
Tantárgyak  5. osztály  6. osztály  7. osztály  8. osztály 

Magyar nyelv 
3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet L.Á. -nak

nagy alakú kell.

Magyar irodalom 
3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet 3 db. vonalas füzet L.Á. -nak

nagy alakú kell.

nem spirál

Matematika

Történelem és állampolgári ismeretek
1 db. füzet Mónika néninek: 

A4-es vonalas és szótár füzet

1 db. füzet Mónika néninek: 

A4-es vonalas és szótár füzet

1 db. füzet Mónika néninek: 

A4-es vonalas és szótár füzet

1 db. füzet Mónika néninek: 

A4-es vonalas és szótár füzet

Hit- és erkölcstan
1 db. füzet 1 db. füzet 1 db. füzet 1 db. füzet 

Természettudomány
1 db. vonalas füzet 1 db. sima füzet A4-es

vonalvezető, 1 cs. Írólap
- -

Biológia
1 db. sima füzet A4-es, 1 cs. Írólap 1 db. sima füzet A4-es, 1 cs. Írólap

Fizika
1 db. bármilyen füzet 1 db. bármilyen füzet

Kémia
1 db. sima füzet A4-es, 1 cs. Írólap 1 db. sima füzet A4-es, 1 cs. Írólap

Földrajz - -

Ének-zene

Vizuális Kultúra

Informatika (8. o) - - - 1 db. bármilyen füzet

Digitális kultúra
1 db. bármilyen füzet 1 db. bármilyen füzet 1 db. bármilyen füzet -

Technika, életvitel és gyakorlat (7. o) - - 1 db. sima füzet -

Technika és tervezés
1 db. sima füzet 1 db. sima füzet - -

Testnevelés és sport

Hon és népismeret
1 db. A5-ös vonalas füzet

(nem spirál)
- - -

Egyházi ének - 1 db. kicsi hangjegyfüzet - -

Célnyelvi civilizáció 1 db. A4-es füzet (szótárnak is használható)

Ecset, olló, rajzlap, grafit, színes ceruza, 

vizesedény, ceruza, vízfesték, ragasztó

Rajzlap, grafit, színes ceruza, ecset,

vizesedény, ceruza, vízfesték

Tanszerigény 2022/2023-as tanév

1 db. A4-es vonalas (nem spirál)füzet, A5-ös szótárfüzet,sorkiemelő, ragasztó stift

1 db. A4-es "kockás" füzet, 1 db. A4-es sima füzet, körző, vonalzók, szögmérő, ceruza

1 db. kicsi hangjegyfüzet

Fehér poló, fekete nadrág,fehér zokni, teremcipő, melegítő, tisztasági 

csomag, úszáshoz: papucs, törülköző, fürdőruha, úszószemüveg

Fehér poló, fekete nadrág,fehér zokni, teremcipő, 

melegítő, tisztasági csomag





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum GÓLYA
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.08.24. 18.52.43


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: GÓLYA ZOLTÁN
Születési hely: KAZINCBARCIKA
Születési dátum: 1977.01.01.
Anyja neve: SZABÓ ILONA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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