 1db fehér zárt cipő 

 1db fehér sapka 

1db fehér köpeny 

 

 
 

 


