
1 

Tanszerigénylési lista 

 

2022/2023-es tanév 

1. évfolyam 
 

 

3 db A/5-ös vonalas füzet (száma: 14-32) – oldalmargós változat 

1 db A/5-ös vonalas füzet – üzenő füzetnek 

3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet - oldalmargós változat 

1 db A/4-es sima füzet (nem spirál) - oldalmargós változat 

1db hangjegy füzet (kis alakú) 

 

 3 db HB-s grafit ceruza – háromszögletű kialakítás, nem radíros végű (darabonként névvel vagy 

monogrammal ellátva) 

2 db piros-kék színű vastag posta irón – háromszögletű kialakítás (darabonként névvel vagy monogrammal 

ellátva) 

12 színű színes ceruza – háromszögletű kialakítás (darabonként névvel vagy monogrammal ellátva) 

2 db puha radír 

1 db 15-16 cm hosszú, műanyag, hajlítható vonalzó (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 doboz számolókorong (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 csomag számolópálca ( tízesével összegumizva egy kis dobozban) 

1 db papírcenti 100cm-es (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 csomag játékpénz  

1 db 2 lyukú hegyező (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db jól vágó olló (névvel vagy monogrammal ellátva, balkezesekre figyelni) 

1 db tolltartó (Kérem, ne hengeres, hanem rekeszes vagy kihajtható tolltartót válasszanak! A tolltaróba 

kerülnek a grafit és színes ceruzák, posta irónok, radír, vonalzó, hegyező). 

 

1 db 12 színű vízfesték (műanyag borítása névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db 12 színű tégelyes tempera (műanyag borítása névvel vagy monogrammal ellátva) 

1-1 db 2-es, 6-os, 10-es póniszőr ecset (darabonként névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db puha, nedvszívó ruha ecsettörlésre 

1 db fedeles ecsettál (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db kis méretű mosogatószivacs 

1 doboz 12 színű zsírkréta (darabonként névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db 12 színű filctoll (darabonként névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 doboz natúr gyurma (doboza névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db A/4-es gyurmatábla (névvel vagy monogrammal ellátva) 

2 db 20 vagy 22 g-os Pritt stift - kenőfejes ragasztó (Kérem, ettől a márkától ne térjenek el!) (névvel vagy 

monogrammal ellátva) 

5 csomag famentes írólap 

40 db famentes műszaki rajzlap 

3 csomag A/4-es (10 ív/csomag) 10 színű színes lap 

1 csomag hurkapálca ( 1 .a osztály osztályfőnöke nem kéri) 

4 tekercs krepp papír - tetszőleges élénk színű  

1 db A/4-es gumis mappa (névvel vagy monogrammal ellátva) 

1 db A/4-es irattartó papucs/doboz  

1 db iskolatáska 
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Egyéb: 

- tároló doboz a rajz és technika felszerelésnek (Szeretném, ha egységes lenne, kérem, még ne vásárolják 

meg! Átmenetileg egy közepes méretű cipősdobozt kérek. 

- kisebb doboz a matematika eszközöknek 

- uzsonnás doboz (névvel vagy monogrammal ellátva) 

- tányéralátét//konyharuha (uzsonnához) 

- műanyag pohár (névvel vagy monogrammal ellátva) 

- váltócipő (kényelmes, nem zárt, lehet szandál vagy papucs is) 

- csere ruha (fehérnemű, és évszaknak megfelelő alsó, felső öltözet) 

 

Torna felszerelés: 

- tornazsák (névvel vagy monogrammal ellátva) 

- kényelmes sötét nadrág, fehér póló, zokni, lányoknak leggings (névvel vagy monogrammal ellátva) 

- edzőcipő (névvel vagy monogrammal ellátva) 

 

 

Egyéb kérések: 

Kérem, hogy 

- a tankönyveket átlátszó csomagolásba csomagolják  

- a füzetek és tankönyvek legyenek felcímkézve és teljes névvel, osztálymegjelöléssel ellátva. 

 

 

A kért eszközök nagy részét elég egyszer megvásárolni, vagy a 4 év alatt néha pótolni, cserélni. 


