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1. Ó V O D A 
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 

feltüntetve) 
 

 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 A B C  

1. 
Eszközök, 

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő  ���� igen 

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 
gyermekágy tárolására 
alkalmas) csoportonként 1 

 a fektető típusából adódóan erre nincs szükség  

4. 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. 

���� igen 

5. logopédiai 
foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani ���� igen 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában helyben alakítandó 
ki. 
a fentiek alapján intézményünkben nem szükséges 

 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 
kizárólagos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

���� igen 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  ���� igen 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

  ���� igen 

10. tagintézmény-,  
intézményegységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 intézményünkben nem szükséges  

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 
óvodatitkár alkalmazása 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkalmazása kötelezően 
előírt, a feladatellátáshoz szükséges hely a tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 

���� igen 



kötelező 
óvoda székhelyén 1 

azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

12. 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 óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

���� igen 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. többcélú helyiség 
(szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek 
megtartására alkalmas 
helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. 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. 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 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. 

���� igen 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
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. 

���� igen 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógy-pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt kialakítható.  ���� igen 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában. ���� igen 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. 

 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 



 
 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

���� igen 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és ülőkével. ���� igen 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. ���� igen 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

6. 
szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

  ���� igen 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

11. edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  az edények és evőeszközös tárolása a konyhán történik  

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   ���� igen 

15. tornaszőnyeg 1   ���� igen 

16. bordásfal 2   ���� igen 

17. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   ���� igen 

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint. ���� igen 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. 
a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint.  

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1   ���� igen 

22. Asztal 1   ���� igen 



23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. ���� igen 

24. Szőnyeg 1   ���� igen 

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   ���� igen 

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint    

27. Asztal 1   ����  nem 

28. Szék 4   ����  nem 

29. Szőnyeg 1   ����  nem 

30. Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   ����  nem 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

33. kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  ���� igen 

34. Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

35. udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. ���� igen 

37. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   ���� igen 

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

     

39. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1   ���� igen 

41. Telefon 1   ���� igen 

42. Fax 1   ���� igen 

43. Könyvszekrény 1   ���� igen 

44. Iratszekrény 1   ���� igen 

45. Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1    

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   ���� igen 

47. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

   

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

51. Iratszekrény 1   ���� igen 



52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. ���� igen 

53. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1   ���� igen 

55. 8. Nevelőtestületi szoba      

56. 
fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal 
is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

 a pedagógusok eszközeiket saját csoportjukban tárolják, így erre külön 
nincs szükség 

 

57. Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

  ���� igen 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. ���� igen 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen. ���� igen 

60. Fénymásoló 1   ���� igen 

61. Tükör 1   ���� igen 

62. 9. Többcélú helyiség      

63. tárgyalóasztal székekkel 1   ���� igen 

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában 
megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva. 

 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló ���� igen 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   ����  nem 

71. rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

 
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

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

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó ����  nem 

3. Fésűtartó csoportonként 1   ���� igen 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  ����  nem 

5. Abrosz asztalonként 3   ����  nem 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   ���� igen 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  
szerint 3-3 

 az ágyneműt a szülők biztosítják gyermekeik számára  



 
 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

���� igen 

10. Hűtőgép óvodánként 1   ���� igen 

11. Porszívó óvodánként 1   ���� igen 

 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 



10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   ���� igen 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja 
szerint 

���� igen 

18. projektor vagy írásvetítő 1   ���� igen 

 
VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 
illetve csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

8. a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

 



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 amennyiben étel 
kiosztása folyik 

���� igen 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

���� igen 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

����  nem 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint ���� igen 

 

  



Ezen eszköz és felszerelési jegyzék az  
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  

Boldogkőújfalui Tagintézménye  
 

2013.09.01 
 

1. Ó V O D A 
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 

feltüntetve) 
 

 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 A B C  

1. 
Eszközök, 

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő  ���� igen 

3. gyermekágy/fektető 
tároló  

csoportonként 1   ���� igen 

4. 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. 

���� igen 

5. logopédiai 
foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani 
Közösségi térben van lehetőség 

���� igen 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában helyben alakítandó 
ki. 
a fentiek alapján intézményünkben nem szükséges 

 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 
kizárólagos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

���� igen 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézmény egységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  ���� igen 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

  intézményünkben nem szükséges  

10. tagintézmény-,  
intézmény 
egységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, intézmény 
egységvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, 
székhelyen és telephelyen 1 

 intézményünkben nem szükséges  

11. 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-, intézmény 
egységvezető-helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha azt a 
helyiség mérete lehetővé teszi. intézményünkben nem szükséges 

 

12. 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 óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

  ����  nem 



13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. többcélú helyiség 
(szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek 
megtartására alkalmas 
helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

 Közösségi térben van lehetőség ���� igen 

15. 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. 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 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. 

���� igen 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
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. 

���� igen 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

  ����  nem 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógy-pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt kialakítható.  ���� igen 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

    ����  nem 

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.   ����  nem 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.   ����  nem 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.   ����  nem 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.   ����  nem 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában.   ����  nem 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek.   ����  nem 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

 
 
 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

���� igen 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és ülőkével. ���� igen 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. ���� igen 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

6. 
szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

  ���� igen 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

11. edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  az edények és evőeszközös tárolása a konyhán történik  

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   ���� igen 

15. tornaszőnyeg 1   ���� igen 

16. bordásfal 2   ����  nem 

17. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   ���� igen 

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint. ���� igen 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. 
a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint. 
Közösségi térben ���� igen 

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1   ���� igen 

22. Asztal 1   ���� igen 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. ���� igen 



24. Szőnyeg 1   ���� igen 

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   ���� igen 

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint    

27. Asztal 1   ����  nem 

28. Szék 4   ����  nem 

29. Szőnyeg 1   ����  nem 

30. Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   ����  nem 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

33. kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  ���� igen 

34. Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

35. udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  ���� igen 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. ����  nem 

37. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   ���� igen 

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

     

39. íróasztal és szék 1-1   ����  nem 

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1   ���� igen 

41. Telefon 1   ���� igen 

42. Fax 1   ����  nem 

43. Könyvszekrény 1   ���� igen 

44. Iratszekrény 1   ���� igen 

45. Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1   ����  nem 

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   ���� igen 

47. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézmény egységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

  ����  nem 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1    

51. Iratszekrény 1    

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető.  



53. számítógépasztal és szék 1-1    

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1    

55. 8. Nevelőtestületi szoba     ����  nem 

56. 
fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal 
is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

 a pedagógusok eszközeiket saját csoportjukban tárolják, így erre külön 
nincs szükség 

 

57. Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

   

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.  

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen.  

60. Fénymásoló 1    

61. Tükör 1    

62. 9. Többcélú helyiség    Közösségi térben ���� igen 

63. tárgyalóasztal székekkel 1    

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában 
megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva. 

����  nem 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló ���� igen 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   ����  nem 

71. rekeszes fali polc 
(fogmosó tartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

 
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosó pohár ���� igen 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó ����  nem 

3. Fésűtartó csoportonként 1   ���� igen 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  ����  nem 

5. Abrosz asztalonként 3   ���� igen 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   ���� igen 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  
szerint 3-3 

 Egy gyerekenként ����  nem 

 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

���� igen 

10. Hűtőgép óvodánként 1   ���� igen 

11. Porszívó óvodánként 1   ���� igen 

 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

8. a természeti,-emberi,-tárgyi környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    



11. Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   ���� igen 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja 
szerint 

���� igen 

18. projektor vagy írásvetítő 1   ����  nem 

 
VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 
illetve csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

8. a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

 
 
 



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 amennyiben étel 
kiosztása folyik 

���� igen 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

���� igen 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

����  nem 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint ���� igen 

 

  



  



Ezen eszköz és felszerelési jegyzék az  
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 Boldogkőváraljai Tagintézménye 
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1. Ó V O D A 
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 

feltüntetve) 
 

 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 A B C  

1. 
Eszközök, 

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő  ���� igen 

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 
gyermekágy tárolására 
alkalmas) csoportonként 1 

 a fektető típusából adódóan erre nincs szükség  

4. 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. 

���� igen 

5. logopédiai 
foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani ���� igen 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában helyben alakítandó 
ki. 
a fentiek alapján intézményünkben nem szükséges 

 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 
kizárólagos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

���� igen 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  ���� igen 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

  ���� igen 

10. tagintézmény-,  
intézményegységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 intézményünkben nem szükséges  

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 
óvodatitkár alkalmazása 

Ha óvodában az Nkt. alapján az óvodatitkár alkalmazása kötelezően 
előírt, a feladatellátáshoz szükséges hely a tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi irodával közösen is kialakítható, ha 

���� igen 



kötelező 
óvoda székhelyén 1 

azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

12. 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 óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

���� igen 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. többcélú helyiség 
(szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek 
megtartására alkalmas 
helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. 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. 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 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. 

���� igen 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
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. 

���� igen 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógy-pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt kialakítható.  ���� igen 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ���� igen 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában. ���� igen 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. 

 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 



 
 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

���� igen 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és ülőkével. ���� igen 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. ���� igen 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

6. 
szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

  ���� igen 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

11. edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  az edények és evőeszközös tárolása a konyhán történik  

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   ���� igen 

15. tornaszőnyeg 1   ���� igen 

16. bordásfal 2   ���� igen 

17. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   ���� igen 

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint. ���� igen 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. 
a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint.  

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1   ���� igen 

22. Asztal 1   ���� igen 



23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. ���� igen 

24. Szőnyeg 1   ���� igen 

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   ���� igen 

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint    

27. Asztal 1   ����  nem 

28. Szék 4   ����  nem 

29. Szőnyeg 1   ����  nem 

30. Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   ����  nem 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

33. kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  ���� igen 

34. Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

35. udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. ���� igen 

37. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   ���� igen 

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

     

39. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1   ���� igen 

41. Telefon 1   ���� igen 

42. Fax 1   ���� igen 

43. Könyvszekrény 1   ���� igen 

44. Iratszekrény 1   ���� igen 

45. Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1    

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   ���� igen 

47. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

   

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

51. Iratszekrény 1   ���� igen 



52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. ���� igen 

53. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1   ���� igen 

55. 8. Nevelőtestületi szoba      

56. 
fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal 
is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

 a pedagógusok eszközeiket saját csoportjukban tárolják, így erre külön 
nincs szükség 

 

57. Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

  ���� igen 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. ���� igen 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen. ���� igen 

60. Fénymásoló 1   ���� igen 

61. Tükör 1   ���� igen 

62. 9. Többcélú helyiség      

63. tárgyalóasztal székekkel 1   ���� igen 

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában 
megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva. 

 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló ���� igen 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   ����  nem 

71. rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

 
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

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

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó ����  nem 

3. Fésűtartó csoportonként 1   ���� igen 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  ����  nem 

5. Abrosz asztalonként 3   ����  nem 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   ���� igen 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  
szerint 3-3 

 az ágyneműt a szülők biztosítják gyermekeik számára  



 
 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

���� igen 

10. Hűtőgép óvodánként 1   ���� igen 

11. Porszívó óvodánként 1   ���� igen 

 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 



10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    

11. Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   ���� igen 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja 
szerint 

���� igen 

18. projektor vagy írásvetítő 1   ���� igen 

 
VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 
illetve csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

8. a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

 



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 amennyiben étel 
kiosztása folyik 

���� igen 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

���� igen 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

����  nem 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint ���� igen 

 

 

  



Ezen eszköz és felszerelési jegyzék az  
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Fonyi Tagintézményére vonatkoztatva készült. 

3893 Fony, Petőfi út 10 sz. 
 

2013.09.01. 
 

1. Ó V O D A 
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 

feltüntetve) 
 

 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 A B C  

1. 
Eszközök, 

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen     ����  nem 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő  ���� igen 

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 
gyermekágy tárolására 
alkalmas) csoportonként 1 

 a fektető típusából adódóan erre nincs szükség  

4. 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. 

���� igen 

5. logopédiai 
foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani ����  nem 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában helyben alakítandó 
ki. 
a fentiek alapján intézményünkben nem szükséges 

����  nem 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 
kizárólagos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

���� igen 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  ���� igen 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

  ����  nem 

10. tagintézmény-,  
intézményegységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 intézményünkben nem szükséges ����  nem 

11. 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. 

                  ����  nem 



12. 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 óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

             ����  nem 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

               ����  nem 

14. többcélú helyiség 
(szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek 
megtartására alkalmas 
helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

15. 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. 

����  nem 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 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. 

���� igen 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
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. 

���� igen 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

              ����  nem 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

����  nem 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógy-pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

����  nem 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

                ����  nem 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt kialakítható.  ����  nem 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek.              ����  nem 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában. ����  nem 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. ����  nem 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

���� igen 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és ülőkével. ���� igen 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. ���� igen 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

6. 
szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

  ���� igen 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

11. edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  az edények és evőeszközös tárolása a konyhán történik ���� igen 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   ���� igen 

15. tornaszőnyeg 1   ���� igen 

16. bordásfal 2   ����  nem 

17. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   ����  nem 

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint. ���� igen 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba    

20. 
a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint.  

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1   ����  nem 

22. Asztal 1   ����  nem 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. ����  nem 



24. Szőnyeg 1   ����  nem 

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   ����  nem 

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint    

27. Asztal 1   ����  nem 

28. Szék 4   ����  nem 

29. Szőnyeg 1   ����  nem 

30. Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   ����  nem 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  ���� igen 

33. kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  ���� igen 

34. Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

35. udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  ���� igen 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. ����  nem 

37. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   ���� igen 

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

     

39. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1   ���� igen 

41. Telefon 1   ���� igen 

42. Fax 1   ���� igen 

43. Könyvszekrény 1   ���� igen 

44. Iratszekrény 1   ���� igen 

45. Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1    

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   ���� igen 

47. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

   

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1   ����  nem 

51. Iratszekrény 1   ����  nem 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. ����  nem 



53. számítógépasztal és szék 1-1   ����  nem 

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1   ����  nem 

55. 8. Nevelőtestületi szoba      

56. 
fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal 
is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

 a pedagógusok eszközeiket saját csoportjukban tárolják, így erre külön 
nincs szükség 

 

57. Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

               ����  nem 

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. ����  nem 

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen. ����  nem 

60. Fénymásoló 1   ����  nem 

61. Tükör 1   ����  nem 

62. 9. Többcélú helyiség      

63. tárgyalóasztal székekkel 1   ����  nem 

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában 
megszervezett, biztosított. 
. 

����  nem 

65. 11. Gyermeköltöző      

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló ���� igen 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

     

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   ���� igen 

71. rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

 
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

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

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó ���� igen 

3. Fésűtartó csoportonként 1   ����  nem 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  ���� igen 

5. Abrosz asztalonként 3   ����  nem 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   ���� igen 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  
szerint 3-3 

 az ágyneműt a szülők biztosítják gyermekeik számára  

 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

���� igen 

10. Hűtőgép óvodánként 1   ���� igen 

11. Porszívó óvodánként 1   ���� igen 

 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    



11. Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   ���� igen 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja 
szerint 

���� igen 

18. projektor vagy írásvetítő 1   ����  nem 

 
VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 
illetve csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

8. a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

 
 
 



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 amennyiben étel 
kiosztása folyik 

���� igen 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

���� igen 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

����  nem 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint ���� igen 

 

 

  



Ezen eszköz és felszerelési jegyzék az  
Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Gibárti Tagintézményére vonatkoztatva készült. 

3854 Gibárt Széchenyi út 10. 
 

2013.09.01 
 

1. Ó V O D A 
(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 

feltüntetve) 
 

 
 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
 
 A B C  

1. 
Eszközök, 

felszerelések 
Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában is a csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő  ���� igen 

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 
gyermekágy tárolására 
alkalmas) csoportonként 1 

 a fektető típusából adódóan erre nincs szükség ����  nem 

4. 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. 

����  nem 

5. logopédiai 
foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat külön kell kialakítani ����  nem 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában helyben alakítandó 
ki. 
a fentiek alapján intézményünkben nem szükséges 

����  nem 

7. játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott időben biztosítható a 
kizárólagos használat az óvoda részére 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

���� igen 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  ���� igen 

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

  ����  nem 

10. tagintézmény-,  
intézményegységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

 intézményünkben nem szükséges ����  nem 

11. 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. 

����  nem 



12. 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 óvoda-pedagógusok felkészüléséhez. 

����  nem 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

14. többcélú helyiség 
(szülői fogadásra, 
tárgyalásra, ünnepek 
megtartására alkalmas 
helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

15. 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. 

����  nem 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 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. 

���� igen 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 
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. 

���� igen 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

Alkalmazotti létszám figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógy-pedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

���� igen 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba kerülhetnek. 

����  nem 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló helyiséggel együtt kialakítható.  ����  nem 

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

30. éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főznek. ����  nem 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában. ����  nem 

32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek. ����  ne 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Csoportszoba      

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

����  nem 

3. gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és ülőkével. ����  nem 

4. gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. ����  nem 

5. fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

6. 
szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  ���� igen 

7. játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

  ���� igen 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

10. textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

11. edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  az edények és evőeszközös tárolása a konyhán történik  

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1   ���� igen 

13. 2. Tornaszoba      

14. tornapad 2   ���� igen 

15. tornaszőnyeg 1   ���� igen 

16. bordásfal 2   ���� igen 

17. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   ���� igen 

18. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint. ���� igen 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   ����  nem 

20. 
a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban foglaltak szerint.  

21. tükör (az asztal 
szélességében) 

1   ���� igen 

22. Asztal 1   ���� igen 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. ���� igen 



24. Szőnyeg 1   ���� igen 

25. játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   ���� igen 

26. 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint   ����  nem 

27. Asztal 1   ���� igen 

28. Szék 4   ���� igen 

29. Szőnyeg 1   ���� igen 

30. Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   ���� igen 

31. 5. Játszóudvar      

32. kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  ���� igen 

33. kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  ���� igen 

34. Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  ����  nem 

35. udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  ���� igen 

36. Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli lefedéséhez. ����  nem 

37. 
mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   ���� igen 

38. 6. Intézményvezetői 
iroda 

     

39. íróasztal és szék 1-1   ���� igen 

40. tárgyalóasztal, 
székekkel 

1   ����  nem 

41. Telefon 1   ���� igen 

42. Fax 1   ����  nem 

43. Könyvszekrény 1   ���� igen 

44. Iratszekrény 1   ���� igen 

45. Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1   ���� igen 

46. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   ���� igen 

47. számítógépasztal és szék 1-1   ���� igen 

48. 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

  ����  nem 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)    

50. íróasztal és szék 1-1    

51. Iratszekrény 1    

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető.  



53. számítógépasztal és szék 1-1    

54. számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1    

55. 8. Nevelőtestületi szoba     ����  nem 

56. 
fiókos asztal, ami 
egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal 
is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

 a pedagógusok eszközeiket saját csoportjukban tárolják, így erre külön 
nincs szükség 

 

57. Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

   

58. könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.  

59. Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen.  

60. Fénymásoló 1    

61. Tükör 1    

62. 9. Többcélú helyiség     ����  nem 

63. tárgyalóasztal székekkel 1    

64. 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az óvodában 
megszervezett, biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, helyben biztosítva. 

����  nem 

65. 11. Gyermeköltöző     ���� igen 

66. öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló ���� igen 

67. Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

68. 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

    ���� igen 

69. Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

70. Falitükör mosdókagylónként 1   ����  nem 

71. rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  ���� igen 

 
III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 
 A B C Az intézményben 

rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

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

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó ���� igen 

3. Fésűtartó csoportonként 1   ���� igen 

4. Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  ���� igen 

5. Abrosz asztalonként 3   ���� igen 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1   ���� igen 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám  
szerint 3-3 

 az ágyneműt a szülők biztosítják gyermekeik számára  

 
 



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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

2. mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

3. Mosógép óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

4. Centrifuga óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 ha a mosás helyben történik ���� igen 

5. Vasaló óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

6. Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

7. Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

8. Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1   ���� igen 

9. kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

���� igen 

10. Hűtőgép óvodánként 1   ���� igen 

11. Porszívó óvodánként 1   ���� igen 

 
 

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)  

2. különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

3. mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt 
kielégítő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

���� igen 

4. ének, zene, énekes játékok eszközei gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

5. az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs 
képességek fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

6. értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

7. ábrázoló tevékenységet fejlesztő, eszközök gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

8. a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

9. munka jellegű tevékenységek eszközei gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök    



11. Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

12. magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1   ���� igen 

13. diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ����  nem 

14. Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  ���� igen 

15. hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

16. hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

���� igen 

17. egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő 
óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja 
szerint 

���� igen 

18. projektor vagy írásvetítő 1   ����  nem 

 
VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

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

korszerű eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. 1. Beszédfogyatékosok      

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1    

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1    

4. 2. Hallási fogyatékosok      

5. Dallamíró csoportonként 1    

6. hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

7. vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, 
illetve csoportos adó-vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

8. a különböző nyelvi kommunikációs 
szinteknek megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas elektronikus 
információhordozó 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

9. nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a gyermekek száma nem éri el a tizenötöt, 
az eszköz használata megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő együttműködés keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1    

11. 3. Látási fogyatékosok      

12. Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára  

13. hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 
tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

   

 
 
 



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
 

 A B C Az intézményben 
rendelkezésre áll 
���� igen;   ����  nem 

1. étel-mintavétel (üvegtartály) készlet óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 amennyiben étel 
kiosztása folyik 

���� igen 

2. Elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

���� igen 

3. gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 a közegészségügyi 
előírások szerint 

����  nem 

4. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

5. amennyiben a betöltött munkakörben a viselete 
előírt, vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint ���� igen 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint ���� igen 

 

 

 

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 
 

JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 

 
Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti szabványban, vagy a 
nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség 
fogadható el. Amennyiben a nemzeti szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal 
egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e mellékletben meghatározott követelménytől, abban az 
esetben a melléklet rendelkezése az irányadó. 
A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény.  
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete 
lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű 
befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, 
tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a 
közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek. 
Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és berendezésű kell, 
hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát végző felnőtt igénye egyidejűleg 
teljesíthető.  
A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító – a mellékletben fel nem 
sorolt további – eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla) helyben, építési 
tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni. A nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt 
hőmérséklet követelményeiről szabvány rendelkezik.  
Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus – az óvoda, iskola SZMSZ-
ében, házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai 
foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, 
tanulók testméretéhez. 
A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az Alapfokú művészetoktatás 
tantervi programja nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag 
feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg. 
Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, 
felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét 
egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, 
az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget 
beszerezni. 



Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, 
továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, 
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének irányelve figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott 
pedagógiai programot kell érteni. 
Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító 
iskola esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló 
oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű 
oktatást biztosító iskola esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő 
középiskola esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített 
vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket 
tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai programjára utal, azon 
az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára építő vagy az Nkt. 26. §-a alapján 
jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai 
program) kell érteni. 
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően 
határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit. 
Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység 
folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 
Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi 
valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és 
egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.  
Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, például közterületen, 
amennyiben garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik igénybe.  
Ugyanígy elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, például 
közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe. 
Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű – különösen a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi fogyatékossággal küzdő - 
gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, a gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál 
az eszközök és felszerelések beszerzésénél biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, 
valamint biztonságos környezetet, – a fogyatékosság típusától függően – a kapaszkodókat, a nagyobb 
alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök 
és felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni. 
Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a művészetoktatási 
intézményeket is) a nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók 
kollégiumi nevelésében vesz részt, az eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai 
sajátosságokat figyelembe kell venni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az óvodát kell 
érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. 
Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is 
kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést 
alkalmazza úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett 
eszköz, felszerelés. 
A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell érteni. 
A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási helyenkénti bontásban is) 
rögzített felvehető maximális gyermeklétszám értendő. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az ,,iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az iskolát kell 
érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. 
Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is 
kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést 
alkalmazza, úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett 
eszköz, felszerelés. 



Az ,,osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők csoportját, az 
iskolai osztályközösséget kell érteni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,kollégiumonkénti” megjelölést alkalmazza, azon a kollégiumot 
kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. 
Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is 
kialakítható. 
 


