
BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Alföldi Bence 

Tanuló osztálya: 5.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000002 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Balatoni Márton 

Tanuló osztálya: 5.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000019 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Bicskei Artúr 

Tanuló osztálya: 7.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000007 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Bükki Attila 

Tanuló osztálya: 6.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000017 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Debreceni Eszter 

Tanuló osztálya: 5.C 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000003 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Dunai Katalin 

Tanuló osztálya: 7.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000014 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Fehérvári Liza 

Tanuló osztálya: 5.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000020 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Győri Márk 

Tanuló osztálya: 6.C 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000015 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Hegyi Márta 

Tanuló osztálya: 8.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000010 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Kanizsai Dorottya 

Tanuló osztálya: 6.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000016 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Kerepes Dóra 

Tanuló osztálya: 5.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000001 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Kőrösi Botond 

Tanuló osztálya: 7.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000008 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Lepsényi József 

Tanuló osztálya: 5. A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000012 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Pápai Tibor 

Tanuló osztálya: 7.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000013 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Pesti Anna 

Tanuló osztálya: 6.B 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000005 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Soproni Máté 

Tanuló osztálya: 5.C 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000018 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Telki Mária 

Tanuló osztálya: 6.C 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000006 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Tisza László 

Tanuló osztálya: 8.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000011 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Újhelyi Viktória 

Tanuló osztálya: 8.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000009 

 



BUDAPEST XIV. KERÜLETI NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KLIK 199024    OM 035062 

1148 BUDAPEST, LENGYEL UTCA 23. 

TEL/FAX: 363-3422, TEL: 467-0925 

www.nemethi-bp.sulinet.hu      iskola@nemethi-bp.sulinet.hu 

Tisztelt Szülő! 

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel 
egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási 
Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, 
valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb 
irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő 
linken: www.o365.educatio.hu 

Az adott linkre eljuthat úgy is, hogy a www.tisztaszoftver.hu oldalon választja a „Közoktatás” 
opciót, majd a megjelenő tájékoztató oldalon elhelyezett link segítségével jut a jelzett 
oldalra. 

Mivel a regisztrációhoz gyermeke oktatási azonosítójára is szüksége lesz, alább 
tudatjuk Önnel azt: 

 

Tanuló neve: Veszprémi Gábor 

Tanuló osztálya: 6.A 

Tanuló oktatási azonosítója: 70000000004 

 

 


