
Taneszközlista a 2022/23-as tanévhez 

ALSÓ TAGOZAT 
 

1. osztály 

Tantárgyak Szükséges eszközök 
Magyar ·         1 db A/4-es patentos irattartó tasak

·         1 db szögletes RAMA dobozban egyszínű 
gyurma
·         2 db elsős vonalazású füzet (14-32)
http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-
vonalazassal?-ezt együtt vesszük meg
 

Matematika ·         1 db Első matematikafüzetem
·         1 db négyzetrácsos füzet
·         1 db A/4-es patentos irattartó tasak
·         korongkészlet

Német nyelv ·         1 db sima lapú füzet
·         1 db A/4-es patentos irattartó tasak 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/4-es sima füzet (80-32)  
1 db A/4-es patentos, műanyag gyűjtőmappa 

Hittan ·         1 db Első mesefüzetem

Rajz és technika ·         40 db A/4-es  famentes rajzlap, 20 db A/3-as 
famentes rajzlap
·         műanyag paletta
·         olló (ha a gyerek balkezes akkor balkezes 
olló! L-es)
·          nagy méretű ragasztóstift
·         12 színű olajpasztell-kréta
·         5 db ecset különböző méretben 2,4,6,8,10-es 
vastagságú
·         színes ceruza, 12-es készlet
·         1 db A/4-es dosszié névvel ellátva

http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-vonalazassal?-ezt
http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-vonalazassal?-ezt
http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-vonalazassal?-ezt
http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-vonalazassal?-ezt
http://betubazar.com/Fuzet-1--osztalyos-vonalazassal?-ezt


·         filctoll készlet, 12-es, ha lehet, dupla (van egy 
vékony és egy vastag fele)
·         rongy
·         1 rajztábla

Testnevelés ·         fehér, felirat nélküli póló
·         fekete rövid tornanadrág
·         váltó zokni
·         kislányoknak hajgumi
 ugrókötél (megfelelő hosszúságú legyen)
·         fehér talpú tornacipő

Tolltartó ·         3 db HB-s grafitceruza háromszög alakú
·         2 db vastag háromszög alakú HB-s 
grafitceruza
·         2 db puha radír (egyet beszedünk pótradírnak,
legyenek névvel ellátva)
·         2 db postairon, vastag háromszög alakú
·         1 db kicsi egyenes vonalzó
·         12 db-os színes ceruza, vastag háromszög 
alakú 

Egyebek ·         váltócipő, szandál
·         váltóruha zsákban
·         uzsonnástáska ,konyharuha  legyen benne
·         kistörölköző akasztóval
·         a köpenybe a monogram vagy név 
belehímezve, látható helyen/v. beleírva, akasztóval 
ellátva
·         1 csomag fénymásolólap (500 db-os)
·         2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
·         rajzoló füzet
·         a könyvek bekötéséhez átlátszó csomagoló 
fólia
 
Mindenre legyen felírva a gyermek neve vagy 
monogramja.

 



 2. osztály 

Tantárgyak Szükséges eszközök 
Magyar 3 db másodikos vonalazású füzet (16-32) 

1 db A/4-es mappa (fehér, legolcsóbb jobban elfér)
házi feladatos füzet
radír, pótradír

Matematika 2 db négyzetrácsos füzet 
1 db A/4-es vékony gyűrűs mappa 
Az eszközökből természetesen jó a tavalyi, 
elegendő az esetleges hiányokat pótolni. 
logikai készlet krémes dobozban
számolókorongok 
tükör 
számolópálcikák 
papír számegyenes 100-ig 
óralap

Német nyelv 3 db elsős vonalazású füzet (14-32). Az egyik 
füzetet kérjük oldalanként hosszában piros vonallal 
megfelezni, ez lesz a szótárfüzetük.
1 db A/4-es patentos műanyag gyűjtőmappa

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/4-es sima füzet (80-32)  
2 db A/5-ös boríték 
5 db kisebb boríték 
1 db A/4-es patentos, műanyag gyűjtőmappa 
1 db nagy PRITT ragasztóstift (nem folyékony)
1 db olló

Hittan 1 db Első mesefüzetem (egyik oldala sima, a másik 
vonalas) 

Ének-zene 1 db kisalakú hangjegyfüzet (ha megvan a tavalyi, 
akkor nem kell új füzet) 

Rajz és technika Mindenből jó lesz az első osztályos, de a 
felszerelést át kell nézni és a kifogyott, beszáradt, 
elveszett dolgokat pótolni! 



Segítségképpen felsoroljuk, mi az, amire 
szükségünk lesz. (Írószerből ajánlott márka: ADEL, 
Lyra) 
10 db A/4-es famentes és 10 db A/4-es félfamentes 
rajzlap, 10 db A/3-as famentes rajzlap 
1 db nagy ragasztóstift (Pritt)   
olló (hegyes) 
12 színű zsírkréta  
3 db ecset különböző méretben 4, 6, 10-es 
vastagságú 
12 db-os színes ceruza 
12 db-os filctoll 
színes gyurma 
natúr gyurma 
ecsettál  
póló, rongy 
2 db fekete tűfilc 
1 db  A/4-es mappa (fehér, legolcsóbb jobban elfér)
tempera 6-os, vízfesték 12-es
1 csomag origami papír négyzet alakú

Testnevelés fehér, felirat nélküli póló (benne a monogram) 
fekete, rövid tornanadrág (kisnadrág lányoknak) 
névvel ellátva
kislányoknak hajgumi 
sportcipő
ugrókötél

Tolltartó 4 db HB-s grafitceruza (akinek szükséges lehet rá, 
háromszög alakú) 
1 db jó radír 
1 db piros és 1 db kék színes ceruza 
2 db postairón, vékony, háromszög alakú  
1 db kicsi, egyenes vonalzó (0-15-ig számozva, nem
a gumis, hajlékony) 
12 db-os színes ceruza 
(golyóstoll, Rotring NEM) 

Egyebek váltócipő, szandál (lehetőleg nem papucs) 
váltóruha zsákban (fehérnemű is) 
kis törölköző akasztóval 
iskolaköpeny, a monogram vagy név belehímezve 
vagy beleírva (látható helyen), akasztóval ellátva 

 

 3. osztály



Tantárgyak Szükséges eszközök 
Magyar 4 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32) 

Az egyik neve: élményfüzet lesz
1 db A/4-es mappa , elég a legegyszerűbb

Matematika 1 db négyzetrácsos A/5-ös füzet  
1 db 30 cm-s vonalzó
1 db A/4-es gumis mappa

Német nyelv 2 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32) 
szótárfüzet (lehet másodikos vonalas füzet, de azt 
otthon középen be kell vonalazni!)
1 db A/4-es  patentos műanyag mappa 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/4-es sima füzet (ha a tavalyi megvan, az is jó
lesz)  
1 db A/4-es patentos, műanyag mappa 

Hittan 1 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32) 
Környezetismeret 1 db 3.osztályos vonalazású füzet (12-32) 
Ének-zene 1 db A/5-ös hangjegyfüzet (36-16) 

1 db A4-es hangjegyfüzet (86-32) 
1 db A4-es gumis mappa 

Rajz és technika A felszerelést át kell nézni és a kifogyott, beszáradt,
elveszett dolgokat pótolni kell. Segítségképpen 
felsoroljuk mire lesz szükségünk:
10 db A/4-es  és 10 db A/3 rajzlap
1 db nagy ragasztóstift
12 színű zsírkréta
3 db ecset 4,6,10-es vastagságú
12 db-s színesceruza
12 db-s filctoll
2 db fekete tűfilc
1 db A/4-es gumis mappa
12 színű vízfesték
6 színű tempera
színkeveréshez paletta
jó nedvszívó rongy törléshez
rajzórákon ha festünk, ruhájuk védelmére még 
fontosabb a köpeny ittléte, vagy egy pólóé

Testnevelés  fehér póló
fekete rövidnadrág
sportcipő kötős

Tolltartó 4 db HB-s grafitceruza
1 jó radír



1 db piros
1 db kék
1 db kicsi egyenes vonalzó 15 cm-es
1 db kék golyóstoll 
12 db-s színes ceruza

 
 



4.osztály
 

Tantárgyak Szükséges eszközök

Magyar  4 db  4. osztályos vonalas füzet (21-32)

Matematika 4 db A/5-ös négyzetrácsos füzet és 2 db vonalzó 30 cm-s 
és kicsi 15 cm-s

Német nyelv és 
irodalom

3 db  4. osztályos vonalas füzet (21-32)
1 db A/5-ös szótárfüzet

Német 
népismeret

1 db A/4-es nagyságú vonalas füzet

Hittan 1 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32)

Környezetismeret 1 db  4. osztályos vonalas füzet (21-32)

Ének-zene furulya, 
3. osztályos furulya füzet, 
3. osztályos ének füzet jó lesz 4.osztályra is



Rajz és technika A felszerelést át kell nézni, és a kifogyott, beszáradt, 
elveszett dolgokat kérjük pótolni! Segítségképpen 
felsoroljuk, mi az, amire szükségünk lesz.
·   30 db A/4-s famentes rajzlap
·   30 db A/4-s félfamentes rajzlap
·   3 csomag írólap
·   1 db nagy ragasztó stift (Pritt), 1db technokol ragasztó
·   olló
·   1 csomag színes papír csomag A/4-s
·   1 csomag hurkapálca
·   12 színű zsírkréta
·   12-s tempera
·   3 db ecset különböző méretben 4,6,10-es vastagságú
·   12 db-s színes ceruza
·   12 db-s filctoll
·   ecsetmosó fedővel
·   1 rajztábla
·   rongy

Angol nyelv 1 db A/5-ös vonalas füzet 21-32-es
1 db A/4-es gumis mappa

Testnevelés tornazsákban:
tornacipő
fehér póló
kék vagy fekete rövidnadrág

Tolltartó 4 db HB-s grafitceruza
1 db jó radír,
piros, kék ceruza
12 db színes
1 db golyóstoll



FELSŐ TAGOZAT 
 

5. osztály  
 
Tantárgyak Szükséges eszközök 
Osztályfőnöki 1 db A/5-ös vonalas füzet 

ragasztóstift 
olló  
szövegkiemelő 
leckefüzet

Irodalom 2 db A/4-es vonalas füzet 
2 db A/5-ös vonalas füzet 
zöld és kék toll 

Magyar nyelv 2 db A/5-ös vonalas füzet 
zöld és kék toll 

Történelem 1 db A/4-es vonalas füzet  
1 db A/5-ös vonalas füzet 
szövegkiemelő 

Matematika 3 db A/5-ös négyzetrácsos füzet 
2 db A/5-ös sima lapú füzet 
2 db háromszög vonalzó 
1 db 30 cm-es vonalzó 
1 db körző 
1 db papír szögmérő 
2 db A/4-es papírdosszié 

Német nyelv 3 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db szótárfüzet 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es papírdosszié + az iskola által 
ingyenesen adott ANHANG (elvesztés esetén 
pótlandó!) 
ragasztóstift 
olló 

Angol nyelv 1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es irattartó (gumis) mappa 

Természetismere
t (biológia) 

1 db A/4-es sima lapú füzet 

Természetismere
t (földrajz) 

1 db A/5-ös sima lapú füzet 



Hittan 1 db A/5-ös vonalas füzet 
Ének-zene 1 db A/5-ös hangjegyfüzet 

tavalyi A4-es hangjegyfüzet, furulyás (86-32) 
1 db A4-es patentos, műanyag gyűjtőmappa 
tavalyi furulya 

Rajz 30 db A/4-es famentes rajzlap 
20 db A/3-as famentes rajzlap 
1 db B-s ceruza 
1 doboz Lyra zsírkréta (min. 12 darabos) 
1 csomag filctoll készlet  
fekete tűfilc 
színes ceruzák 
1 doboz tempera (min. 6 darabos) vagy 
1 doboz vízfesték (12 darabos) 
1 db 2-4-es ecset,  
1 db 8-12-es ecset 
vizestál, rongy, szivacs 
olló, papír ragasztó  
1 db A/4-es vastagabb, sima füzet 
művészettörténethez (négy évre) 

Testnevelés fehér póló 
kék vagy fekete rövidnadrág 
fehér zokni 
tornacipő 
tisztálkodási eszközök: törölköző, tusfürdő 
úszás felszerelés: fürdőruha/fürdőnadrág, 
úszósapka, papucs, törölköző, tusfürdő 

Technika 1 db 30 cm-es vonalzó (külön, mert beszedjük) 
1 db Pritt folyékony ragasztó 

 
 



6. osztály
Tantárgyak Szükséges eszközök
Osztályfőnöki házi feladatos füzet (vagy bármilyen erre a célra 

használható naptárszerű füzet)
olló, ragasztóstift, szövegkiemelő a tolltartóban
vázlatfüzetet már beszereztem osztálypénzből

Irodalom 1 db B/4-es  vázlatfüzet
tavalyi irodalomelmélet+tételfüzet
zöld és kék toll (tolltartóba)

Magyar nyelv 1 db A/4-es  vonalas füzet, SNI/BTMN: B/4-es 
vázlatfüzet 

Történelem 1 db A/4 vonalas füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet
szövegkiemelő

Matematika 2 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös sima lapú füzet
2 db háromszög vonalzó
1 db 30 cm-es vonalzó
1 db körző
1 db papír szögmérő
1 db kis vonalzó (15 cm-s) a tolltartóba

Német nyelv és 
irodalom

1 db A/5-ös vonalas füzet
1db A/4 vonalas füzet (NEM  spirál füzet)
1 db szótárfüzet

Német 
népismeret

1 db A/5-ös vonalas füzet

Angol nyelv 1 db A/5-ös vonalas füzet
1 db A/4-es irattartó (gumis/tépőzáras) mappa

Természettudom
ány
(biológia)

1 db A/5-ös sima lapú füzet

Természettudom
ány
(földrajz)

Az 5. osztályban megkezdett füzetet folytatjuk.
2 db A/5-ös sima lapú füzet (Ha megvan a tavalyi,
elég egy új.)

Digitális kultúra 1 db A/5-ös négyzetrácsos vagy vonalas füzet
Hittan 1 db A/5-ös vonalas lapú füzet
Ének Tavalyi furulya

Tavalyi furulyafüzet (akinek nem volt, az vegyen 
egy A4-es méretű hangjegyfüzetet)
új A5 méretű hangjegyfüzet



Rajz 30 db A/4-es famentes rajzlap vagy
20 db A/3-as famentes rajzlap
1 db B-s ceruza
1 doboz Lyra, Panda stb. zsírkréta (min. 12 
darabos)
1 csomag filctoll készlet 
fekete tűfilc
színes ceruzák
1 doboz tempera (min. 6 darabos, nagy tubusos) 
vagy
1 doboz vízfesték (12 gombos)
1 db 2-es ecset, 
1 db 6-os vagy 8-as ecset
1 db 10-es vagy 12-es ecset
tálka, rongy, szivacs
kis olló, papírragasztó

Testnevelés fehér póló
kék vagy fekete rövidnadrág
fehér zokni
tornacipő
tisztálkodási eszközök: törölköző, tusfürdő
úszás felszerelés: fürdőruha/fürdőnadrág, 
úszósapka, papucs, törölköző, tusfürdő (ezzel 
lehet várni őszig).

Technika 1 db 30 cm-es vonalzó (külön, nem a 
matematikához szükséges)
1 db Pritt folyékony ragasztó
olló

7. osztály 
Tantárgyak Szükséges eszközök 



Osztályfőnöki házi feladatos füzet (vagy bármilyen erre a célra 
használható naptárszerű füzet) 
ragasztóstift, olló, szövegkiemelő (több színben) a 
tolltartóban 

Irodalom 1 db B/4-es  vázlatfüzet
tavalyi irodalomelmélet+tételfüzet

Magyar nyelv 1 db A/4-es  vonalas füzet, SNI/BTMN: B/4-es 
vázlatfüzet 
zöld és kék toll (tolltartóba)

Történelem 1 db A/4 vonalas füzet 
1 db A/5-ös vonalas füzet 
szövegkiemelő 

Matematika 1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet 
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet 
1 db A/4-es sima lapú füzet 
2 db háromszög vonalzó 
1 db 30 cm-es vonalzó 
1 db körző 
1 db szögmérő 
2 db A/4-es papírdosszié 

Német nyelv 2 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db szótárfüzet 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es papírdosszié + az iskola által ingyenesen
adott ANHANG (elvesztés esetén pótlandó!) 
ragasztóstift 
olló 

Angol nyelv 1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es irattartó (gumis) mappa 

Fizika 1 db A/5-ös sima lapú füzet 
Kémia 1 db A/5-ös sima lapú füzet 
Biológia 1 db A/4-es sima lapú füzet 
Földrajz 1 db A/5-ös sima lapú füzet  
Informatika 1 db A/5-ös négyzetrácsos vagy vonalas füzet 

(esetleg lehet a tavalyit folytatni) 
Hittan 1 db A/5-ös vonalas füzet 
Ének 1 db A/5-ös ének kottafüzet 



Rajz 30 db A/4-es famentes rajzlap 
20 db A/3-as famentes rajzlap 
1 db B-s ceruza 
1 db H-s ceruza 
vonalzók, körző 
1 doboz Lyra zsírkréta (min. 12 darabos) 
1 csomag filctoll készlet  
fekete tűfilc 
színes ceruzák 
1 doboz tempera (min. 6 darabos) vagy 
1 doboz vízfesték (12 darabos) 
1 db 2-4-es ecset,  
1 db 8-12-es ecset 
vizestál, rongy, szivacs 
olló, papírragasztó  

Testnevelés fehér póló 
kék vagy fekete rövidnadrág 
fehér zokni 
tornacipő 
tisztálkodási eszközök: törölköző, tusfürdő 
úszás felszerelés: fürdőruha/fürdőnadrág, úszósapka,
papucs, törölköző, tusfürdő 

 
 
 

8. osztály  
 
Tantárgyak Szükséges eszközök 
Osztályfőnöki házi feladatos füzet (vagy bármilyen erre a célra 

használható naptárszerű füzet) 



ragasztóstift, olló, szövegkiemelő (több színben) a 
tolltartóban

Irodalom 1 db B/4-es  vázlatfüzet
Magyar nyelv 1 db A/4-es  vonalas füzet, SNI/BTMN: B/4-es 

vázlatfüzet 
zöld és kék toll a tolltartóba

Történelem 1 db A/4 vonalas füzet  
1 db A/5-ös vonalas füzet 

Matematika 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet 
2 db A/4-es sima lapú füzet 
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet 
2 db háromszög vonalzó 
1 db 30 cm-es vonalzó 
1 db körző 
1 db szögmérő 

Német nyelv 2 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db szótárfüzet 
1 db A/4-es papír dosszié 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es papír dosszié + az iskola által 
ingyenesen adott ANHANG (elvesztés esetén 
pótlandó!) 
ragasztóstift 
olló 

Angol nyelv 1 db A/5-ös vonalas füzet 
1 db A/4-es irattartó (gumis) mappa 

Fizika 1 db A/5-ös sima lapú füzet 
Kémia 1 db A/5-ös sima lapú füzet 
Biológia 1 db A/4-es sima lapú füzet 
Földrajz  1 db A/5-ös sima lapú füzet  
Informatika 1 db A/5-ös négyzetrácsos vagy vonalas füzet 

(esetleg lehet a tavalyit folytatni) 
Hittan 1 db vonalas füzet 
Ének 1 db A/5-ös ének kottafüzet 



Rajz 30 db A/4-es famentes rajzlap 
20 db A/3-as famentes rajzlap 
1 db B-s ceruza 
1 db H-s ceruza 
vonalzók 
körző 
1 doboz Lyra zsírkréta (min. 12 darabos) 
1 csomag filctoll készlet  
fekete tűfilc 
színes ceruzák 
1 doboz tempera (min. 6 darabos) vagy 
1 doboz vízfesték (12 darabos) 
1 db 2-4-es ecset,  
1 db 8-12-es ecset 
vizestál, rongy, szivacs 
olló, papírragasztó  

Testnevelés fehér póló, kék vagy fekete rövidnadrág 
fehér zokni 
tornacipő 
tisztálkodási eszközök: törölköző, tusfürdő 

 


