
JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és eszközeiről 
2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

 

  A B C 

1 1. ÓVODA 

2 HELYISÉGEK 

3 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

4 csoportszoba gyermekcsoportonként 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 

alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő. 

5 gyermekágy/fektető tároló 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 

valamennyi gyermekágy tárolására alkalmas) 

csoportonként 1 
 

6 tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása kötelező. 

Amennyiben további tornaszoba kialakítása válik szükségessé, úgy a 

gyermekek számára aránytalan teher és többletköltség nélkül más 

nevelési-oktatási intézménnyel, illetve sportolásra alkalmas 

létesítmény üzemeltetőjével írásban kötött megállapodás alapján is 

biztosítható a tornaszoba vagy tornaterem helyiség használata. 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

7 
logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és 

az egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani. 

8 óvodapszichológusi helyiség 

ha az óvodapszichológus alkalmazása 

kötelező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben 

alakítandó ki. 

9 játszóudvar óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

Az óvodai játszóudvar akkor megfelelő, ha alapterülete lehetővé 

teszi az intézmény alapító okirata vagy működési engedélye szerinti 

maximális létszám szerint a gyermekek egyidejű befogadását és 

egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását. 

 

Közterületen is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 



kizárólagos használat az óvoda részére. Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden esetben helyben kell kialakítani. 

10 intézményvezetői iroda 

óvoda székhelyén és azon a telephelyen, 

amelyen az intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

alkalmazása nem kötelező 1 

 

11 intézményvezető-helyettesi iroda 

ha az óvodában intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező (székhelyen, 

telephelyen) 1 
 

12 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi 

iroda 

ha az óvodában tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, székhelyen, 

telephelyen 1 

 

13 óvodatitkári iroda 

ha az óvodában az óvodatitkár alkalmazása 

kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkalmazása kötelezően 

előírt, a feladatellátáshoz szükséges hely a tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi irodával közösen is kialakítható, 

ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

14 nevelőtestületi és könyvtárszoba óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a nevelőtestületi 

szobával együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári dokumentum befogadására 

legyen alkalmas, az óvodapedagógusok felkészüléséhez. 

15 általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

16 

többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, ünnepek 

megtartására alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

17 orvosi szoba, elkülönítő szoba óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező, amennyiben 

az óvoda-egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint a gyermekek 

ellátása – aránytalan teher és többletköltség nélkül – a közelben 

található egészségügyi intézményben megoldható. 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 



helyben kell kialakítani. 

18 gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda kivételével másik 

gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség 

alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetővé teszi. 

19 gyermekmosdó, WC helyiség gyermekcsoportonként 1 WC (fiú, lány) 

Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség 

alapterülete, illetve 

a gyermekek száma azt lehetővé teszi. 

 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában nem alakítható ki 

másik csoporttal közösen, és ott, ahol mozgáskorlátozott gyermeket 

nevelnek, az akadálymentes 

WC kialakítása is kötelező. 

20 gyermekmosdó, WC helyiség 

gyermekcsoportonként 1 fiú, 1 lány 

(a helyiségben 7 gyermekenként 

1 WC csésze) 

Új óvoda építése esetén alkalmazandó. 

Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség 

alapterülete, illetve 

a gyermekek száma azt lehetővé teszi. 

 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában nem alakítható ki 

másik csoporttal közösen, és ott, ahol mozgáskorlátozott gyermeket 

nevelnek, az akadálymentes 

WC kialakítása is kötelező. 

21 felnőtt öltöző 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

ha az óvodai csoportok száma több mint hat, 

akkor2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre. 

22 felnőtt mosdó 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1, ha 

a feladatellátási helyen az óvodai csoportok 

száma több mint hat vagy az óvoda épülete 

emeletes, akkor 2, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre. 

23 felnőtt WC helyiség 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1, ha 

a feladatellátási helyen az óvodai csoportok 

száma több mint hat vagy az óvoda épülete 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre. 



emeletes, akkor 2, szintenként 1 

24 felnőtt WC helyiség 

óvodánként (székhelyen és telephelyen férfi 

és női) 1, 

ha az óvodai csoportok száma több mint hat 

vagy az óvoda épülete emeletes, akkor 

szintenként 1-1 férfi és női 

Új óvoda építése esetén alkalmazandó. 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével, továbbá az újonnan épülő 

óvodákban látogatói, szülői mosdó, WC helyiség férfi és női 1-1. 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre. 

25 felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 A kialakításnál figyelemmel kell lenni mindkét nemre. 

26 mosó-, vasalóhelyiség óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
A mosó-, vasalóhelyiséggel együtt kialakítható a szárítóhelyiség, 

ebben az esetben nem szükséges külön szárítóhelyiség biztosítása. 

27 szárítóhelyiség óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
A mosó-, vasalóhelyiséggel együtt kialakítható a szárítóhelyiség, 

ebben az esetben nem szükséges külön szárítóhelyiség biztosítása. 

28 felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

29 főzőkonyha óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek. 

30 melegítő konyha óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

31 tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

32 szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek. 

33 földesáru raktár óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek. 

34 éléskamra óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ott, ahol a tervezési program szerint helyben főznek. 

35 karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is. 

36 kerekesszék-tároló 
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 

szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 

mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. 

37 ételhulladék-tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

 
A B C 

1 2. ISKOLA1 

2 I. HELYISÉGEK 

3 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

4 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. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.372061#foot558


5 tanterem 
iskolánként (székhelyen és telephelyen), figyelembe 

véve az iskola munkarendjét, osztályonként 1 

Új iskola építése esetén alkalmazandó. 

Figyelembe vehető a szaktanterem is. A terem alapterülete 

nem lehet kevesebb, mint 

2 m2/fő. 

6 csoportterem 

legfeljebb nyolc osztállyal működő általános 

iskolában 4; 16 osztállyal működő általános 

iskolában 6; 24 osztállyal működő általános 

iskolában 8; gimnáziumban, szakgimnáziumban, 

szakiskolában osztályonként 0,5 csoportterem 

A csoportterem alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő. 

7 
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 

 

8 
laboratórium a hozzá 

kapcsolódó szertárral 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

Általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola 

intézményben. 

9 
műhely a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

Szakgimnázium, szakiskola intézményben a képzés szerinti 

műhely. 

10 
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 

 

11 iskolapszichológusi szoba 
ha az iskolapszichológus alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1  

12 

tornaterem (fiú és lányöltözővel, 

benne kialakított zuhanyzóval, 

WC helyiséggel) 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá 

szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános műveltséget 

megalapozó évfolyama van. 

Az Nkt. 27. § (11) bekezdésére 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. 

13 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(fiú és lányöltözővel, benne 

kialakított zuhanyzóval, 

WC helyiséggel) 

iskolánként (székhelyen, telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott tanulónként 1 

Szakgimnáziumban, 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 helyiséggel, 

zuhanyzó kialakításával. 

14 
gyógytestnevelési, erőnléti 

terem 
iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak helyben. 

15 sportudvar iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1 

Helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel, szabadtéri 

létesítménnyel; kiváltható szerződés alapján igénybe vett 

sportlétesítménnyel. 

16 intézményvezetői iroda 

iskola székhelyén és az iskola azon telephelyén, 

amelyen az intézményvezető-helyettes, illetve 

tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettes 

alkalmazása nem kötelező 1 

 

17 
intézményvezető-helyettesi 

iroda 

ha az iskolában az intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, székhelyen és telephelyen 1  

18 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettesi iroda 

ha az iskolában tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes alkalmazása 

kötelező székhelyen és telephelyen 1 
 

19 iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1 
 

20 könyvtár iskolánként 1 

Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a 

szakgimnáziumban, 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. 

21 könyvtárszoba tagintézményenként 1 

Ha nem kötelező az iskolai könyvtár vagy a telephelyen nem 

működik könyvtár (ha nem működik legalább négy osztály, a 

könyvtárszoba tanteremben is kialakítható). 

22 könyv- és tankönyvraktár iskolánként 1 

Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a 

szakgimnáziumban, szakiskolában, ha általános műveltséget 

megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános 

könyvtár látja el. Olyan raktár kialakítása szükséges, amely 

alkalmas a tartós tankönyvek tárolására is. 

23 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 

kell biztosítani. 

24 II. Kiszolgálóhelyiségek 

25 sportszertár iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

26 általános szertár iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

27 
karbantartó műhely, 

raktárhelyiséggel 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

 

28 kerekesszék-tároló 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) szintenként 

2 
Ahol mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak. 

29 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. 

30 porta iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal alapított általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá szakgimnáziumban, szakiskolában, ha 

általános műveltséget megalapozó évfolyama van. 

31 ebédlő iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül oldják meg. 

32 főzőkonyha iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) 1 Ha helyben főznek. 

33 melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ha helyben étkeznek. 

34 tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Ha helyben étkeznek. 

35 szárazáru raktár iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) 1 Ha helyben főznek. 

36 földesáru raktár iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) 1 Ha helyben főznek, továbbá új iskola építése esetén. 

37 Éléskamra iskolánként (székhelyen vagy telephelyen) 1 Ha helyben főznek, továbbá új iskola építése esetén. 

38 felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül oldják meg. 

39 teakonyha iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 
 

40 személyzeti öltöző 
iskolánként (székhelyen és telephelyen), férfi és női 

1-1  

41 személyzeti mosdó-zuhanyzó 

iskolánként (székhelyen és telephelyen), férfi és női 

1-1 

24 osztállyal működő iskola székhelyén, telephelyén 

férfi és női 2-2 

 

42 személyzeti WC helyiség 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

férfi és női 1 
Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 

43 tanulói WC helyiség 
iskolánként (székhelyen, és telephelyen), szintenként 

fiú és lány 1-1 
A tanulói létszám figyelembevételével. 

44 
technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 
iskolánként (székhelyen, telephelyen) férfi és női 1 

 

45 élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1 Ha helyben étkeznek. 

46 egyéb raktár iskolánként (székhelyen, telephelyen 1) 
 



47 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint 
 

 
A B C 

1 3. KOLLÉGIUM 

2 I. HELYISÉGEK 

3 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

4 
tanulószoba (felkészülő 

szoba) 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1, illetve, ha a hálószobák 

ilyen célra nem alakíthatók ki, a 

tanulói létszám figyelembevételével 

Az utóbbi esetben célszerűen tanulócsoportonként 1. 

5 szakköri, diákköri szoba 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
A tanulók 15%-ának egyidejű befogadásához. 

6 számítástechnikai terem 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

7 testedző szoba 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Létesítése nem kötelező, ha a tanulók számára aránytalan teher és többletköltség 

nélkül más nevelési-oktatási intézménnyel, illetve sportolásra alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján biztosítható a testedzésre alkalmas 

helyiség használata. 

8 könyvtár kollégiumonként 1 

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 osztálylétszám egyidejű foglalkoztatására. 

9 könyvraktár kollégiumonként 1 Amennyiben a feladatot nem nyilvános könyvtár látja el. 

10 hálószoba, hálóterem 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) négy-hét tanulónként 1  

11 stúdió 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Tanulószobában is kialakítható. 

12 sportudvar 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Helyettesíthető a célra alkalmas szabad területtel, szabadtéri létesítménnyel, 

kiváltható szerződés alapján igénybe vett sportlétesítménnyel. 



13 intézményvezetői iroda 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

14 nevelőtestületi szoba 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

15 kollégiumi titkári iroda 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1, amennyiben a 

kollégiumi titkár alkalmazása kötelező 
 

16 ügyeletes nevelői szoba 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

17 
éjszakai 

gyermekfelügyelői szoba 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), szintenként a tanulók 

elhelyezése szerint 1 
 

18 tanári pihenő 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
100 tanulónként 1. 

19 rendezvényterem 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A kollégium épületének közelében található közösségi térben is kialakítható, 

amennyiben a funkciók, amelyekre a rendezvényterem szolgál biztosíthatók. 

20 orvosi szoba 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése nem kötelező, amennyiben az iskola-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint, a kollégium tanulóinak ellátása – 

aránytalan teher és többletköltség nélkül – a közelben működő egészségügyi 

intézményben megoldható. 

21 betegszoba, elkülönítővel 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) fiú és lány 1-1 
100 tanulónként, fiú és lány 1-1. 

22 nővérszoba 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 

a tanulók elhelyezése szerinti 

szintenként 1 

Sajátos nevelési igényű tanuló kollégiumi nevelése esetén. 

23 vendégszoba 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

24 II. Kiszolgálóhelyiségek 

25 társalgó (látogatófogadó) kollégiumonként (székhelyen és Rendezvényteremként is használható, ha a helyiség alkalmas a kollégium 



telephelyen) szintenként 1 valamennyi tanulójának egyidejű befogadására. 

26 porta székhelyen és telephelyen 1 Folyosón, előtérben is kialakítható. 

27 ebédlő 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Kivéve, ha az étkeztetést kollégiumon kívül szervezik meg. 

28 főzőkonyha 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Ha helyben főznek. 

29 melegítő konyha 
 

Ha helyben étkeznek. 

30 tálaló-mosogató 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Ha helyben étkeznek. 

31 szárazáru raktár 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Ha helyben főznek. 

32 földesáru raktár 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Ha helyben főznek. 

33 éléskamra 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Ha helyben főznek. 

34 felnőtt étkező 
kollégiumonként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
Kivéve, ha az étkezést kollégiumon kívül szervezik meg. 

35 teakonyha 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), szintenként 1 
A tanulók 15%-ának egyidejű befogadására. 

36 
tanulói vizesblokk, 

fürdőszoba 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), szintenként, fiú és lány 1  

37 tanulói WC helyiség 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), szintenként, fiú és lány1-

1 

A tanulói létszám figyelembevételével. 

38 személyzeti WC helyiség 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), férfi és női 1-1 
Az alkalmazotti létszám figyelembevételével. 

39 személyzeti ötöző 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), férfi és női 1-1  

40 
személyzeti mosdó-

zuhanyzó 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), férfi és női 1-1  



41 
technikai alkalmazotti 

mosdó-zuhanyzó 

kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen), férfi és női 1-1  

42 élelmiszerhulladék-tároló 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

43 karbantartó műhely 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

44 

tisztítószer, 

takarítóeszközök és 

gépek tárolója 

kollégiumonként székhelyen és 

telephelyen 1  

45 ágyneműraktár 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

46 karbantartó műhely 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai diákotthonban. 

47 kerekesszék-tároló 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai diákotthonban, ahol mozgáskorlátozott 

gyermekeket nevelnek. 

48 mosókonyha (tanulói) 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

49 szárítóhelyiség (tanulói) 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

50 vasalóhelyiség (tanulói) (székhelyen és telephelyen) 1   

51 szeméttároló 
kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen) szobánként 1  

 
A B C 

1 4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

2 I. HELYISÉGEK 

3 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

4 tanterem 

székhelyen és telephelyen az iskola 

munkarendje, valamint az egyes művészeti 

ágaknál meghatározottak szerint 
 



5 intézményvezetői iroda 
iskola székhelyén, iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1  

6 intézményvezető-helyettesi iroda 

ha az iskolában az intézményvezető 

helyettes alkalmazása kötelező, iskolánként 

(székhelyen, telephelyen) 1 

Az intézményvezetői irodával együtt is kialakítható, ha azt a 

helyiség mérete lehetővé teszi. 

7 
tagintézmény-intézményegységvezető-

helyettesi iroda 

ha az iskolában a tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, iskolánként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

8 iskolatitkári iroda 
ha az iskolában az iskolatitkár alkalmazása 

kötelező, 1 iskolánként (székhelyen) 1  

9 nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen) 1 
 

10 könyvtár (adattár) iskolánként (székhelyen) 1 

a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották, hanglemezek és 

egyéb hangzó anyagok, diafilmek, valamint további 

módszertani eszközök és taneszközök elhelyezésére - saját 

épülettel rendelkező intézmény esetében. 

11 II. Kiszolgálóhelyiségek 

12 szertár, raktár (hangszertár, jelmeztár) iskolánként 1 

Művészeti áganként biztonsági felszereléssel, a 

hangszerfajtáknak, jelmezeknek, díszleteknek, színpadi 

kellékeknek, képző- és iparművészeti tárgyaknak, anyagoknak 

biztonságos tárolására. 

13 

saját épülettel rendelkező intézmény 

esetében, amennyiben az kialakítható 

aula (előtér, várakozó) 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 Porta, várakozóhelyiség és a ruhatár funkcióját is betöltheti. 

14 

saját épülettel rendelkező intézmény 

esetében, amennyiben az kialakítható 

porta 

iskolánként (székhelyen) 1 Szükség esetén az előtérben is kialakítható. 

15 személyzeti WC helyiség 
iskolánként (székhelyen és telephelyen), 

férfi és női 1-1 
Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 



16 tanulói WC helyiség 
iskolánként (székhelyen és telephelyen), 

szintenként, fiú és lány 1-1 
Tanulói létszám figyelembevételével. 

17 öltöző, zuhanyzó 
iskolánként (székhelyen és telephelyen) fiú 

és lány 1-1 
Saját épülettel rendelkező intézmény esetében. 

18 

saját épülettel rendelkező intézmény 

esetében, amennyiben az kialakítható 

elsősegély helyiség 

iskolánként 1 Lehetőség szerint külön helyiségként. 

  A B C 

1 5. ÓVODA, ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZEI 

2 étel-mintavétel készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 Amennyiben étel kiosztása folyik. 

3 elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
A közegészségügyi előírások 

szerint. 

4 gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
A közegészségügyi előírások 

szerint. 

5 
amennyiben a betöltött munkakörben a viselete előírt vagy javasolt, 

munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak 

szerint  

6 tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 
 

 


