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JEGYZÉK 

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 

felszereléseiről 
 

1. ÓVODA 

 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

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

kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 
 

 A B C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 
 

1. 1. Csoportszoba 
 

 3 

 

2. 

 

óvodai fektető 

 

gyermeklétszám szerint 1 

90 db 

3. gyermekszék (ergonomikus) gyermeklétszám szerint 1 
100 db 

4. gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével 
30 db 

5. fényvédő függöny 
ablakonként, az ablak lefedésére 
alkalmas méretben 

rendelkezésre áll 

 

6. 

 

szőnyeg 

gyermekcsoportonként, a padló 

legalább egyötödének 

lefedésére 
alkalmas méretben 
 

rendelkezésre áll 

 

7. 
játéktartó szekrény vagy polc gyermekcsoportonként 2, 

sajátos nevelési igényű gyermek 

esetén 
további 1 
 

rendelkezésre áll 
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8. könyvespolc 
 

gyermekcsoportonként 1 3 db 

9. élősarok állvány 
 

gyermekcsoportonként 1 3 db 

10. 
textiltároló és foglalkozási 
eszköztároló szekrény 
 

gyermekcsoportonként 1 rendelkezésre áll 

11. 
edény- és evőeszköz-tároló 
szekrény 
 

gyermekcsoportonként 1 rendelkezésre áll 

12. 
szeméttartó 
 gyermekcsoportonként 1 3 db 

13. 
hulladék szelektálására 
alkalmas gyűjtőedények épület szintenként 1 rendelkezésre áll 

14. 
2. Tornaszoba 
  1 

15. 
tornapad 
 2 8 db 

16. 
tornaszőnyeg 
 1 4 db 

17.1 
bordásfal 
 2 10 db 

17.2 
bordásfal 
 3 gyermekenként 1 új óvoda építése esetén. 

 

18. 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
készlet 

 

1 

 greiswald, body-roll, zsámoly, labdák,  

bólyák, karikák, egyensúlyozó ösvény,  

akadálygarnitúra, trambulin, Ovi-

kondi,  

19. 
egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 

zsámoly, matrac, labdák, karikák, 

egyensúlyozó tölcsér, egyensúlyozó 

(basculo), egyensúlyozó, 

multifunkciós műanyag gerenda, roll 

labda, masszírozó szőnyeg 

 

20. 

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

 
1 db 

 

21. 

a fogyatékosság típusának 

megfelelő, a tanulási 

  

a pedagógiai programban foglaltak 
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képességet fejlesztő 

eszközök 

 

szerint rendelkezésre áll. 

22. 
tükör (az asztal 
szélességében) 
 

1 1 db 

23. asztal 1 1 db íróasztal, 1 db gyermekasztal 

24. szék 2 1 db felnőtt, 4 db gyermek 

25. szőnyeg 1 1 db 

 

26. 

játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is 
alkalmas polc 
 

 

1 

2 db 

27. 
4. óvodapszichológusi szoba 

gyermeklétszám szerint 
nincs 

28. asztal 
 

1 _ 

29. szék 4 _ 

30. szőnyeg 1 _ 

31. 
könyvek, játékok, iratok 
tárolására is alkalmas polc 
 

1 _ 

32. 5. Játszóudvar 

 

 

33. kerti asztal gyermekcsoportonként 1 2 db 

34. kerti pad gyermekcsoportonként 2 4 db 

35. babaház minimum 1, további 2 csoportonként 
1 

nincs 

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

37. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1 3 db 
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38. takaróháló, takaróponyva homokozónkként 1 3 db 

 

39. 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

 

IV. rész szerint 

 1 db   kétüléses lengőhinta,12 db 

roller, 30 db motor, 10 db futóbicikli, 

mászóka, rugós libikóka, 

kosárlabdapalánk, 2 db csúzdás 

mászóka. 

40. 6. Intézményvezetői iroda 1  

41. íróasztal és szék 1-1 1-1 db 

42. tárgyalóasztal, székekkel 1 2 db asztal, 8 db szék 

43. telefon 1 1 db mobil 

44. könyvszekrény 1 1 db 

45. iratszekrény 

 

1 1 db 

46. 
számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 
 

1 felszerelés 
rendelkezésre áll 

 

 

47. 

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

(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 

 
1  

48. íróasztal és szék 1-1 1 db asztal, 2 db szék 

49. iratszekrény 1 1 db 

50. telefon 1 1 db mobil  

51. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés multifunkciós eszköz :szkenner, 

nyomtató, fénymásoló, projektor,  
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52. 8. Nevelőtestületi szoba 

 

1  

53. 
asztal, ami egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal is 
 

pedagóguslétszám figyelembe 
vételével 

1 db 

54. szék pedagóguslétszám szerint 1 8 db 

55. könyvtári dokumentum 
 
 

500 rendelkezésre áll 

56. könyvszekrény 2 1 db 

57. 
számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 
 

1 
nincs 

 

 

58. 
9. Orvosi szoba, 

elkülönítővel 
berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban előírtak 

szerint 

 

nincs 

59. 10. Gyermeköltöző 

 

3  

60. 
öltözőrekesz, ruhatároló, 
fogas 
 

gyermeklétszám figyelembevételével rendelkezésre áll 

61. öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével rendelkezésre áll 

62. 11. Gyermekmosdó, WC helyiség 

 

3  

63. törülközőtartó 
 
 

gyermeklétszám figyelembevételével rendelkezésre áll 

64. falitükör mosdókagylónként 1 9 db 

65. 
rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 
 
 

 gyermeklétszám figyelembevételével rendelkezésre áll 
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II. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 

 A B C 

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

rendelkezésre áll 

2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 körömkefe, szappantartó 

rendelkezésre áll 

3. fésűtartó csoportonként 1 rendelkezésre áll 

4. törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 rendelkezésre áll 

5. abrosz asztalonként 3 rendelkezésre áll 

6. takaró gyermeklétszám szerint 1 rendelkezésre áll 
7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3 rendelkezésre áll 

III. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

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

kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1. szennyes ruhatároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

1 db 

2. mosott ruhatároló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

1 db 

3. automata mosógép 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 1 db 

4. vasaló 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 1 db 

5. vasalóállvány 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 1 db 

6. szárítóállvány 
csoportonként 1-1 
(székhelyen és telephelyen) 1 

1 db 

7. takarítóeszközök 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

rendelkezésre áll 

8. 
kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1-1 

seprű, lapát, hólapát 
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9. hűtőgép 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1-1 

1 db 

10. porszívó 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen szintenként) 1-1 1 db 

IV. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 

 A B C 

1. 
1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 
 
 

 

 

 

 

2. 

különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, építő- 

konstruáló játékok, 
szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

 

 

 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

 csoportszobai és udvari eszközök 
külön-külön (pl: családjáték, 
mesterségek 
játéka; közlekedési szabályjáték; 

boltos játékok; jelmezek, LEGO; 

építő kocka és építőelemek; 

mágneses építők, fogaskerék 

készletek) 

rendelkezésre áll 

 

3. 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön (pl: akadálypálya elemei; 

egyensúlyérzékelő játékok, eszközök; 

gimnasztikai eszközök; motoros 

képességfejlesztő eszközök) 

rendelkezésre áll 

 

4. 
ének, zene, énekes játékok 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint (pl: hangszerkészlet; 

furulya; dob; triangulum; 

xilofon; metalofon; cintányér, 

csengő) 

rendelkezésre áll 
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5. 
az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs 

képességek fejlesztésének 

eszközei 

 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

(pl: okoskocka; logico eszközök; 

beszédfejlesztés eszközei; hangképzést 

segítő eszközök; könyvek) 

rendelkezésre áll 

 

 

6. 

értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

 

 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

(pl: érzékelés-észlelés fejlesztését 

segítő eszközök; okoskocka; összetett 

fejlesztő eszközök, logico, 

sakkjátszótér 

eszközcsomag) 

rendelkezésre áll 

7. 
ábrázoló tevékenységet 
fejlesztő eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

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

rendelkezésre áll 
 

8. 

a természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 

szerint (pl: logico; okoskocka; lotto 

játékok; kirakó eszközök; adott 

témakörhöz rendelt digitális 

adathordozók) 

rendelkezésre áll 

9. 
munka jellegű 
tevékenységek eszközei 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben az óvoda pedagógiai programja szerint 

rendelkezésre áll 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

 

 

 

11. 

digitális hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

 

1 db projektor 

12. hangfalak (székhelyen és telephelyen) 1 1 db 

13. diavetítő 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

1 db 
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14. vetítővászon 
óvodánként 
(székhelyen és telephelyen) 1 

1 db 

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

16. hangszer (gyermekeknek) 
gyermekcsoportonként, a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben az óvoda pedagógiai programja szerint 

rendelkezésre áll 

17. 
egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a gyermekek 
30%-ának megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 
rendelkezésre áll 

 


