
 

JEGYZÉK 

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről 
 

A jegyzékben előírt minimum követelmények figyelembevételével a pedagógus - az óvoda, iskola SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott 

- védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa készített, használt pedagógiai 

eszközöket. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók testméretéhez. 

A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az alapfokú művészetoktatás alapprogramja, tantervi programja nyújt 

segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül 

nem valósítható meg. 

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy 

minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, 

felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érintett létszámnak megfelelően kell az előírt 

mennyiséget beszerezni. 

Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést 

biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve figyelembevételével készített, vagy jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 

Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító iskola esetén a Nemzeti, etnikai 

kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő 

középiskola esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített, vagy jóváhagyott pedagógiai 

programot kell érteni. 

Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai programjára utal, azon az Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára építő pedagógiai programot kell érteni. 

Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a művészetoktatási intézményeket is) a nemzetiséghez 

tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, az eszközök és felszerelések 

megvásárlásánál a nemzetiségi sajátosságokat figyelembe kell venni. 

 

  



 

1. ÓVODA 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, 

környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
  A B C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

1. 1. Csoportszoba 
 

 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet 

szerint; 

látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély (rács). 

3. gyermekszék (ergonomikus) gyermeklétszám szerint 1 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, lábtartóval és ülőkével. 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével 
Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. 

5. fényvédő függöny 
ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 
  

6. szőnyeg 

gyermekcsoportonként, a padló 

legalább egyötödének lefedésére 

alkalmas méretben 

  

7. 
játéktartó szekrény vagy 

polc 

gyermekcsoportonként 2, sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 

további 1 

  

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   

10. 
textiltároló és foglalkozási 

eszköztároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1   

11. 
edény- és evőeszköz-tároló 

szekrény 
gyermekcsoportonként 1   

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   

13. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 
épület szintenként 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az 

elkülöníthető hulladéktípusok száma 

14. 2. Tornaszoba     

15. tornapad 2   

16. tornaszőnyeg 1   

17.1 bordásfal 2   

17.2 bordásfal 3 gyermekenként 1 új óvoda építése esetén. 

18. 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1 pl. greiswald, mozgás-kotta, body-roll, Bosu jellegű fejlesztő eszközök 

19. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 

ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai programban 

foglaltak szerint, pl.: zsámoly, matrac, labdák, karikák, stb. 



20. 

3. Logopédiai 

foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

 
 

21. 

a fogyatékosság típusának 

megfelelő, a tanulási 

képességet fejlesztő 

eszközök 

  a pedagógiai programban foglaltak szerint. 

22. 
tükör (az asztal 

szélességében) 
1   

23. asztal 1   

24. szék 2 egy gyermek, egy felnőtt. 

25. szőnyeg 1   

26. 

játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 

alkalmas polc 

1   

27. 
4. óvodapszichológusi 

szoba 
gyermeklétszám szerint   

28. asztal 1   

29. szék 4   

30. szőnyeg 1   

31. 
könyvek, játékok, iratok 

tárolására is alkalmas polc 
1   

32. 5. Játszóudvar  
 

33. kerti asztal gyermekcsoportonként 1   

34. kerti pad gyermekcsoportonként 2   

35. babaház minimum 1, további 2 csoportonként 1   

36. udvari ivócsap, ivókút (székhelyen és telephelyen) 1 új óvoda építése esetén 

37. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1 megfelelő árnyékolás biztosításával 

38. takaróháló, takaróponyva homokozónkként 1 a homokozó használaton kívüli lefedéséhez 

39. 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

IV. rész szerint 
pl.: fészekhinta, gyermekcsoportonként 1 db kétüléses lengőhinta, továbbá 3 - 

3 db roller, három és kétkerekű kerékpár, mászóka stb. 

40. 6. Intézményvezetői iroda  

41. íróasztal és szék 1-1   

42. tárgyalóasztal, székekkel 1   

43. telefon 1   

44. könyvszekrény 1   

45. iratszekrény 1   

46. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 felszerelés 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), 

hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 



47. 

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 

48. íróasztal és szék 1-1   

49. iratszekrény 1   

50. telefon 1 közös vonallal is működtethető 

51.    

 

számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 felszerelés 

tagintézményben perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, 

fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, 

közös intézményi használatra stb. 

52. 8. Nevelőtestületi szoba  

53. 
asztal, ami egyben eszköz 

előkészítő munkaasztal is 

pedagóguslétszám figyelembe 

vételével 
  

54. szék pedagóguslétszám szerint 1   

55. könyvtári dokumentum 500 az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez 

56. könyvszekrény 2 legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen 

57. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), 

hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

58. 
9. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a vonatkozó 

jogszabályban előírtak szerint 

amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában megszervezett, 

biztosított;  

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva 

59. 10. Gyermeköltöző  

60. 
öltözőrekesz, ruhatároló, 

fogas 
gyermeklétszám figyelembevételével öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló 

61. öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével   

62. 11. Gyermekmosdó, WC helyiség  

63. törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevételével   

64. falitükör mosdókagylónként 1   

65. 
rekeszes fali polc 

(fogmosótartó) 
gyermeklétszám figyelembevételével   

II. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 
  A B C 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 

3. fésűtartó csoportonként 1   

4. törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3   

5. abrosz asztalonként 3   

6. takaró gyermeklétszám szerint 1   

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3   



III. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, 

környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
  A B C 

1. szennyes ruhatároló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

2. mosott ruhatároló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

3. automata mosógép 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 

4. vasaló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
ha csoportok száma több mint 6, akkor 2 

5. vasalóállvány 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
ha csoportok száma több mint 6, akkor 2 

6. szárítóállvány 
csoportonként 1-1 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

7. takarítóeszközök 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

8. 
kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1-1 

pl.: ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna, fűnyíró, fűszegély nyíró, 

sövényvágó, metszőolló, hólapát, lombvágó, locsolótömlők, seprűk 

9. hűtőgép 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1-1 
  

10. porszívó 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen szintenként) 1-1 
pl.: lehet takarítógép 

IV. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
  A B C 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2. 

különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő-

konstruáló játékok, 

szabályjátékok, 

dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön (pl: családjáték, mesterségek 

játéka; közlekedési szabályjáték; boltos játékok; jelmezek, LEGO; építő kocka 

és építőelemek; mágneses építők, fogaskerék készletek) 

3. 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök külön-külön (pl: akadálypálya elemei; 

egyensúlyérzékelő játékok, eszközök; gimnasztikai eszközök; motoros 

képességfejlesztő eszközök) 

4. 
ének, zene, énekes játékok 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: hangszerkészlet; furulya; dob; 

triangulum; xilofon; metalofon; cintányér, csengő) 



5. 

az anyanyelv fejlesztésének, 

a kommunikációs 

képességek fejlesztésének 

eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: okoskocka; logico eszközök; 

beszédfejlesztés eszközei; hangképzést segítő eszközök; könyvek) 

6. 

értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő 

anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: érzékelés-észlelés fejlesztését segítő 

eszközök; okoskocka; összetett fejlesztő eszközök, logico, sakkjátszótér 

eszközcsomag) 

7. 
ábrázoló tevékenységet 

fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: rajzolás, festés, mintázás, 

kézművesség eszközei) 

8. 

a természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését 

elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint (pl: logico; okoskocka; lotto játékok; 

kirakó eszközök; adott témakörhöz rendelt digitális adathordozók) 

9. 
munka jellegű 

tevékenységek eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai programja szerint 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

11. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
projektor, vagy interaktív kijelző 

12. hangfalak (székhelyen és telephelyen) 1   

13. diavetítő 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

14. vetítővászon 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
  

15. hangszer (pedagógusoknak) 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai programja szerint 

16. hangszer (gyermekeknek) 
gyermekcsoportonként, a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 
az óvoda pedagógiai programja szerint 

17. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodában; az óvoda pedagógiai 

programja szerint 

V. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

ESZKÖZEI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, 

környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
  A B C 

1. 1. Beszédfogyatékosok  

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1   

4. 2. Hallási fogyatékosok  

5. dallamíró csoportonként 1   



6. 

hallásvizsgáló és 

hallókészülék tesztelő 

felszerelés 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek 

száma nem éri el a tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 

köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

7. 

vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 1   

8. 

a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek 

száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik 

köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

9. 

nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív 

megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas 

eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban látja el és a gyermekek 

száma nem éri el a tizenötöt, az eszköz használata megoldható másik 

köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   

11. 3. Látási fogyatékosok     

12. olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembevételével gyengénlátók, aliglátók számára 

13. 

hatrekeszes doboz, gombás 

tábla, szöges tábla, csörgő 

labda 

gyermeklétszám szerint 

1 
  

  



2. ISKOLA 
általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolára vonatkozó eltérő követelmények a 

megjegyzésben külön feltüntetve 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 

eszközzel, felszereléssel 
  A B C 

1. 1. Tanterem     

2. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

Életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi 

fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál – szükség szerint – egyéni megvilágítási 

lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval. 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1   

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1   

5. interaktív tábla és/vagy tábla tantermenként 1   

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának figyelembevételével   

7. szeméttároló helyiségenként 1   

8. 
hulladék szelektálásra 

alkalmas gyűjtőedények 
épület szintenként 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 

hulladéktípusok száma 

9. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méretben 

10. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felül) 

11. 

tanári számítógép (szerver), 

internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

szaktantermenként 1 
perifériák: pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), projektor, vagy 

interaktív kijelző, hangszóró, stb. 

12. a) számítástechnikai terem  
 

13. interaktív tábla és/vagy tábla 1 vagy interaktív kijelző 

14. számítógépasztal tanulónként 1 
 

15. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
tanulónként 1 felszerelés 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

16. 
informatikai szoftverek, 

programok 
szükség szerint a pedagógiai program előírásai szerint 

17. b) nyelvi tanterem  
 

18. 
nyelvoktatást támogató, 

segítő digitális eszközök 
tíz-tizenöt tanuló egyidejű foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy egészben nem magyar nyelven folyik; számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

19. interaktív tábla és/vagy tábla 1 vagy interaktív kijelző 

20. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

1   

21. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1   

22. c) természettudományi szaktanterem    

23. interaktív tábla és/vagy tábla 1   



24.1 
vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 
három tanulónként 1   

24.2 
vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 
kettő tanulónként 1 új kiépítés esetén 

25. elszívó berendezés tantermenként 1   

26. vegyszerálló mosogató két asztalonként 1   

27. fali mosogató tantermenként 1   

28. poroltó tantermenként 1   

29. elsősegélydoboz tantermenként 1   

30. eszköz- és vegyszerszekrény 2   

31. méregszekrény (zárható) 1 elhelyezése a szertárban 

32. eszközszállító tolókocsi tantermenként 1   

33. 
törpefeszültségű 

csatlakozások 
tanulóasztalonként 1   

34. d) művészeti nevelés szaktanterem    

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) 
tanulók létszámának figyelembevételével 1 

hely 
 

36. interaktív tábla és/vagy tábla 1   

37. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2   

38. mobil-lámpa (reflektor) 2   

39. vízcsap (falikút) 2   

40. pianínó iskolánként 1   

41. ötvonalas tábla tantermenként 1   

42. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

tantermenként 1   

43. tároló polcok tantermenként 1   

44. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja) 

45. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére a tantárgy oktatásához alkalmas tárolókkal 

46. 
állítható magasságú támla 

nélküli szék 
tizenöt tanuló részére   

47. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába állást előkészítő oktatáshoz; szakgimnáziumban, a szakmai 

előkészítő ismeretek oktatásához; szakiskolában munkába álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek átadásához; e feladat megoldható a számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben is 

48. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában meghatározottak szerint) 

49. 4. tornaszoba     

50. kislabda 5   

51. labda 5   

52. tornaszőnyeg 2   

53. tornapad 2   

54. zsámoly 2   

55. bordásfal 2   

56. mászókötél 2   



57. gumikötél 5   

58. ugrókötél 5   

59. medicinlabda 5   

60. stopper 1   

61. kiegészítő torna készlet 1   

62. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 
  

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

63. 5. Iskolapszichológusi szoba    

64. asztal 1   

65. szék 4   

66. zárható irattároló szekrény 1   

67. számítógép perifériákkal 1 
 perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

68. ruhatároló (fogas) 1   

69. szeméttároló 1   

70. telefonkészülék 1   

71. szőnyeg 1   

72. 
6. Tornaterem 
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

73. kosárlabda palánk 2   

74. gyűrű 1   

75. mászórúd 1   

76. mászókötél 2   

77. bordásfal 10   

78. 7. Sportudvar     

79. 
szabadtéri labdajáték 

felszerelése 
1 bármelyik játék kiválasztható 

80. magasugró állvány, léc 1   

81. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 

82. futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva 

83. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

84. 8. Intézményvezetői iroda    

85. íróasztal 1   

86. szék 1   

87. tárgyalóasztal, székekkel 1   

88. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 felszerelés 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő stb. 

89. számítógépasztal és szék 1-1   

90. iratszekrény 1   

91. 
digitális adathordozók 

részére szekrény 
1   

92. telefon 1   



93. 9. Nevelőtestületi szoba     

94. fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1   

95. szék pedagóguslétszám szerint 1   

96. könyvszekrény 2   

97. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

98. számítógépasztal, szék 1-1   

99. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám figyelembevételével   

100. tükör 1   

101. 
10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a felszerelések feladatellátás 

szerint helyezhetők el) 
102. asztal felnőtt létszám figyelembevételével   

103. szék felnőtt létszám figyelembevételével   

104. iratszekrény 1   

105. számítógépasztal és szék 1   

106. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
  

tagintézményben perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, 

szkenner), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, stb. 

107. telefon   közös vonallal is működtethető 

108. 11. Könyvtár     

109. 

tanulói asztal, szék, 

lehetőség szerint babzsák 

fotel elhelyezésének 

biztosítása a kényelmes 

helyben olvasáshoz 

egy iskolai osztály, egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

110. egyedi világítás olvasóhelyenként 1   

111. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 

112. szekrény (tároló) 
legalább háromezer könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 
  

113. 
tárolók, polcok, 

szabadpolcok 
2   

114. létra (polcokhoz) 1   

115. telefon 1 közös vonallal is működtethető 

116. 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal, 

könyvtári szoftverrel 

1 
perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon stb., 

117. 12. Könyvtárszoba     

118. tanulói asztal, szék 
legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 
életkornak megfelelő méretben 

119. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 

120. könyvespolc, szekrény 
legalább ötszáz könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 
  

121. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 



II. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 
1. Taneszközök     

2. 

interaktív tábla, 

információhordozók az iskola 

pedagógiai programjában 

előírt tananyag 

feldolgozásához 

évfolyamok, tantárgyak alapján, oly módon, 

hogy az iskola munkarendje szerint minden 

osztály alkalmazhassa 

pedagógiai programban foglaltak szerint 

3. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális taneszközök 

évfolyamok, tantárgyak alapján, oly módon, 

hogy az iskola munkarendje szerint minden 

osztály alkalmazhassa 

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

4. 

digitális kép-, és 

hanglejátszásra és 

megjelenítésére alkalmas 

eszköz 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály működik, további 1, 

beszédfogyatékos tanulót nevelő iskolában - 

mikrofonnal - osztályonként 1 

szaktanteremnél felsorolton kívül; bárhol szükség szerint elhelyezhető 

III. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű környezettudatos 

eszközzel, felszereléssel 
1. Látási fogyatékosok     

2. olvasótelevízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó tanulót oktató iskolában 

3. nagyítók tanulói létszám szerint alig- és gyengénlátó tanulót oktató iskolában, az érintett tanulóknak 

4. kézikamerás olvasókészülék tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó tanulót oktató iskolában 

5. speciális könyvtartó eszköz tanulói létszám szerint 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

6. 
számítógép színes, nagyító 

programmal 
tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

7. 

világító színű, erősen 

kontrasztos, illetve nagyított 

méretű demonstrációs 

ábragyűjtemény 

osztályonként 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

8. pontírógép tanulói létszám szerint 1 vakot, aliglátó tanulót oktató iskolában 

9. pontozó tanulói létszám szerint 1   

10. Braille-tábla tanulói létszám szerint 1   

11. 

számítógép beszélő 

szintetizátorral vagy Braille-

kijelzővel 

tíz tanulónként 1   

12. Braille-nyomtató iskolánként 1   

13. optacon iskolánként 1   

14. scanner iskolánként 1   

15. speciális rajzeszköz készlet tanulónként 1   

16. abakusz tanulónként 1   

17. Hallási fogyatékosok     

18. 

vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő készülék 

tanulói létszám szerint 1   



19. 

hallásvizsgáló és 

hallókészülék tesztelő 

felszerelés 

iskolánként 1   

20. 
zöld alapon sárga, széles 

vonalközű tábla 
tantermenként 1 alig- és gyengénlátó tanulót oktató iskolában 

21. 

a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

iskolánként 1   

22. 

a nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív 

megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas 

elektronikus eszközök 

iskolánként 1   

23. 

a nyelvi fejlődésükben 

akadályozottak 

kommunikációját segítő 

nyelv szemléltetésére 

alkalmas audiovizuális 

és/vagy elektronikus eszköz 

iskolánként 1   

24. Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak    

25. 
fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám szerint, tantárgyanként 

szükség szerint 
pedagógiai programban foglaltak szerint 

26. állítható magasságú tábla tantermenként 1 mozgásfogyatékos tanulót oktató iskolában 

27. állítható magasságú asztal 1 a fogyatékosság jellegétől függő létszám szerint, bevezetése: 2021-től 

28. állítható magasságú szék 1 a fogyatékosság jellegétől függő létszám szerint, bevezetése: 2021-től 

 

  



 

3. KOLLÉGIUM 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 

eszközzel, felszereléssel 

1. 1. Tanulószoba (felkészülő szoba)   

2. tanulói asztal tanulói létszám figyelembevételével 1 

életkornak megfelelő méretben; állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - szükség szerint - egyéni megvilágítási 

lehetőséggel;  

3. tanulói szék tanulói létszám figyelembevételével 1 mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

4. tanári asztal 1   

5. tanári szék 1   

6. 
nyitott és zárt könyves 

szekrény 
tanulószobánként 2   

7. kézikamerás olvasókészülék kollégiumonként 1 alig- és gyengénlátó nevelése esetén 

8. 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal, 

nagyító programmal 

tíz tanulónként 1 

alig- és gyengénlátó nevelése esetén, 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

9. számítógép asztal, szék számítógépenként 1   

10. 
2. Szakköri, diákköri szoba (szakköri foglalkozásoknak megfelelő felszerelések, a pedagógiai programban meghatározott 

tevékenységhez, továbbá a tanulói létszámhoz igazodó számú asztalok és székek, 

11. 3. Számítástechnikai terem    

12. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
tíz tanulónként 1 felszerelés 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, stb. 

13. számítógépasztal, szék számítógépenként 1   

14. szoftverek és programok szükség szerint   

15. zárható szekrény 1   

16. interaktív tábla és/vagy tábla 1   

17. 4. Testedző szoba (felszerelése az iskolai tornaszoba szerint)   

18. 5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)   

19. 
6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek 

szerint) 
  

20. 7. Hálószoba, hálóterem   

21. ágyneműtartós ágy tanulói létszám szerint 1 
mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; 

látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély 

22. szekrény tanulói létszám figyelembevételével 1   

23. éjjeli szekrény tanulói létszám szerint 1   

24. polc tanulói létszám szerint 1   

25. tükör szobánként 1   

26. cipőtároló szobánként 1   

27. szék tanulói létszám figyelembevételével 1 ha tanulószobai feladatokat is ellát, egyébként szobánként egy 

28. asztal tanulói létszám figyelembevételével 1 ha tanulószobai feladatot is ellát, egyébként szobánként kettő 



29. ágynemű-garnitúra tanulói létszám szerint 1   

30. ágyneműhuzat-garnitúra tanulói létszám szerint 3   

31. éjjeli lámpa tanulói létszám szerint 1   

32. 8. Stúdió   

33. stúdióasztal 1   

34. szék 3   

35. 

belső hangtechnikai 

felszerelés, kiépített 

hangtechnikai hálózat 

1   

36. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 

perifériák, pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), erősítő, hangfal, 

mikrofon, hangszóró, fejhallgató, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, 

stb. 

37. digitális kamera 1   

38. tárolószekrény 1   

39. 9. Sportudvar (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) 

40. 10. Intézményvezetői iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

41. 11. Nevelőtestületi szoba (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

42. 12. Kollégiumi titkári iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

43. 13. Orvosi szoba (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint) 

44. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 

kollégiumonként (székhelyen és telephelyen) 

1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 

hulladéktípusok száma 

II. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 

eszközzel, felszereléssel 

1. televízió 
a kollégium által felvehető tanulói létszám 

alapján ötven tanulónként 1 
közösségi helyiségben elhelyezve 

2. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

minden társalgóba 1   

3. 
tankönyvek, szakkönyvek, 

kötelező olvasmányok 

a kollégium feladata szerinti iskolatípusoknak 

megfelelően 
könyvtárban, könyvtárszobában elhelyezve 

4. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális eszközök 

oly módon, hogy a kollégium munkarendje 

szerint minden tanuló használhassa 

sajátos nevelési igényű tanulót nevelő kollégiumban; pedagógiai programban 

meghatározottak szerint 

 

  



 

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 

A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE 
mind a négy művészeti ághoz 

  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. 
tanterem, műterem, tanszaki 

műhelyterem 

(berendezése az egyes művészeti ágaknál, 

tanszakoknál ismertetettek szerint) 
  

3. 

intézményvezetői és 

intézményvezető-helyettesi, 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettesi iroda 

(berendezése az iskoláknál ismertetettek 

szerint) 
  

4. iskolatitkári iroda 
(berendezése az iskoláknál ismertetettek 

szerint) 
  

5. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
iskolánként 1 felszerelés 

ügyviteli feladatok ellátásához, perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, 

nyomtató, fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, 

stb. 

6. nevelőtestületi szoba 
(berendezése az iskoláknál ismertetettek 

szerint) 
  

7. könyvtár 
(berendezése az iskoláknál ismertetettek 

szerint), 
  

1. Taneszközök     

2. 

tárgyak, eszközök, 

információhordozók az 

iskola pedagógiai 

programjában előírt tananyag 

feldolgozásához 

évfolyamok, tanszakok, tantárgyak alapján a 

tanulói létszám figyelembevételével oly 

módon, hogy az iskola munkarendje szerint 

minden tanuló és csoport alkalmazhassa 

az alapfokú művészetoktatás tantervi követelményei és a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint az iskola által tanított tantárgyak esetében 

 

II. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 
(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 

 
4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI 

4.1.1 ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 
  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek     

3. 
egyéni és kiscsoportos órák 

tanterme 

a tanszakok és a tanulók létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott egyéni és kiscsoportos 

foglalkozásokhoz szükséges számban 

a fúvós és az ütőhangszerek, a jazz-zene és az elektroakusztikus oktatására 

használt helyiségek hangszigetelése, valamint az alapvető akusztikai 

szempontok figyelembevétele szükséges; 

100 tanulónként min. 4 terem 



4. 
csoportos órák, együttesek 

tanterme, próbaterme 

a csoport, illetve az együttesek létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei közös hasznosításúak is lehetnek; 

100 tanulónként min. 2 terem 

5. 
hangversenyterem csatlakozó 

helyiségekkel 
iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra létesített (többcélú hasznosítás szempontjai 

szerint kialakított), nagyméretű terem is, amennyiben a hangversenyterem 

funkciójának megfelel 

6. Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei    

7. Egyéni órák, kiscsoportos órák tanterme    

8. tanári asztal 1   

9. tanári szék 1   

10. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

életkornak megfelelő méretben, mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; 

gyengénlátóknál szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel; a 

mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

11. szekrény tantermenként 1   

12. zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy tanteremben 2 zongora vagy pianínó 

13. zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2 

14. lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a zongora (billentyűs) teremben 

15. kottatartó állvány tantermenként 2   

16. metronóm tantermenként 1   

17. 

CD lejátszó, vagy digitális 

hanglejátszásra és kép 

megjelenítésére alkalmas 

eszköz 

100 tanulónként 1 hordozható 

18. álló tükör tantermenként 1 a fúvós, vonós, ütős és magánének tanszakok termeiben 

19. 
tanított hangszer, tanulói 

használatra 

az adott hangszert tanulók 30%-ának megfelelő 

számban iskolánként 

kivéve a zongora, hárfa, orgona, valamint a mérete és súlya alapján kézi 

szállításra nem alkalmas hangszerek (vonós hangszerek esetében elsősorban a 

kisebb méretű tanulóhangszerek; furulyánál 25 tanulóként 1 garnitúra) 

20. tanított hangszer hangszerfajtánként 1 tanári használatra 

21. hangszertartozékok tanárok létszáma szerint 1 garnitúra évente húr, vonószőr, nád, stb. 

22. hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1   

23. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

24. Csoportos órák, együttesek tanterme    

25. tanári asztal 1   

26. tanári szék 1   

27. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével 

életkornak megfelelő méretben, mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; 

gyengénlátóknál szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel; a 

mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

28. interaktív tábla és/vagy tábla választás szerint tantermenként 1 elméleti, csoportos órák helyiségébe 

29. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   



30. 
számítógép internet 

elérhetőséggel, perifériákkal 
elméleti órák helyiségeibe 1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (fénymásoló, nyomtató, szkenner), 

hangszóró, projektor, vagy interaktív kijelző, stb. 

31. nyomtató 200 tanulónként 1   

32. szekrény tantermenként 1   

33. zongora vagy pianínó tantermenként 1   

34. zongoraszék tantermenként 1   

35. lábzsámoly tantermenként 1   

36. zenekari pultok 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) az együttesek 

létszámának figyelembevételével 
együttesek helyiségébe 

37. metronom tantermenként 1   

38. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

39. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az 

elkülöníthető hulladéktípusok száma 

40. hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel)    

41. szék a terem befogadóképessége szerint   

42. zongora 1   

43. zongoraszék 1   

44. zenekari pultok az együttesek létszámának figyelembevételével   

45. énekkari dobogó iskolánként (székhelyen) amennyiben az iskolában kórus tantárgy oktatása folyik 

46. 

alapvető színpadi 

világítástechnikai és 

akusztikai berendezések 

1 
mikrofonok, erősítő, keverő, hangfalak, stb.; reflektorok (lehetőleg 

szabályozható) 

47. hangológép iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

4.1.2 TÁNCMŰVÉSZET 

balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, társastánc tanszak 
  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek     

3. tanterem 

a csoport, illetve az együttesek létszámának 

figyelembevételével, az iskola munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

más művészeti ágakkal, tanszakokkal közös helyiségként is kialakítható, ha a 

tanulók és a csoportok száma azt lehetővé teszi 

4. táncterem iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 
figyelembe vehető más célra létesített, de funkciójának megfelelő, a többcélú 

hasznosítás szempontjai szerint kialakított nagyméretű terem is 

5. tanári öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és telephelyen) férfi és női 1   

6. tanulói öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és telephelyen) fiú és lány 1   

7. 
kellék- és jelmeztár vagy 

kellék- és jelmeztároló 
iskolánként 1 jelmezek, viseletek számára 

8. 

helyiségek bútorzata, egyéb 

berendezési tárgyai és 

oktatási eszközei 

    

9. Tanterem     

10. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának figyelembevételével   

11. tanári asztal, szék tantermenként 1   



12. eszköztároló szekrény tantermenként 1   

13. interaktív tábla és/vagy tábla tantermenként 1 elméleti órák helyiségébe 

14. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
tánctermenként 1 

elméleti órák helyiségébe, 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz, (nyomtató, szkenner, fénymásoló), 

hangszóró, erősítő, projektor, vagy interaktív kijelző, mikrofon, stb. 

15. 

digitális kamera, digitális 

hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

16. szeméttároló helyiségenként 1   

17. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az 

elkülöníthető hulladéktípusok száma 

18. Táncterem   
a tanszaknak megfelelő burkolattal (fapadlózat, laminált padlózat, sportpadló, 

fapadlózat balett-szőnyegborítással) 

19. 
zongora, pianínó, vagy 

elektromos zongora 
1 korrepetitor alkalmazása esetén 

20. zongoraszék   korrepetitor alkalmazása esetén 

21. rögzített, vagy mobil tükör     

22. 
rögzített, vagy mozgatható 

balett rudak 
tanulók létszámának figyelembevételével a tanulók kora szerinti magasságba függesztve, a balett tanszakon 

23. jelmezek, viseletek, kellékek iskolánként a tanított tanszakoknak és a tanulói létszámnak megfelelően 

4.1.3 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

 

műhely (a vizuális alapozó 

gyakorlatok, vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai és a tanszaki 

műhelygyakorlat termei) 

a vizuális alapozó gyakorlatok, a vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, a rajz-festés-

mintázás tantárgyak és a tanszaki műhelygyakorlat 

azonos teremben is megtarthatók. 

a műhelyterem igénye: jól szellőztethető, fűthető, megfelelő természetes és 

mesterséges fényviszonyt biztosító, sötétíthető, amelynek alapterülete 

tanulónként legalább 1,5-2 m
2
 

3. 

Valamennyi tanszak és a 

kötelező közös tantárgyak 

alapvető eszközei (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, vizuális 

alkotó gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai tantárgyak) 

    

4. 
tanári számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz (nyomtató, fénymásoló, szkenner), 

projektor, vagy interaktív kijelző, stb. 

5. videó-felvevő iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1   

6. fényképezőgép iskolánként székhelyen és tagintézményenként 1   

7. égetőkemence iskolánként 1   

8. grafikai prés iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 legalább A/3-as méret lehúzására alkalmas méretű 

10. archívum 
iskolánként székhelyen az éves munkát bemutató anyag, 

eredeti vagy digitálisan archivált tanulómunkákból 
az eredeti tanulómunkák tárolására, illetve digitális archívum 

11. tanulói asztal, szék 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  



12. zárható tároló szekrény termenként 1   

13. szárító-tároló polc iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

14. mobil lámpa iskolánként (székhelyen és telephelyen) 2   

15. rajztábla A/2-A/3 méretben 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

16. elektromos főzőlap iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

17. festékfőző-keverő edények iskolánként (székhelyen és telephelyen) 2-3   

18. vasaló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

19. varrógép iskolánként 1   

20. 

rajzi és grafikai eszközök: 

ceruza, toll, rajzszén, pasztell 

vagy zsírkréta, tus, karctű 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

21. gumihenger műhelyenként 2   

22. különböző papírok, kartonok a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

23. 

festő eszközök: ecsetek, 

vizes edény, vízfesték, 

tempera, spaklik, kések 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

24. 
mintázó eszközök, mintázó 

fák 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

25. 

konstruáló eszközök: olló, 

snitzer, ragasztószalag, 

rögzítőeszközök 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

26. 
mérőeszközök: vonalzó vagy 

szalagmérce 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő arányban 
  

27. 

gyűjtött tárgyak, modellek, 

drapériák 

(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg foglalkoztatott csoportlétszámok 

figyelembevételével 
  

28. szemléltető anyag 
iskolánként pedagógiai program szerint (székhelyen és 

telephelyen) a foglalkozások szükséglete szerint 
  

29. 
Grafika és festészet tanszak speciális eszközei (valamennyi tanszak és a 

kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

30. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

31. rajztábla 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
alapfokon A/3, továbbképzőben A/2 méretben 

32. festőállvány 
a helyi tantervnek megfelelően az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban 
továbbképző évfolyamokon 

33. 
festőalapok: farost táblák, 

vásznak, kartonok 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
továbbképző évfolyamokon 

34. linómetsző kés 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
alapfok 4. évfolyamtól 

35. lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

36. 

grafikai lapok: kartonok, 

papírok, linó, fém vagy 

műanyaglap 

a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   



37. 
grafikai anyagok: linó festék, 

szitafesték 
a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

38. zárható vegyszertároló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok használata esetén 

39. 
Szobrászat és kerámia tanszak speciális eszközei (valamennyi tanszak és 

a kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

40. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

41. mintázó állvány 
a helyi tantervnek megfelelően az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának megfelelő számban 
továbbképző évfolyamokon 

42. 

mintázó eszközök, 

segédeszközök: mintázófa, 

mintázó gyűrű, ecset, edény, 

fólia 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

43. 
gipszező kéziszerszámok, 

gipszkeverő, gipszvéső 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

44. 
gipszforma készítő alap- és 

segédanyagok 
a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

45. 

kéziszerszámok: különböző 

kalapácsok, fűrészek, 

ráspolyok, reszelők, kézi 

gyaluk, vésők, fogók, 

pillanatszorítók 

műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő mennyiségben 
  

46. 

mérőeszközök: vonalzó, 

derékszögű vonalzó, 

tolómérce 

a helyi tantervnek megfelelően a csoportlétszámok 

figyelembevételével 
  

47. 

szobrászati alapanyagok: fa, 

agyag, gipsz, papír, fém, 

műanyag, textil 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

48. fazekaskorong  műhelyenként 2   

49. 
agyagnyújtó prés-

agyagnyújtó eszköz 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

50. 

mázazó eszközök: 

merőkanál, mázszűrő, 

műanyag edények 

a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

51. 
mérőeszközök 

mázkészítéshez 
a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

52. kézikorong-forgókorong 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelőszámban 
  

53. 

díszítő eszközök: íróka, 

kaparó-véső fémkés, 

festőecset, festékszóró, 

polírozó eszköz 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

54. 
korongolási segédeszközök: 

fa- és gumiprofilok bőrszalag 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  



55. 

különböző kerámia 

alapanyagok, mázak, 

kerámia festékek, engobeok 

a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

56. égetőkemence iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

57. zárható vegyszertároló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok használata esetén 

58. 
Textil- és bőrműves tanszak speciális eszközei (valamennyi tanszak és a 

kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

59. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

60. 
szövőállvány vagy 

szövőkeret 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő számban 
  

61. varrógép műhelyenként a továbbképző évfolyamokon 1   

62. madzag vagy szalagszövő 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

63. viaszoló ecset vagy batikpipa 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

64. szárító állvány műhelyenként 1   

65. festékező kád műhelyenként 1   

66. 

anyagalakító és díszítő 

eszközök: tű, hurkoló és kötő 

eszközök 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

67. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

anyagok: textilek, fonalak, 

gyapjú 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

68. gumilap műhelyenként 1   

69. varrópad 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

70. vékonyító gép műhelyenként 1   

71. 
bőrműves kéziszerszámok: 

ár, bőrlyukasztó, bőrvágó kés 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

72. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

anyagok: puha és kemény 

bőrök 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

73. zárható vegyszertároló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok használata esetén 

74. 
Fém- és zománcműves tanszak speciális eszközei (valamennyi tanszak 

és a kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

75. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

76. zománcégető kemence telephelyenként 1   

77. 

zománcégetési segédeszköz: 

berakó lap, villa, kesztyű, 

szemüveg 

műhelyenként 2-2   



78. állványos fúrógép műhelyenként 1   

79. segédeszközök: szorító 
a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

80. 

mérőeszközök: subler, 

vonalzó, körző, szögmérő, 

súlymérő 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

81. 

fémmegmunkáló kézi 

szerszámok: pillanatszorító, 

lemezvágó olló, 

fémlyukasztó, pontozó, 

harapó-, csípő-, kúpos- és 

laposfogó, fémfűrész, 

tűreszelő, kalapács, cizellőr 

szerszám, fém kefe 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

82. 
zománcozó eszközök: ecset, 

kés, kanál 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

83. dörzscsésze műhelyenként 2   

84. vegyszeres tálak műhelyenként 3   

85. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

anyagok: fémhuzalok, 

fémlemezek 

a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

86. huzalhenger iskolánként 1 továbbképző évfolyamokon 

87. 

különböző funkciójú 

tűzzománcozott tárgyak 

készítésére alkalmas 

anyagok: lealapozott 

fémlapok, rézlemez, 

zománciszap, ékszer zománc 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

88. 
zárható vegyszertároló 

szekrény 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok alkalmazása esetén 

89. 
Fotó és film tanszak speciális eszközei (valamennyi tanszak és a 

kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

90. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

91. sötétkamra iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

92. szárítóberendezés iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

93. repró-állvány, fotóállvány iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

94. fotónagyító 
az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

95. fotólámpa, sötétkamra lámpa 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) a szükséges 

számban 
  

96. 
fényképezőgép 

objektívekkel, tartozékokkal 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  



97. digitális kamera 
a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

98. montázsasztal műhelyenként 1   

99. erősítő, keverő, mikrofon iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1   

100. 
fotólabor eszközök: 

hívótál, csipesz 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 
  

101. fotóanyagok: papír, előhívó a tanulólétszámnak megfelelő mennyiségben   

102. 
zárható vegyszertároló 

szekrény 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok alkalmazása esetén 

103. 
Környezet- és kézműveskultúra tanszak speciális eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező tantárgyak fenti alapvető eszközein felül)  
  

104. munkaasztal, szék 
műhelyenként az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 
önálló tanszaki műhely esetén 

105. varrógép a helyi tanterv alapján a műhelyenként 2   

106. festékező és áztató kád műhelyenként 1   

107. 
szövőeszköz (állvány, vagy 

keret) 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

108. bőrlyukasztó feladatellátási helyenként 2   

109. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

anyagok: gyapjú, fonal, 

textil, agyag, papír, gipsz, fa, 

bőr, vessző 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

110. 

famegmunkáló eszközök: 

faragó eszközök, véső, 

daraboló eszköz 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

111. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

faanyagok, ragasztók, 

konzerváló anyagok 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

112. ragasztó pisztoly műhelyenként 2   

113. 

különböző funkciójú tárgyak 

készítésére alkalmas 

kartonok, papír, fa és 

műanyaglapok 

a helyi tanterv alapján a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 
  

114. zárható vegyszertároló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 veszélyes anyagok használata esetén 

115. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az 

elkülöníthető hulladéktípusok száma 



4.1.4 SZÍNMŰVÉSZET -BÁBMŰVÉSZET 

  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 Helyiségek     

3. próbaterem 

a tanszakok és a tanulók számának figyelembevételével, 

az iskola munkarendje szerint az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz szükséges számban 

A művészeti ágak, tanszakok közös helyiségeként is kialakítható, ha az 

funkciójának megfelelő, illetve a tanulók és a csoportok száma azt lehetővé 

teszi. Akadálymentes, szabad tér a tanulólétszámnak megfelelően, 

tanulónként legalább 3 m2. A terem legyen jól szellőztethető, fűthető, 

sötétíthető, fa-vagy műanyag burkolatú padlózattal 

4. gyakorlati műhely 

a tanszakok és a tanulók számának figyelembevételével, 

az iskola munkarendje szerint, az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz szükséges számban 

bábművészeti tanszaknál 

5. jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 tanszakok közös helyiségeként is kialakítható 

6. Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei    

7. próbaterem szőnyeggel     

8. mozgatható dobogók telephelyenként 1 színpad összeállítására alkalmas mennyiségben 

9. interaktív tábla és/vagy tábla próbatermenként 1 elméleti órák helyiségében 

10. sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére alkalmas méretben   

11. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 

eszköz 

próbatermenként 1   

12. paravánok próbatermenként 1 bábművészeti ágnál 

13. egészalakos tükör próbatermenként 1   

14. videokamera székhelyen és tagintézményben 1   

15. 
egyszerű ritmus és 

dallamhangszerek, 
próbatermenként 1 készlet 

csoportlétszámnak és az egyidejűleg megtartott foglalkozások számának 

megfelelő számban 

16. 
báb- és díszletkészítés 

gyakorlati műhelye 
    

17. tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1   

18. varrógép műhelyenként 1   

19. 
tároló szekrények, ládák, 

kosarak 
műhelyenként 1   

20. bábtartó állvány műhelyenként 1   

21. kéziszerszámok tanuló létszámnak megfelelően   

22. zárható vegyszertároló műhelyenként 1   

23. 
hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az 

elkülöníthető hulladéktípusok száma 

 


