
3. KOLLÉGIUM  

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI  

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

felszereléssel  

 1. Tanulószoba (felkészülő szoba)     

1 

tanulói asztal  tanulói létszám figyelembevételével 1  
életkornak megfelelő méretben; állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - szükség szerint - egyéni megvilágítási 

lehetőséggel;   

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

3 tanári asztal  1     

4 tanári szék  1     

5 

nyitott és zárt könyves 

szekrény  
tanulószobánként 2     

6 kézikamerás olvasókészülék  kollégiumonként 1  alig- és gyengénlátó nevelése esetén  

7 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal, 

nagyító programmal  
tíz tanulónként 1  

alig- és gyengénlátó nevelése esetén,  
perifériák pl.: multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, fénymásoló), hangszóró, 

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

8 számítógép asztal, szék  számítógépenként 1     

9 

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

továbbá a tanulói létszámhoz igazodó számú asztalok és székek) 

10 3. Számítástechnikai terem      

11 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal  
tíz tanulónként 1 felszerelés  

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

projektor, vagy interaktív kijelző, stb.  

12 számítógépasztal, szék  számítógépenként 1     

13 szoftverek és programok  szükség szerint     

14 zárható szekrény  1     

15 interaktív tábla és/vagy tábla  1     

16 5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)     

17 

tanulói asztal, szék, lehetőség szerint babzsák fotel elhelyezésének 

biztosítása a kényelmes helyben olvasáshoz  
egy iskolai osztály, egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben  



18 egyedi világítás  olvasóhelyenként 1  

19 könyvtárosi asztal, szék  1-1  

20 szekrény (tároló)  legalább háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére  

21 tárolók, polcok, szabadpolcok  2  

22 létra (polcokhoz)  1  

23 telefon  1  

24 számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal, könyvtári szoftverrel  1  

25 7. Hálószoba, hálóterem     

26 
ágyneműtartós ágy  tanulói létszám szerint 1  

mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; 

látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély  

27 szekrény  tanulói létszám figyelembevételével 1     

28 éjjeli szekrény  tanulói létszám szerint 1     

29 polc  tanulói létszám szerint 1     

30 tükör  szobánként 1     

31 cipőtároló  szobánként 1     

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

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

34 ágynemű-garnitúra  tanulói létszám szerint 1     

35 ágyneműhuzat-garnitúra  tanulói létszám szerint 3     

36 éjjeli lámpa  tanulói létszám szerint 1     

37 8. Stúdió     

38 stúdióasztal  1     

39 szék  3     

40 

belső hangtechnikai 

felszerelés, kiépített 

hangtechnikai hálózat  
1     

41 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal  
1  

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

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

stb.  

42 digitális kamera  1     



43 tárolószekrény  1     

44 9. Sportudvar  

45 

szabadtéri labdajáték 

felszerelése  
1  bármelyik játék kiválasztható  

46 magasugró állvány, léc  1     

47 távol-, magasugró gödör  1  homokkal vagy szivaccsal  

48 futópálya  1  lehetőség szerint kialakítva  

49 10. Intézményvezetői iroda   

50 íróasztal  1     

51 szék  1     

52 tárgyalóasztal, székekkel  1     

53 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal  
1 felszerelés  

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

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő stb.  

54 számítógépasztal és szék  1-1     

55 iratszekrény  1     

56 

digitális adathordozók részére 

szekrény  
1     

57 telefon  1     

58 11. Nevelőtestületi szoba 

59 fiókos asztal  pedagóguslétszám szerint 1     

60 szék  pedagóguslétszám szerint 1     

61 könyvszekrény  2     

62 

számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal  
1  

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

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

63 számítógépasztal, szék  1-1     

64 ruhásszekrény vagy fogasok  pedagóguslétszám figyelembevételével     

65 tükör  1     

66 12. Kollégiumi titkári iroda  

67 asztal  felnőtt létszám figyelembevételével     

68 szék  felnőtt létszám figyelembevételével     



69 iratszekrény  1     

70 számítógépasztal és szék  1     

71 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal  
   

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

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

72 telefon     közös vonallal is működtethető  

73 13. Orvosi szoba/Elkülönítő (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint)  

74 

hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények  
kollégiumonként (székhelyen és telephelyen) 

1  
a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 

hulladéktípusok száma  

 


