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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.  1. Tanulószoba (felkészülő szoba)     Tényleges állapot 

2.  tanulói asztal  
tanulói létszám 

figyelembevételével 1  

életkornak megfelelő méretben; állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - 

szükség szerint - egyéni megvilágítási 

lehetőséggel;   

 

3.  tanulói szék  tanulói létszám 

figyelembevételével 1  
mozgáskorlátozottak székei állítható 

magasságú ülőkével, lábtartóval  
 

4.  tanári asztal  1      

5.  tanári szék  1      

6.  
nyitott és zárt könyves 

szekrény  
tanulószobánként 2     

 

7.  kézikamerás 

olvasókészülék  
kollégiumonként 1  alig- és gyengénlátó nevelése esetén   

8.  

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.  

 

9.  számítógép asztal, szék  számítógépenként 1      

10. 

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

tevékenységhez, továbbá a tanulói létszámhoz igazodó számú asztalok és székek, 

11.  3. Számítástechnikai terem       

12.  
számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal  
tíz tanulónként 1 felszerelés  

perifériák pl.: multifunkciós eszköz 

(fénymásoló, nyomtató, szkenner), hangszóró, 

projektor, vagy interaktív kijelző, stb.  

 

13.  számítógépasztal, szék  számítógépenként 1      

14.  szoftverek és 

programok  
szükség szerint      

15.  zárható szekrény  1      

16.  interaktív tábla és/vagy 

tábla  
1      



17.  4. Testedző szoba (felszerelése az iskolai 

tornaszoba szerint)  

    

18.  5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál 

ismertetettek szerint)  

    

19.  
6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál 

ismertetettek szerint)  
   

 

20.  7. Hálószoba, hálóterem      

21.  ágyneműtartós ágy  tanulói létszám szerint 1  

mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 

decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; 

látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos 

esetén védőszegély  

 

22.  szekrény  tanulói létszám 

figyelembevételével 1  
    

23.  éjjeli szekrény  tanulói létszám szerint 1      

24.  polc  tanulói létszám szerint 1      

25.  tükör  szobánként 1      

26.  cipőtároló  szobánként 1      

27.  szék  tanulói létszám 

figyelembevételével 1  
ha tanulószobai feladatokat is ellát, egyébként 

szobánként egy  
 

28.  asztal  tanulói létszám 

figyelembevételével 1  
ha tanulószobai feladatot is ellát, egyébként 

szobánként kettő  
 

29.  ágynemű-garnitúra  tanulói létszám szerint 1      

30.  ágyneműhuzat-

garnitúra  
tanulói létszám szerint 3      

31.  éjjeli lámpa  tanulói létszám szerint 1      

32.  8. Stúdió      

33.  stúdióasztal  1      

34.  szék  3      

35.  
belső hangtechnikai 

felszerelés, kiépített 

hangtechnikai hálózat  
1     

 

36.  
számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal  
1  

perifériák, pl.: multifunkciós eszköz 

(szkenner, nyomtató, fénymásoló), erősítő, 

hangfal, mikrofon, hangszóró, fejhallgató, 

projektor, vagy interaktív kijelző, erősítő, 

mikrofon, stb.  

 

37.  digitális kamera  1      

38.  tárolószekrény  1      



39.  9. Sportudvar (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)   

40.  10. Intézményvezetői iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint)   

41.  11. Nevelőtestületi szoba (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint)   

42.  12. Kollégiumi titkári iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint)   

43.  13. Orvosi szoba (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak 

szerint)  

 

44.  
hulladék szelektálására 

alkalmas 

gyűjtőedények  

kollégiumonként (székhelyen 

és telephelyen) 1  
a települési szabályozásnak megfelelően annyi 

gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 

hulladéktípusok száma  

 

II. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK  

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

eszközzel, felszereléssel  

1.  televízió  
a kollégium által felvehető 

tanulói létszám alapján ötven 

tanulónként 1  
közösségi helyiségben elhelyezve  

 

2.  

digitális 

hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére 

alkalmas eszköz  

minden társalgóba 1     

 

3.  
tankönyvek, 

szakkönyvek, kötelező 

olvasmányok  

a kollégium feladata szerinti 

iskolatípusoknak megfelelően  könyvtárban, könyvtárszobában elhelyezve  
 

4.  
egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

eszközök  

oly módon, hogy a kollégium 

munkarendje szerint minden 

tanuló használhassa  

sajátos nevelési igényű tanulót nevelő 

kollégiumban; pedagógiai programban 

meghatározottak szerint  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


