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3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
összesen 13db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

0 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 0 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 0 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 0 db 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 db 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

0 db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

0 db 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

0 db 



szerződés alapján igénybe 

vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  0 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

0  
db 



A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

Nem releváns 



megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

0 db 



kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

0 db 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

0 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

0 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 



tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

0 db 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 0 db 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 0 db 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

3 db 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 0 db 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 0 db 



egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  0 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

208 db 2 személyes pad 
416 db tanulói szék 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  10 db asztal, 10 db szék 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  10 db 

5. Tábla tantermenként 1  8 db 



6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 130 db 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  15 db 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

48 db 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  22 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  22 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

2 

15. szkenner 1  2 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 



22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 

24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 



37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 

39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

- 



technika szaktanteremben 

is 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában 

meghatározottak szerint) 

Nem elvárás 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

- 



pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 

63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  



78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1   

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal  

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva  

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  2 

85. Szék 1  3 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1  

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  2 

88. számítógépasztal és szék 1-1  0 

89. Iratszekrény 1  2 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  0 

91. Fax 1  0 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 



94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  1 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  3 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

                                        10 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 24 

106. Iratszekrény 1  4 

107. számítógépasztal és szék 1  0 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1 



110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék 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 

                             8 pad, 15 szék 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  0 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 0 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  5 

116. létra (polcokhoz) 1  1 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

0 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1  0 



121. CD vagy lemezjátszó 1  1 

122. Írásvetítő vagy projektor 1   

123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 



4. magnetofon 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 

0 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

3 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.14. 

                  

            __________________________ 

                         Nemes Ágnes 

               fenntartó 



 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
19 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

1 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 4 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

                              nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 2 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

- 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

1 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

- 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 1 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 2 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

- 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

1 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 - 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

3 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

12 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 - 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 - 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

570 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  19+19 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  40 

5. Tábla tantermenként 1  26 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 400 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  24 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

60 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  2 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  40 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  40 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

 

15. szkenner 1  3 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem - 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

- 



79. magasugró állvány, léc 1  - 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal - 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1   

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1+6 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  - 

89. Iratszekrény 1  3 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  - 

97. Könyvszekrény 2  - 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 - 

102. Tükör 1  - 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 1  8 

107. számítógépasztal és szék 1  4 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  4 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

4 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő - 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  - 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  - 

116. létra (polcokhoz) 1  - 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  4 

120. Televízió 1 -  

121. CD vagy lemezjátszó 1  - 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  - 



123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

44 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 



tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

                                                                 _________________________ 

 

 Nemes Ágnes 

   Fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Köröstarcsa 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

4 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 6 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 1 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 nem releváns 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1 tornaterem 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

1 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

- 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 - 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

nemenként 2 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

nemenként 2-2 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 - 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

van 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  van 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  van 

5. Tábla tantermenként 1  van 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 van 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  van 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

van 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  van 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  van 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

van 

15. szkenner 1  1 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

1- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar van 

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

1 



79. magasugró állvány, léc 1  1 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 1 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva van 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

van- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1  1 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1-1 

89. Iratszekrény 1  1 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  1 

91. Fax 1  1 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 van 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 van 

96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  2 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1-1 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 van 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 van 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 van 

106. Iratszekrény 1  1 

107. számítógépasztal és szék 1  1 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  van 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

van 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő van 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  1 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 van 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  2 

116. létra (polcokhoz) 1  1 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

1 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1-1 

120. Televízió 1  1 

121. CD vagy lemezjátszó 1  1 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  1 

123. 12. Könyvtárszoba   van 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

van 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 van 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

van 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen szaktanteremnél felsorolton 1 



és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020. 05.27. 

 

            ________________________________ 

                                           Nemes Ágnes 

                                               fenntartó 



 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
és AMI, Máriapócs 

OM: 200669 
 

3. sz. Melléklete 
 

AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 
 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

18 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db. 

szaktanterem a hozzá tartozó a II/2. pontban foglaltak  2 db 



szertárral szerint iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

  
1 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

- 



szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 



iskolában helyben 

biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1 db  

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

- 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

1 db  



szerződés alapján igénybe 

vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

- 



A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

1 db 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

Nem releváns 



megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

1 db 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

1db 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és Gyógypedagógiai, - 



telephelyen) szintenként 2 konduktív pedagógiai 

iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

- 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és ha helyben étkeznek 1 db 



telephelyen) 1 

szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 1 db  

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

4 db leány WC helyiség,  
4 db fiú WC helyiség 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 1 db  

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen,  1 db 



telephelyen 1) 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

230 db tanulói szék, 
132 db tanulói asztal 

 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  12 db nevelői asztal,  
17 db nevelői szék. 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  30 db 

5. Tábla tantermenként 1  21 db 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának  8 db (felső tagozatban folyosón beépített 



figyelembevételével szekrény, alsó tagozatban folyosón van a 
fogas elhelyezve) 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  8 db, tantermenként 1 – 1 db 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

65 db (néhány helyiségben ablakonként 2 db. 
sötétítőfüggöny van) 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 db 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  16 db 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  13 db 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

1 -1 db 

15. szkenner 1  1 db 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  1 db. 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 



22. írásvetítő vagy projektor 1  2 db. 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 

24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 



37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 

39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

- 



technika szaktanteremben 

is 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában 

meghatározottak szerint) 

Nem elvárás 

48. 4. tornaszoba 1  - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

- 



pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 

63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  



78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1  1 db 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 1 db 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 db 

85. Szék 1  1 db 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  - 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 db 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1 db 

89. Iratszekrény 1  1 db 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 db 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 



94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 7 db 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 7 db 

96. napló és folyóirattartó 1  1 db 

97. Könyvszekrény 2  3 db 

98. Fénymásoló 1  1 db 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 db 

100. számítógépasztal, szék 1-1  - 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 db 

102. Tükör 1  1 db 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 - 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 - 

106. Iratszekrény 1  - 

107. számítógépasztal és szék 1  - 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  - 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

- 



110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék 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 

- 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  - 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  - 

116. létra (polcokhoz) 1   

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 1  - 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  - 

120. Televízió 1  - 



121. CD vagy lemezjátszó 1  - 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  - 

123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 



4. magnetofon 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 

1 db 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 db 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

            ________________________________ 

                Nemes Ágnes 

                   fenntartó 

 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
1 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

1 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 2 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 1 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

- 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

- 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

- 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 2 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

1 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

- 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 1 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

2-2 nemenként 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

12 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 - 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 - 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

570 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  19+19 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  40 

5. Tábla tantermenként 1  26 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 400 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  24 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

60 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  2 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  40 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  40 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

 

15. szkenner 1  3 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem - 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 2  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 12  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

2 bármelyik játék 

kiválasztható 

- 



79. magasugró állvány, léc 1  - 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal - 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1   

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1+12 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  2 

88. számítógépasztal és szék 1-1  - 

89. Iratszekrény 1  4 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  - 

97. Könyvszekrény 2  - 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 - 

102. Tükör 2  - 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 2  8 

107. számítógépasztal és szék 1  4 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  4 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

4 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő - 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  - 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  - 

116. létra (polcokhoz) 2  - 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 2  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  4 

120. Televízió 1 -  

121. CD vagy lemezjátszó 4  - 

122. Írásvetítő vagy projektor 4  - 



123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

44 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 



tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

 

           _________________________ 

                         Nemes Ágnes 
             fenntartó 

 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Nyíregyháza, Báthory utca 5.  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

18db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

- 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 - 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

                              nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 - 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

- 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

- 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

- 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

1 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

- 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

1 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 - 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

emeletenként 1-1 nemenként 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

emeletenként 2-2 nemenként 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 - 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 - 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  - 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

8,16  
termenként 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  1,1 termenként 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  1 

5. Tábla tantermenként 1  1 tantermenként 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 2 termenként 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  20 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

ablakonként 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  2 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  40 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  40 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

5 

15. szkenner 1  3 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem - 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  5 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  5 

22. írásvetítő vagy projektor 1  4 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés tantermenként 1  - 

26. vegyszerálló mosogató két asztalonként 1  - 

27. fali mosogató tantermenként 1  - 

28. Poroltó tantermenként 1  emeletenként 1 

29. Elsősegélydoboz tantermenként 1  2 

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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   1 

49. Kislabda -  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad -  - 

53. Zsámoly -  - 

54. Bordásfal 3  - 

55. Mászókötél -  - 

56. Gumikötél 3  - 

57. Ugrókötél 3  - 

58. Medicinlabda -  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal -  - 

64. Szék -  - 

65. Zárható irattároló szekrény -  - 

66. Számítógép perifériákkal -  - 

67. ruhatároló (fogas) -  - 

68. Szeméttároló -  - 

69. Telefonkészülék -  - 

70. Szőnyeg -  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk -  - 

73. Gyűrű -  - 

74. Mászórúd -  - 

75. Mászókötél -  - 

76. Bordásfal 3  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

- bármelyik játék 

kiválasztható 

- 



79. magasugró állvány, léc -  - 

80. távol-, magasugró gödör - homokkal vagy szivaccsal - 

81. Futópálya - lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1   

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1+6 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  - 

89. Iratszekrény 1  3 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  6 

97. Könyvszekrény 2  12 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 

102. Tükör 1  - 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 1  8 

107. számítógépasztal és szék 1  1 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  1 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő - 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  1 

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 16 

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 5 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  5 

116. létra (polcokhoz) 1  - 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1 - - 

121. CD vagy lemezjátszó -  - 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  - 

123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

1 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

- 



működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 1 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

                                                                 _________________________ 

 

 Nemes Ágnes 

   Fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Fő téri Általános Iskola , Szarvas  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
1 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

4 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 3 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 2 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 nem releváns 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

az iskolához tartozó tornaterem nem saját 
tulajdon, bérlőként használjuk, minden előírt 

eszközzel és felszereltséggel rendelkezik 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

nem releváns 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

  1 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 nem releváns 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

1 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

nem releváns 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

1 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

nem releváns 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek nem releváns 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek nem releváns 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek nem releváns 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek nem releváns 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek nem releváns 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek nem releváns 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

nem releváns 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 nem releváns 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 nem releváns 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

nem releváns 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

szintenként, nemenként 1 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 1 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek nem releváns 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  2 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

nem releváns a testi fogyatékosokkal 
kapcsolatban 

 
(tanulónként 1 asztal + 1 szék) 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  1 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  1 

5. Tábla tantermenként 1  1 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 tanulónként 1 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  1 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

ablakonként 2 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  tanulónként 1 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  tanulónként 1 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

1 

15. szkenner 1  nem releváns 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

több sportágra megfelelő 



79. magasugró állvány, léc 1  1 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 1 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva nem releváns 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1  1 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  - 

89. Iratszekrény 1  1 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 25 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 25 

96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  1 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  3 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 - 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

106. Iratszekrény 1  1 

107. számítógépasztal és szék 1  2 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

2 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő tanulónként 1 asztal + 1 szék 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

(normál tanulókra) 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  nem releváns 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 1 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  2 

116. létra (polcokhoz) 1  nem releváns 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

nem releváns 

118. Fénymásoló 1  nem releváns 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1  nem releváns 

121. CD vagy lemezjátszó 1  nem releváns 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  nem releváns 

123. 12. Könyvtárszoba    

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

nem releváns 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással nem releváns 

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 nem releváns 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  
1 



legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

nem releváns 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

nem releváns 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 nem releváns 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 nem releváns 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

            ______________________________ 

                                Nemes Ágnes 

                                  fenntartó 

 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

 Nyíregyháza Vasvári Pál utca 1.  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

 
4db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

- 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 - 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

                              nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 - 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

nem releváns  



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

nem releváns 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

nem releváns 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  2 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

- 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

- 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

1 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 - 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

2-2 nemenként 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

2-2 nemenként 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 - 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 - 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

120 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  11 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  10 

5. Tábla tantermenként 1  4 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 12 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  24 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

nem releváns 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  2 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  20 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  20 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

1 

15. szkenner 1  3 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem - 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

- 



79. magasugró állvány, léc 1  - 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal - 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 2   

85. Szék 2   

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1+6 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 2-2  - 

89. Iratszekrény 3  3 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

-  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 6 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  - 

97. Könyvszekrény 2  - 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 - 

102. Tükör 1  - 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

106. Iratszekrény 1  2 

107. számítógépasztal és szék 1  2 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

2 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő - 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  - 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  - 

116. létra (polcokhoz) 1  - 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 1  2 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  2 

120. Televízió 1 -  

121. CD vagy lemezjátszó 1  - 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  - 



123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

12 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

6 



tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

6 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

                                                                 _________________________ 

 

 Nemes Ágnes 

   Fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Zsadányi Református Általános Iskola, Zsadány 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

7 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

0 db. 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 2 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

- 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

  
1 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

- 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1 db  

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

- 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1 db  



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

- 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

- 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

- 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

- 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 - 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 - 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 1 db  

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

4 db leány WC helyiség,  
4 db fiú WC helyiség 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 1 db  

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek - 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  1 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

230 db tanulói szék, 
132 db tanulói asztal 

 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  12 db nevelői asztal,  
17 db nevelői szék. 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  30 db 

5. Tábla tantermenként 1  21 db 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 8 db (felső tagozatban folyosón beépített 
szekrény, alsó tagozatban folyosón van a 

fogas elhelyezve) 



7. Szeméttároló helyiségenként 1  8 db, tantermenként 1 – 1 db 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

65 db (néhány helyiségben ablakonként 2 db. 
sötétítőfüggöny van) 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 db 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  16 db 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  13 db 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

1 -1 db 

15. szkenner 1  1 db 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  1 db. 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  2 db. 

23. c) természettudományi  Nem releváns 



szaktanterem 

24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 



79. magasugró állvány, léc 1  1 db 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 1 db 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva - 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 db 

85. Szék 1  1 db 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  - 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 db 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1 db 

89. Iratszekrény 1  1 db 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  - 

91. Fax 1  - 

92. Telefon 1  1 db 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 7 db 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 7 db 

96. napló és folyóirattartó 1  1 db 

97. Könyvszekrény 2  3 db 

98. Fénymásoló 1  1 db 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1 db 

100. számítógépasztal, szék 1-1  - 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 db 

102. Tükör 1  1 db 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 - 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 - 

106. Iratszekrény 1  - 

107. számítógépasztal és szék 1  - 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  - 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

- 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő - 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  - 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  - 

116. létra (polcokhoz) 1   

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

- 

118. Fénymásoló 1  - 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  - 

120. Televízió 1  - 

121. CD vagy lemezjátszó 1  - 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  - 



123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

1 db 



működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 db 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

- 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

            ________________________________ 

                Nemes Ágnes 

                   fenntartó 

 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

• Botpalád, Fő utca 148. 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként 1 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 1 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nincs 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

Nincs szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

együttműködési megállapodás alapján 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

Nem releváns 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

Nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1db 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

  1 db 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 0db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  0 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

Együttműködési megállapodás alapján  



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs  

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs  

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

Nem előírás 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

Nem előírás 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

0 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

Nem előírás 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

Nem előírás 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nem előírás 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 nincs 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 Nem előírás 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 Nincs 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  Nincs 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

Asztal: 2 tanulónként, székek tanulónként 1db 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  1db /tanterem 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  1-3 db /tanterem 

5. Tábla tantermenként 1  1 db /tanterem 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 1 db/tanterem 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  1 db/tanterem 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

1 db/ablak 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 db 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  tanulónként 1 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  tanulónként 1 felszerelés 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

Rendelkezésre áll 

15. szkenner 1  Rendelkezésre áll 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem Nem releváns 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar Egyéb lehetőséggel helyettesítjük 

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

Rendelkezésre áll 



79. magasugró állvány, léc 1  Rendelkezésre áll 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal Rendelkezésre áll 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva Rendelkezésre áll 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1db 

85. Szék 1  1db 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1db 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1db 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1db 

89. Iratszekrény 1  1db 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  1db 

91. Fax 1  1db 

92. Telefon 1  1db 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 

96. napló és folyóirattartó 1  Nincs, e-napló 

97. Könyvszekrény 2  2 db 

98. Fénymásoló 1  1db 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1db 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1db 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 db 

102. Tükör 1  1 db 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

106. Iratszekrény 1  1db 

107. számítógépasztal és szék 1  1db 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  1db 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1db 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő Rendelkezésre áll 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  Rendelkezésre áll 

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  Rendelkezésre áll 

116. létra (polcokhoz) 1  Rendelkezésre áll 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

Rendelkezésre áll 

118. Fénymásoló 1  Rendelkezésre áll 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  Rendelkezésre áll 

120. Televízió 1  Rendelkezésre áll 

121. CD vagy lemezjátszó 1  Rendelkezésre áll 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  Rendelkezésre áll 

123. 12. Könyvtárszoba   Rendelkezésre áll 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

Rendelkezésre áll 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Rendelkezésre áll 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen szaktanteremnél felsorolton 1 db 



és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 db 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

nincs 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

1 db 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

1 db 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 1 db 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 1 db 

 

 

Nyíregyháza, 2020. 05. 27. 

                                                                          ………………………………………. 

                                                                      Nemes Ágnes 
                                                       fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

 4741 Jánkmajtis, Kossuth út 7. 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként 1 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

1 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

  - 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

1db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

Nincs szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

együttműködési megállapodás alapján 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

Nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1db 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

  1 db 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 - 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

Együttműködési megállapodás alapján  



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

1 db 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

1 db 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs  

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

Nem előírás 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

Nem előírás 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

- 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek Nem előírás 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

Nem előírás 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nem előírás 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 nincs 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 Nem előírás 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 
1-1 nemenként 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 
1-1 nemenként 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 Nincs 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek Nem előírás 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  Nincs 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

Asztal: 2 tanulónként, székek tanulónként 1db 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  1db /tanterem 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  1-3 db /tanterem 

5. Tábla tantermenként 1  1 db /tanterem 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 1 db/tanterem 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  1 db/tanterem 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

1 db/ablak 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 db 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  tanulónként 1 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  tanulónként 1 felszerelés 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

Rendelkezésre áll 

15. szkenner 1  Rendelkezésre áll 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem Nem releváns 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar Egyéb lehetőséggel helyettesítjük 

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

Rendelkezésre áll 



79. magasugró állvány, léc 1  Rendelkezésre áll 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal Rendelkezésre áll 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva Rendelkezésre áll 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1db 

85. Szék 1  1db 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1db 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1db 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1db 

89. Iratszekrény 1  1db 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  1db 

91. Fax 1  1db 

92. Telefon 1  1db 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 

96. napló és folyóirattartó 1  Nincs, e-napló 

97. Könyvszekrény 2  2 db 

98. Fénymásoló 1  1db 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1db 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1db 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 db 

102. Tükör 1  1 db 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

106. Iratszekrény 1  1db 

107. számítógépasztal és szék 1  1db 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  1db 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1db 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő Rendelkezésre áll 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  Rendelkezésre áll 

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  Rendelkezésre áll 

116. létra (polcokhoz) 1  Rendelkezésre áll 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

Rendelkezésre áll 

118. Fénymásoló 1  Rendelkezésre áll 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  Rendelkezésre áll 

120. Televízió 1  Rendelkezésre áll 

121. CD vagy lemezjátszó 1  Rendelkezésre áll 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  Rendelkezésre áll 

123. 12. Könyvtárszoba   Rendelkezésre áll 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

Rendelkezésre áll 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Rendelkezésre áll 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen szaktanteremnél felsorolton 1 db 



és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 db 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

nincs 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

 

Nyíregyháza, 2020. 05.27. 

                                                      ………………………………………. 

Nemes Ágnes 
                                           fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Nyírvasvári, Kossuth utca 65. Telephely  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként 
1 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

csoportonként 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 nem releváns 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

nem releváns 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 rendelkezésre áll 
1 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 nem releváns 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

rendelkezésre áll 
1 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

nem releváns 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

rendelkezésre áll 
1 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 nem releváns 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 nem releváns 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  

intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 rendelkezésre áll 
1 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  rendelkezésre áll 1 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

nem áll rendelkezésre 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 rendelkezésre áll 
1 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 rendelkezésre áll 
1 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

rendelkezésre áll 
1 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

nem releváns 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 rendelkezésre áll 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

nem releváns 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

rendelkezésre áll 
1 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek rendelkezésre áll 

1 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek nem releváns 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és ha helyben étkeznek rendelkezésre áll 



telephelyen) 1 1 

szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek rendelkezésre áll 
1 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek rendelkezésre áll 

1 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek rendelkezésre áll 

1 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

nem releváns 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 rendelkezésre áll 

1 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 nem releváns 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 nem releváns 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

rendelkezésre áll 
1 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

rendelkezésre áll 
1 

technikai alkalmazotti mosdó- iskolánként (székhelyen,  nem releváns 



zuhanyzó, WC helyiség telephelyen) nemenként 1 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek nem releváns 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 nem releváns 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  rendelkezésre áll 
1 

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

rendelkezésre áll 
1 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  rendelkezésre áll 
1 



4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  rendelkezésre áll 
1 

5. Tábla tantermenként 1  rendelkezésre áll 
1 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 rendelkezésre áll 
2 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  rendelkezésre áll 

1 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

rendelkezésre áll 

ablakonként 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  rendelkezésre áll 

1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  rendelkezésre áll 

1 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  rendelkezésre áll 

1 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

rendelkezésre áll 

15. szkenner 1  rendelkezésre áll, de nem a számítástechnika 
teremben 



16. b) társadalomtudományi szaktanterem nem rendelkezünk ilyen szaktanteremmel 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 

24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 

39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla tizenöt tanuló részére  - 



nélküli szék 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában 

meghatározottak szerint) 

Nem elvárás 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 



55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 

63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 



71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar rendelkezésre áll 

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

rendelkezésre áll 

79. magasugró állvány, léc 1  rendelkezésre áll 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal rendelkezésre áll 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva rendelkezésre áll 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

nem releváns - 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  rendelkezésre áll 

85. Szék 1  rendelkezésre áll 



86. tárgyalóasztal, székekkel 1  rendelkezésre áll 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  rendelkezésre áll 

88. számítógépasztal és szék 1-1  rendelkezésre áll 

89. Iratszekrény 1  rendelkezésre áll 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  rendelkezésre áll 

91. Fax 1  nem áll rendelkezésre 

92. Telefon 1  rendelkezésre áll 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 rendelkezésre áll 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 rendelkezésre áll 

96. napló és folyóirattartó 1  rendelkezésre áll 

97. Könyvszekrény 2  rendelkezésre áll 

98. Fénymásoló 1  rendelkezésre áll 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  rendelkezésre áll 

100. számítógépasztal, szék 1-1  rendelkezésre áll 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 rendelkezésre áll 



102. Tükör 1  rendelkezésre áll 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 rendelkezésre áll 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 rendelkezésre áll 

106. Iratszekrény 1  rendelkezésre áll 

107. számítógépasztal és szék 1  rendelkezésre áll 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  rendelkezésre áll 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

rendelkezésre áll 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék 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 

nem releváns 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  nem releváns 



113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással nem releváns 

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 nem releváns 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  nem releváns 

116. létra (polcokhoz) 1  nem releváns 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

nem releváns 

118. Fénymásoló 1  nem releváns 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  nem releváns 

120. Televízió 1  nem releváns 

121. CD vagy lemezjátszó 1  nem releváns 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  nem releváns 

123. 12. Könyvtárszoba   nem releváns 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

nem releváns 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással nem releváns 

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 nem releváns 



    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

rendelkezésre áll 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon 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 

nem releváns 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

rendelkezésre áll 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

nem releváns 



 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

nem releváns 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

nem releváns 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 nem releváns 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 nem releváns 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

             ______________________________ 

                                Nemes Ágnes 
                  
                                                              fenntartó 
 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

4946 Tiszakóród , Kossuth utca 42. 
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként 1 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 1 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

1db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

Nincs szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nincs felnőttoktatásban 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

együttműködési megállapodás alapján 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

1 db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

Nem releváns 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

1db 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

  1 db 

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 1 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  1 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

Együttműködési megállapodás alapján  



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

1 db 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

1 db 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

Nem előírás 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

1 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

1 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 1 db 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

Nem előírt 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 Nem előírás 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 nincs 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 nincs 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

Rendelkezésre áll 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 Rendelkezésre áll 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek van 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  Nincs 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

Asztal: 2 tanulónként, székek tanulónként 1db 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  1db /tanterem 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  1-3 db /tanterem 

5. Tábla tantermenként 1  1 db /tanterem 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 1 db/tanterem 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  1 db/tanterem 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

1 db/ablak 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 db 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  tanulónként 1 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  tanulónként 1 felszerelés 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

Rendelkezésre áll 

15. szkenner 1  Rendelkezésre áll 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem Nem releváns 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar Egyéb lehetőséggel helyettesítjük 

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

Rendelkezésre áll 



79. magasugró állvány, léc 1  Rendelkezésre áll 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal Rendelkezésre áll 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva Rendelkezésre áll 

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1db 

85. Szék 1  1db 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1db 

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1db 

88. számítógépasztal és szék 1-1  1db 

89. Iratszekrény 1  1db 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  1db 

91. Fax 1  1db 

92. Telefon 1  1db 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 



95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 1 db/ tanár 

96. napló és folyóirattartó 1  Nincs, e-napló 

97. Könyvszekrény 2  2 db 

98. Fénymásoló 1  1db 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  1db 

100. számítógépasztal, szék 1-1  1db 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 db 

102. Tükör 1  1 db 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 1db 

106. Iratszekrény 1  1db 

107. számítógépasztal és szék 1  1db 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  1db 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1db 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, életkornak megfelelő Rendelkezésre áll 



egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  Rendelkezésre áll 

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  Rendelkezésre áll 

116. létra (polcokhoz) 1  Rendelkezésre áll 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

Rendelkezésre áll 

118. Fénymásoló 1  Rendelkezésre áll 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  Rendelkezésre áll 

120. Televízió 1  Rendelkezésre áll 

121. CD vagy lemezjátszó 1  Rendelkezésre áll 



122. Írásvetítő vagy projektor 1  Rendelkezésre áll 

123. 12. Könyvtárszoba   Rendelkezésre áll 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

Rendelkezésre áll 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással Rendelkezésre áll 

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 Rendelkezésre áll 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Rendelkezésre áll 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen szaktanteremnél felsorolton 1 db 



és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 db 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

nincs 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

1 db 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

1 db 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 1 db 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 1 db 

 

 

Nyíregyháza, 2020. 05. 27. 

                                               ………………………………………. 

                                        Nemes Ágnes 
                                 fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Jászapáti, István király út 12. Telephely  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
összesen 13 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 0 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 0 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 0 db 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 db 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

0 db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

0 db 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

0 db 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  0 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

0  
db 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

0 db 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

0 db 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

0 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

0 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

0 db 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 0 db 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 0 db 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

3 db 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 0 db 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 0 db 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  0 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

128 db 2 személyes pad 
256 db tanulói szék 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  10 db asztal, 10 db szék 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  10 db 

5. Tábla tantermenként 1  8 db 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 80 db 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  15 db 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

45 db 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  18 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  22 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

2 

15. szkenner 1  2 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1   



80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal  

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva  

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1  1 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1  

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  0 

89. Iratszekrény 1  2 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  0 

91. Fax 1  0 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 



96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  1 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  3 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 1  2 

107. számítógépasztal és szék 1  0 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

életkornak megfelelő 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

8 pad, 15 szék 



szükséges mennyiségben gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  0 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 0 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  5 

116. létra (polcokhoz) 1  1 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

0 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1  0 

121. CD vagy lemezjátszó 1  1 

122. Írásvetítő vagy projektor 1   

123. 12. Könyvtárszoba   - 



124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

0 



tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

3 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.14. 

                  

            __________________________ 

                         Nemes Ágnes 

               fenntartó 



 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Nyírkáta, Hodászi utca 3. Telephely  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
összesen 9 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 1 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 0 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 0 db 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 db 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

0 db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

0 db 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

szerződés alapján igénybe 

0 db 



vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 1 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  0 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

A létesítésre kerülő 

1 db 



könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

Nem releváns 



van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

0 db 

kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

0 db 



iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

0 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

0 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 



szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

0 db 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 0 db 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 0 db 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

3 db 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 0 db 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 0 db 

egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 



WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  0 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

26 db 2 személyes pad, 84 db egyszemélyes 
holland pad 

136 db tanulói szék 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  10 db asztal, 10 db szék 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  10 db 

5. Tábla tantermenként 1  10 db 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 60 db 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  10 db 



8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

48 db 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  18 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  22 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

2 

15. szkenner 1  2 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 

22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 



24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 



39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

technika szaktanteremben 

is 

- 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában Nem elvárás 



meghatározottak szerint) 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 



63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1   



80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal  

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva  

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1  1 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1  

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  0 

89. Iratszekrény 1  2 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  0 

91. Fax 1  0 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 



96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  1 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  3 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 1  2 

107. számítógépasztal és szék 1  0 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1 

110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

életkornak megfelelő 

méretben; 

mozgáskorlátozottak és 

8 pad, 15 szék 



szükséges mennyiségben gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei 

állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  0 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 0 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  5 

116. létra (polcokhoz) 1  1 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

0 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1  0 

121. CD vagy lemezjátszó 1  1 

122. Írásvetítő vagy projektor 1   

123. 12. Könyvtárszoba   - 



124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 

4. magnetofon iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1, ha 

legalább négy osztály 

működik, további 1, 

beszédfogyatékos 

szaktanteremnél felsorolton 

kívül;  

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

0 



tanulót nevelő iskolában 

- mikrofonnal - 

osztályonként 1 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

3 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.27. 

                  

            __________________________ 

                         Nemes Ágnes 

               fenntartó 



 



 

Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola szegedi telephelye 

6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2. 

    Rendelkezésre áll  

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés    

2. Tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

figyelembe véve az 

iskola munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 

m2/fő. 

  7 db 

3. Csoportterem legfeljebb nyolc 

osztállyal működő 

általános iskolában 4; 

16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8; 

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m2/fő. 

  2 db 

4. szaktanterem a hozzá 

tartozó szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

(székhelyen és 

  Nem releváns 



telephelyen) 1-1; 

a legfeljebb négy 

osztállyal működő 

iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

5. laboratóriumok a 

hozzájuk kapcsolódó 

szertárakkal 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

 Nem releváns 

6. műhelyek a hozzájuk 

tartozó kiegészítő 

helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

 Nem releváns 

7. logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt 

oktatják iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1, 

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

    

8. iskolapszichológusi szoba ha az 

iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

  Nem releváns 

9. tornaterem (nemenként iskolánként (székhelyen Általános iskolában, -  



biztosított öltözővel, 

benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

és telephelyen) 1 gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag 

szakképző évfolyammal 

működő iskola esetén 

abban az esetben, ha az 

iskolát legalább 

százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették. 

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül 

nem biztosítható más 

nevelési-oktatási 

intézménnyel-, illetve 

sportolásra alkalmas 

létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az 

ahhoz szükséges öltöző, 

- 



valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt 

akadálymentesen kell 

létesíteni. 

10. tornaszoba vagy 

féltornaterem (nemenként 

biztosított öltözővel, 

benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem 

kötelező, vagy a 

tornaterem a székhelyen 

van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott 

tanuló esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

84,23 nm zuhanyzóval 

11. gyógytestnevelési/erőnléti 

terem 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

-  



12. Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; 

kiváltható szerződés 

alapján igénybe vett 

sportlétesítménnyel 

   

13. intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-

helyettes, illetve 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

    

14. intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az iskolában az 

intézményvezető-

helyettes alkalmazása 

kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

  

- 

- 

15. tagintézmény-, 

intézményegység- 

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető- 

helyettes alkalmazása 

kötelező 

székhelyen és 

telephelyen 1 

 - 

 

- 

16. iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1     



17. könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

a szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a 

feladatot nyilvános 

könyvtár látja el. 

A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy 

legyen, amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és 

legalább egy iskolai 

osztály egyidejű 

foglalkoztatására. 

  Aulával egyben 

18. Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

- - - 



a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

19. Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

a szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a 

feladatot nyilvános 

könyvtár látja el. 

  Beépített 

szekrények 

20. orvosi szoba, 

elkülönítővel 

iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése 

nem kötelező, 

amennyiben az iskola-

egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint, a 

tanulók ellátása - 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

 Megállapodás a 

rendelőintézettel  

21. Kiszolgáló helyiségek      



22. Sportszertár iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

    

23. általános szertár iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

    

24. karbantartó műhely iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

   

25. kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 

szintenként 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

- 

- 

- 

26. aula (előtér, közösségi 

tér) 

iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy 

annak közelében 

található közösségi 

térben megoldhatók 

azok a funkciók, 

amelyekre az aula 

szolgál. 

  Átrium 

27. Porta iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

   



megalapozó évfolyama 

van. 

28. Ebédlő iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

   

29. Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - - Nem releváns 

30. Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek    

31. tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek    

32. szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - - Nem releváns 

33. földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - - Nem releváns 

34. Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek - - Nem releváns 

35. felnőtt étkező iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

- - Nem releváns 

36. Teakonyha iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

    

37. személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

nemenként 1 

    

38. személyzeti mosdó-

zuhanyzó 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

nemenként 1 

    



24 osztállyal működő 

iskola székhelyén, 

telephelyén nemenként 

2 

39. személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 

nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

   

40. tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, 

és telephelyen), 

szintenként, nemenként 

1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

   

41. technikai alkalmazotti 

mosdó-zuhanyzó, WC 

helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 

1 

    

42. Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek   Lemezgarázs 

43. egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

   Lemezgarázs 

44. WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak 

számára felszerelve 

tanulói létszám szerint  - -  

       

II. *  HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 



    Rendelkezésre áll  

 A B C  Megjegyzés 

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. 

   Négy osztálynak 

megfelelő mennyiség 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1      

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1     Beépített szekrény 

5. Tábla tantermenként 1      

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

     



7. Szeméttároló helyiségenként 1      

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

    

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)    

10. a) számítástechnikai 

terem 

      

11. tábla + flipchart 1      

12. Számítógépasztal tanulónként 1      

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

tanulónként 1 

felszerelés 

     

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

    

15. szkenner 1      

16. b) társadalomtudományi 

szaktanterem 

  - - Nem releváns 

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben 

vagy egészben nem 

magyar nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- - Nem releváns 

18. Magnetofon 1  - - Nem releváns 

19. CD író, lejátszó, 

hangszóró 

1  - - Nem releváns 



20. mikrofon, erősítő, 

fejhallgató 

1  - - Nem releváns 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - - Nem releváns 

22. írásvetítő vagy 

projektor 

1  - - Nem releváns 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

  - - Nem releváns 

24. vegyszerálló tanulói 

asztalok (víz, gáz 

csatlakozással) 

három tanulónként 1  - - Nem releváns 

25. Elszívóberendezés tantermenként 1  - - Nem releváns 

26. vegyszerálló mosogató két asztalonként 1  - - Nem releváns 

27. fali mosogató tantermenként 1  - - Nem releváns 

28. Poroltó tantermenként 1  - - Nem releváns 

29. Elsősegélydoboz tantermenként 1  - - Nem releváns 

30. eszköz- és 

vegyszerszekrény 

2  - - Nem releváns 

31. méregszekrény 

(zárható) 

1 elhelyezése a szertárban - - Nem releváns 

32. eszközszállító tolókocsi tantermenként 1  - - Nem releváns 

33. törpefeszültségű 

csatlakozások 

tanulóasztalonként 1  - - Nem releváns 



34. d) művészeti nevelés 

szaktanterem 

  - - Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, 

rajzbak) 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

1 hely 

 - - Nem releváns 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - - Nem releváns 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - - Nem releváns 

38. vízcsap (falikút) 2  - - Nem releváns 

39. Pianínó iskolánként 1  - - Nem releváns 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - - Nem releváns 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - - Nem releváns 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - - Nem releváns 

43. e) technikai 

szaktanterem 

 (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

- - Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló 

részére 

 - - Nem releváns 

45. állítható magasságú 

támla nélküli szék 

tizenöt tanuló 

részére 

 - - Nem releváns 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

gimnáziumban a 

munkába állást 

előkészítő oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

- - Nem releváns 



szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, 

illetve technika 

szaktanteremben is 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az 

óvodában meghatározottak szerint) 

    

48. 4. tornaszoba       

49. Kislabda 5      

50. Labda 5      

51. Tornaszőnyeg 2      

52. Tornapad 2      

53. Zsámoly 2      

54. Bordásfal 2      

55. Mászókötél 2      

56. Gumikötél 5      

57. Ugrókötél 5      



58. Medicinlabda 5      

59. Stopper 1      

60. kiegészítő torna készlet 1      

61. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- - Beszerzés alatt 

62. 5. Iskolapszichológusi 

szoba 

  - - Nem releváns 

63. Asztal 1  - - - 

64. Szék 4  - - - 

65. Zárható irattároló 

szekrény 

1  - - - 

66. Számítógép 

perifériákkal 

1  - - - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - - - 

68. Szeméttároló 1  - - - 

69. Telefonkészülék 1  - - - 

70. Szőnyeg 1  - - - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

- - Nem releváns 



72. kosárlabda palánk - - -   

73. Gyűrű - - -   

74. Mászórúd - - -   

75. Mászókötél - - -   

76. Bordásfal - - -   

77. 7. Sportudvar       

78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

    

79. magasugró állvány, léc 1      

80. távol-, magasugró 

gödör 

1 homokkal vagy 

szivaccsal 

    

81. Futópálya 1 lehetőség szerint 

kialakítva 

    

82. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges 

mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- - Beszerzés alatt 

83. 8. Intézményvezetői 

iroda 

      

84. Íróasztal 1      

85. Szék 1      



86. tárgyalóasztal, 

székekkel 

1      

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés      

88. számítógépasztal és 

szék 

1-1      

89. Iratszekrény 1      

90. digitális adathordók 

részére szekrény 

1      

91. Fax 1      

92. Telefon 1      

93. 9. Nevelőtestületi szoba       

94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

     

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

     

96. napló és folyóirattartó 1      

97. Könyvszekrény 2      

98. Fénymásoló 1      

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1      



100. számítógépasztal, szék 1-1      

101. ruhásszekrény vagy 

fogasok 

pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

     

102. Tükör 1      

103. 10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a felszerelések 

feladatellátás szerint helyezhetők el) 

   

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

     

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

     

106. Iratszekrény 1      

107. számítógépasztal és 

szék 

1      

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

  - -  

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

- -  

110. 11. Könyvtár       

111. tanulói asztal, szék 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 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  -  Beszerzés alatt 

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi 

világítással 

    

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

     

115. tárolók, polcok, 

szabadpolcok 

2      

116. létra (polcokhoz) 1  -  Beszerzés alatt 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

-   

118. Fénymásoló 1      

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1-1      

120. Televízió 1      

121. CD vagy lemezjátszó 1  -   



122. Írásvetítő vagy 

projektor 

1      

123. 12. Könyvtárszoba   - -  

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő 

mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- -  

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi 

világítással 

- -  

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz 

könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - -  

       

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 A B C  

1. Taneszközök    

2. tárgyak, eszközök, 

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. magnetofon 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 

 

5. CD vagy 

lemezjátszó 

iskolánként 

(székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton 

kívül, bárhol szükség 

szerint elhelyezhető 

 

6. Televízió iskolánként 

(székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton 

kívül, bárhol szükség 

szerint elhelyezhető 

 

IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 



 A B C  

1. Látási 

fogyatékosok 

  Nem releváns 

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 

  Nem releváns 

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 

iskolánként 1   



kifejezések képi 

megjelenítésére 

alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

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 

  Beszerzés alatt 

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 

 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 A B C  

1. étel-mintavétel 

(üvegtartály) 

készlet 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben étel 

kiosztása folyik 

 

2. Elsősegélyláda óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 

 

3. gyógyszerszekrény 

(zárható) 

óvodánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 

 

4. amennyiben a 

betöltött 

munkakörben a 

viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint  

5. amennyiben a 

betöltött 

munkakörben a 

viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint  

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 
 

 
Nyíregyháza, 2020.05.27         ………………………………………………. 

                                 Nemes Ágnes fenntartó 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola  

Újkenéz, Petőfi Sándor utca 67. Telephely  
OM: 200669 

 
3. sz. Melléklete 

 
AZ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉKRŐL 

 
 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés Rendelkezésre állás 

Tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe 

véve az iskola 

munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 

szaktanterem is. A terem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

Osztályonként  
összesen 8 db 

Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 

4; 16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

24 osztállyal működő 

általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában 

osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem 

alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

2 db 

szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 

 0 db 



(székhelyen és telephelyen) 

1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 

művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, 

szakiskola 

intézményekben. 

0 db 

logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt oktatják 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi 

tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

 0 db 

iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 0 db 

tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

1 db 



általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző 

évfolyammal működő 

iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát 

legalább százhúsz tanuló 

befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) 

bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, 

további tornaterem 

létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a 

tanulók számára 

aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem 

biztosítható más nevelési-

oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra 

alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még 

szükséges tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz 

szükséges öltöző, 

valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 



biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak, 

mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott 

tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha a 

tornaterem nem kötelező, 

vagy a tornaterem a 

székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs 

lehetőség, továbbá a 

mozgáskorlátozott tanuló 

esetén helyben, 

akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

0 db 

gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 

helyben. 

0 db 

Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 

alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható 

0 db 



szerződés alapján igénybe 

vett sportlétesítménnyel 

intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 

amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 1 db  

intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

tagintézmény-, intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-,  
intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása 

kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 0 db 

iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  0 db 

könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

0  
db 



A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább egy 

olyan a használók által 

könnyen megközelíthető 

helyiség kell, hogy legyen, 

amely alkalmas 

háromezer könyvtári 

dokumentum 

befogadására, az 

állomány (állományrész) 

szabadpolcos 

elhelyezésére és legalább 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatására. 

Könyvtárszoba tagintézményenként 1 ha nem előírás az iskolai 

könyvtár 

vagy a telephelyen nem 

működik 

könyvtár (ha nem 

működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba 

tanteremben is 

kialakítható) 

Nem releváns 

Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá a 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

Nem releváns 



megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot 

nyilvános könyvtár látja 

el. 

orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 

kialakítása, létesítése nem 

kötelező, amennyiben az 

iskola-egészségügyi 

szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása 

- aránytalan teher és 

többletköltség nélkül - a 

közelben található 

egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

Nem megvalósítható 

Kiszolgáló helyiségek  

Sportszertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

általános szertár iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában. 

0 db 



kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai 

iskolában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak. 

0 db 

aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 

kötelező, amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak 

közelében található 

közösségi térben 

megoldhatók azok a 

funkciók, amelyekre az 

aula szolgál. 

0 db 

Porta iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, 

továbbá 

szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 

általános műveltséget 

megalapozó évfolyama 

van. 

0 db 

Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

1 db 

Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 



tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 1 db 

szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 0 db 

felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 

iskolán kívül oldják meg 

0 db 

Teakonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 1 db 

személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

 0 db 

személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 0 db 

személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

1 db 

tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

3 db 

technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 

 0 db 

Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 0 db 



egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 

 1 db 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  0 db 

 HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

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. 

128 db 2 személyes pad 
256 db tanulói szék 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  10 db asztal, 10 db szék 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  10 db 

5. Tábla tantermenként 1  8 db 



6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 80 db 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  15 db 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 

45 db 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 

11. tábla + flipchart 1  1 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  18 

13. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  22 

14. Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

2 

15. szkenner 1  2 

16. b) társadalomtudományi szaktanterem  

17. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 

egészben nem magyar 

nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással kiváltható 

- 

18. Magnetofon 1  - 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  - 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  - 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  - 



22. írásvetítő vagy projektor 1  - 

23. c) természettudományi 

szaktanterem 

 Nem releváns 

24. vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  - 

25. Elszívóberendezés 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 

 Nem releváns 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

hely 

 - 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  - 



37. mobil-lámpa (reflektor) 2  - 

38. vízcsap (falikút) 2  - 

39. Pianínó iskolánként 1  - 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  - 

41. CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

tantermenként 1  - 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  - 

43. e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 

ismeretek céljait is 

szolgálhatja) 

Nem releváns 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  - 

45. állítható magasságú támla 

nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  - 

46. f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába 

állást előkészítő 

oktatáshoz; 

szakközépiskolában a 

szakmai előkészítő 

ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába 

álláshoz, életkezdéshez 

szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat 

megoldható a 

számítástechnikai, illetve 

- 



technika szaktanteremben 

is 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában 

meghatározottak szerint) 

Nem elvárás 

48. 4. tornaszoba   - 

49. Kislabda 5  - 

50. Labda 5  - 

51. Tornaszőnyeg 2  - 

52. Tornapad 2  - 

53. Zsámoly 2  - 

54. Bordásfal 2  - 

55. Mászókötél 2  - 

56. Gumikötél 5  - 

57. Ugrókötél 5  - 

58. Medicinlabda 5  - 

59. Stopper 1  - 

60. kiegészítő torna készlet 1  - 

61. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

- 



pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba  Nem elvárás 

63. Asztal 1  - 

64. Szék 4  - 

65. Zárható irattároló szekrény 1  - 

66. Számítógép perifériákkal 1  - 

67. ruhatároló (fogas) 1  - 

68. Szeméttároló 1  - 

69. Telefonkészülék 1  - 

70. Szőnyeg 1  - 

71. 6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

együttműködési megállapodás alapján 

72. kosárlabda palánk 2  - 

73. Gyűrű 1  - 

74. Mászórúd 1  - 

75. Mászókötél 2  - 

76. Bordásfal 10  - 

77. 7. Sportudvar  



78. szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék 

kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1   

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal  

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva  

82. egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 

tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

- 

83. 8. Intézményvezetői iroda 

84. Íróasztal 1  1 

85. Szék 1  1 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  1  

87. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  1 

88. számítógépasztal és szék 1-1  0 

89. Iratszekrény 1  2 

90. digitális adathordók részére 

szekrény 

1  0 

91. Fax 1  0 

92. Telefon 1  1 

93. 9. Nevelőtestületi szoba 



94. fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

95. Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 

 12 

96. napló és folyóirattartó 1  1 

97. Könyvszekrény 2  1 

98. Fénymásoló 1  1 

99. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1  3 

100. számítógépasztal, szék 1-1  3 

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

 1 

102. Tükör 1  1 

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

helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 2 

105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 4 

106. Iratszekrény 1  2 

107. számítógépasztal és szék 1  0 

108. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  2 

109. Telefon  közös vonallal is 

működtethető 

1 



110. 11. Könyvtár együttműködési megállapodás alapján 

111. tanulói asztal, szék 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 

8 pad, 15 szék 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  0 

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

114. szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

 0 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  5 

116. létra (polcokhoz) 1  1 

117. Telefon 1 közös vonallal is 

működtethető 

0 

118. Fénymásoló 1  1 

119. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  1 

120. Televízió 1  0 



121. CD vagy lemezjátszó 1  1 

122. Írásvetítő vagy projektor 1   

123. 12. Könyvtárszoba   - 

124. tanulói asztal, szék legalább hat tanuló 

egyidejű 

foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő 

méretben 

- 

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

126. könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum 

elhelyezésére 

 - 

    - 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

1. Taneszközök  

2. tárgyak, eszközök, 

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 

Nem releváns 



4. magnetofon 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 

0 

5. CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

3 

6. Televízió iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, 

bárhol szükség szerint 

elhelyezhető 

1 

 

  



IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Látási fogyatékosok 

1. Olvasó televízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 

tanulót oktató iskolában 

- 

2. számítógép színes, nagyító 

programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 

oktató iskolában 

- 

Hallási fogyatékosok 

3. vezetékes vagy vezeték 

nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő 

készülék 

tanulói létszám szerint 

1 

 - 

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak 

 fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám 

szerint, 

tantárgyanként 

szükség szerint 

 - 

 

Nyíregyháza, 2020.05.14. 

                  

            __________________________ 

                         Nemes Ágnes 

               fenntartó 



 


