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I. Az eszközjegyzék összeállításának elvei 
 

    

 

 

 

  Az eszközjegyzékre vonatkozó előírás 

 

20/2012. EMMI rendelet 2. számú melléklete a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeinek és felszereléseinek 

jegyzéke. 

      Iskolánk jelenleg rendelkezik a jogszabályok által előírt eszközökkel és felszerelésekkel és kötelezi magát, hogy az ilyen célból rendelkezésére             

  bocsátott forrásokat a törvényes működés fenntartására fordítja. 

    

  

 

  Az eszközök kiválasztásának elvei 

 Az eszközök kiválasztásának szakmai tartalmát a Pedagógiai program és helyi tanterv rögzíti. 

 Az eszközök kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és fiziológiai jellemzőit figyelembe kell venni. 

 Az eszközök kiválasztásakor figyelembe kell venni– a rendelkezésre álló források és az optimális alkalmazhatóság keretein 

belül –a legkorszerűbb pedagógiai és technikai eredményeket. 

 Az eszközök beszerzésekor törekedni kell arra, hogy a hatékonyság/beszerzési ár arány a legkedvezőbb legyen. 
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II. HELYISÉGEK  
 

A B C 
 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

1.  Tanterem 18 tanterem/18 osztály 1 tanterem egységesen 56 nm 

2 osztály 5.sz. 6.sz. terem 

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található.1 

  

 

 

2.  szaktantermek  4 db : 140.  

          164. 

          160.+sz. 

            72.+sz. 

 Társadalomtudományi és nyelvi terem 140. 

 Művészeti szaktanterem 164. – zenei 

 160. – természettudományi 

 72. – informatika 

 

3.  logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

1 db  

 

fejlesztő terem - emelet 
 

4.  Iskolapszichológusi szoba 1   

5.  tornaterem (nemenként 

biztosított öltözővel, benne 

kialakított zuhanyzóval, wc-vel) 

1  középiskolával közös tornaterem 

 nemenkénti öltözők (zuhanyzó nélkül) 

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található.2 

 

6.  Sportudvar  1 kézilabda pálya, kosárlabda pálya, nyitott 

görkorcsolya pálya 

 

7.  intézményvezetői szoba 1 
  

8.  intézményvezető-helyettesi 

szoba 

1 
  

                                                             
1 Használata: 

  A Vas Megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 
2 Használata: 

  A Vas megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 
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9.  iskolatitkári iroda 1 
  

10.  könyvtár 1 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 
épületében található.3 

 

 

11.  Könyvtárszoba 1 Aulában 
 

12.  orvosi szoba, elkülönítővel 1 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található. Használata: 

a középiskolával közösen. 

 

13.  Kiszolgáló helyiségek 
   

14.  Sportszertár 1 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található.2 

 

 

15.  általános szertár 2 humán szertár, természettudományi szertár 
 

16.  aula (előtér, közösségi tér) 1 
  

17.  Porta 1   

18.  Ebédlő külön épületben Az étkeztetést az iskola közelében lévő 

Aranypatak étteremben oldjuk meg. 

 

19.  személyzeti öltöző 1 
  

20.  személyzeti mosdó-zuhanyzó 1 
  

21.  személyzeti WC helyiség 1 
  

22.  tanulói WC helyiség szintenként, nemenként 

1 

  

                                                             
3 Használata: 

  A  Vas Megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 
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23.  tanári, alkalmazotti WC 

helyiség 

szintenként,  nemenként 

1 

  

24.  egyéb raktár 1 „Salgó” 
 

III. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

 

 A B C 
 

1.  1. Tanterem 
   

2.  tanulói asztalok, székek tantermenként:  

30 db szék 

15 db asztal 

Életkornak megfelelő méretben: alsó 

tagozatban állítható magasságú, kétszemélyes 

asztalok  

 

3.  nevelői asztal, szék tantermenként 1-1 
  

4.  eszköztároló szekrény tantermenként 2 
  

5.  Tábla tantermenként 1 
  

6.  ruhatároló (fogas) tantermenként 1 Helye: folyosó 
 

7.  Szeméttároló helyiségenként 1 
  

8.  sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méretben Folyamatos 

pótlása, cseréje 

szükséges. 

9.  hulladék szelektálásra 

alkalmas 

gyűjtőedények 

 Pet palack és aludoboz gyűjtése 

Az udvaron papír- és Pet palack gyűjtő 

konténer 

 

10.  2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felül) 
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11.  a) számítástechnikai 

terem 

72. sz. terem 
  

12.  interaktív tábla 1 projektor 
 

13.  Számítógépasztal kétszemélyes asztal 14 db 
  

14.  számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés 26 tanulói gép + 1 tanári gép, 25 db 

fejhallgató, 

multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, 

fénymásoló) mikrofon, 2 db térmikrofon, 

erősítő a 73. teremben 

 

15.  Informatikai 

szoftverek, programok 

szükség szerint a pedagógiai program előírásai szerint 
 

16.  b) nyelvi 

szaktanterem 

140. sz. terem 
 

 

17.  nyelvoktatást 

támogató, segítő 

digitális eszközök  

 30 db tablet, 

 11 db lego robot 

Bee-bot robotméhecske szett 

tárolása: intézményvezető-helyettesi szobában 

az oktatás részben vagy egészben angol 

nyelven folyik 

+ 35 db tablet 

18.  interaktív tábla és/vagy 

tábla 1 vagy interaktív 

kijelző 

1 db interaktív tábla és 

projektor, 1 db laptop 

  

19.  digitális 

hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére 

alkalmas eszköz 

1 videokamera, fényképezőgép  

Tárolása: igazgatói szobában 

 

20.  mikrofon, erősítő, 

fejhallgató 

1 73. sz. teremben 
 

21.  c) természettudomány

i szaktanterem 

160. sz. terem 
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22.  interaktív tábla és/vagy 

tábla 

1 tábla 1 db projektor kivetítővel interaktív tábla 

elhelyezése 

folyamatban 

23.  vegyszerálló tanulói 

asztalok (víz, gáz 

csatlakozással) 

nincs kétszemélyes laborasztal  15 db 
 

24.  Elszívó berendezés nincs 
  

25.  vegyszerálló mosogató két asztalonként 1 
  

26.  fali mosogató 1 a mellette lévő szertárban 
 

27.  poroltó 1 a mellette lévő szertárban  

28.  elsősegélydoboz 1  a mellette lévő szertárban tanév elején 

pótolni 

29.  eszköz- és 

vegyszerszekrény 

2 elhelyezése a szertárban 
 

30.  méregszekrény 

(zárható) 

1 elhelyezése a szertárban 
 

31.  eszközszállító tolókocsi 1 
 

rossz állapotban 

van, javítani v. 

cserélni 

szükséges 

32.  törpefeszültségű 

csatlakozások 

nincs 
  

33.  d) művészeti nevelés 

szaktanterem (zenei) 

165. sz. terem 
 

  

34.  rajzasztal (rajzpad, 

rajzbak) 

30 db helye: galéria, aula (szükség szerint terembe 

vihető) 

 

35.  tárgyasztal (állítható) nincs 
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4 Használata: 

  A  Vas Megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 
 

36.  mobil-lámpa (reflektor) nincs 
  

37.  vízcsap (falikút) nincs szemközti helyiségben 
 

38.  pianínó 2 ebből 1 db a 73-as teremben 
 

39.  ötvonalas tábla tantermenként 1 Kivéve azokat a termeket, amelyekben 

interaktív tábla van 

 

40.  digitális 

hanglejátszásra és 

képmegjelenítésére 

alkalmas eszköz 

tantermenként 1 
 

interaktív tábla 

elhelyezése 

folyamatban 

41.  tárolópolcok tantermenként 1 
  

42.  e) technikai 

szaktanterem 

nincs 
  

43.  f) gyakorló tanterem 2 csoportszoba: 

1 db  64. sz. terem 

1 db a középső részben található4 

 

44.  3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában meghatározottak 

szerint) 

 

45.  4. tornaszoba nincs 
  

46.  Kislabda 5 tornaszertár (a középső részben) 
 

47.  Labda 5 tornaszertár (a középső részben) 
 

48.  Tornaszőnyeg 2 tornaszertár (a középső részben) 
 

49.  Tornapad 2 tornaszertár (a középső részben) 
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50.  Zsámoly 2 tornaszertár (a középső részben) 
 

51.  Bordásfal 2 tornaszertár (a középső részben) 
 

52.  Mászókötél 2 tornaszertár (a középső részben) 
 

53.  Gumikötél 2 tornaszertár (a középső részben) 
 

54.  Ugrókötél 5 tornaszertár (a középső részben) 
 

55.  Medicinlabda 5 tornaszertár (a középső részben) 
 

56.  Stopper 1 tornaszertár (a középső részben) 
 

57.  kiegészítő torna készlet 1 tornaszertár (a középső részben)  

 

58.  egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

van sajátos nevelési igényű tanulót oktató 

iskolában; pedagógiai programban foglaltak 

szerint a fejlesztő teremben elhelyezve 

 

59.  5. Iskolapszichológusi 

szoba 

van a „tárgyaló” nevű helyiségben 
 

60.  Asztal 3 
  

61.  Szék 4 
  

62.  Zárható irattároló 

szekrény 

1 
  

63.  Számítógép 

perifériákkal 

3 
  

64.  ruhatároló (fogas) 1 
  

65.  Szeméttároló 1 
  

66.  Telefonkészülék nincs 
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67.  Szőnyeg 1 
  

68.  6. Tornaterem 
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

    

69.  kosárlabda palánk 2 
  

70.  Gyűrű 1 
  

71.  Mászórúd 1 
  

72.  Mászókötél 2 
  

73.  Bordásfal 10 
  

74.  7. Sportudvar 
   

75.  szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 bármelyik játék kiválasztható 
 

76.  magasugró állvány, léc 1 
  

77.  távol-, magasugró 

gödör 

1 homokkal  felújítása 

folyamatban van 

78.  Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva 
 

79.  egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

  

80.  8. Intézményvezetői 

szoba 

   

81.  Íróasztal 1 
  

82.  Szék 1 
  

83.  tárgyalóasztal, 

székekkel 

1 7 db szék 
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84.  számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés 
  

85.  számítógépasztal és 

szék 

1-1 
  

86.  Iratszekrény 1 
  

87.  digitális adathordók 

részére szekrény 

1 
  

88.  Fax 1 titkárság 
 

89.  Telefon 1 
  

90.  9. Nevelőtestületi 

szoba 

   

91.  fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1 
  

92.  Szék pedagóguslétszám szerint 1 
  

93.  napló és folyóirattartó 1 
  

94.  Könyvszekrény 2 
  

95.  Fénymásoló 1 titkárság (nyomtatás a tanári szobából is 

indítható) 

 

96.  számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

2 
  

97.  számítógépasztal, szék 2-2 
  

98.  ruhásszekrény vagy 

fogasok 

pedagóguslétszám 

figyelembevételével 

  

99.  Tükör 1 
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5 Használata: 

  A Vas Megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 

100.  10. Intézményvezető-helyettesi szoba 
 

101.  asztal 1 felnőtt létszám figyelembevételével 
 

102.  Szék 4 
  

103.  Iratszekrény 1 
  

104.  számítógépasztal és 

szék 

2 
  

105.  számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

2 
  

106.  Telefon 1 közös vonallal is működtethető 
 

107.  11. Könyvtár 
 

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található.5 

 

108.  tanulói asztal, szék 30 db szék életkornak megfelelő méretben;  

egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatásához 

szükséges mennyiségben 

 

109.  egyedi világítás olvasóhelyenként 1 
  

110.  könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 
 

111.  szekrény (tároló) legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 

elhelyezésére 

  

112.  tárolók, polcok, 

szabadpolcok 

2 
  

113.  létra (polcokhoz) 1 
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IV. Nevelőmunkát segítő eszközök 

 
A B C  

1. Taneszközök    

2. interaktív tábla, 

információhordo

zók az iskola 

pedagógiai 

programjában 

előírt tananyag 

feldolgozásához  

évfolyamok, tantárgyak alapján oly 

módon, hogy az iskola munkarendje 

szerint minden osztály alkalmazhassa 

6 db interaktív tábla, 8 projektor, 6 db laptop 

30 db tablet 

8 db interaktív 

tábla felszerelése 

folyamatban 

114.  Telefon 1 közös vonallal is működtethető 
 

115.  Fénymásoló 1 
  

116.  számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1-1 
  

117.  12. Könyvtárszoba 1 71. sz. terem 
 

118.  tanulói asztal, szék 7 asztal+14 szék életkornak megfelelő méretben 
 

119.  könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 
 

120.  könyvespolc, szekrény legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 

  

121.  számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 nyomtató  
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3. egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

taneszközök 

 sajátos nevelési igényű tanulót oktató 

iskolában; pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

melléklet 

4. digitális kép-, és 

hanglejátszásra 

és 

megjelenítésére 

alkalmas eszköz 

1 videókamera  

 

V. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

 

 
A B C 

 

1. Beszédfogyatékosok   
 

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  
 

3. logopédiai 

alapkészlet 

csoportonként 1  
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VI. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 A B C 
 

1. étel-mintavétel 

(üvegtartály) 

készlet 

Az ebédlő külön épületben található. 
  

2. Elsősegélyláda 3 a közegészségügyi előírások szerint: 

161. terem, titkárság, sportszertár 

 

3. gyógyszerszekrény 

(zárható) 

az orvosi szobában Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

épületében található.6 

 

 

4. amennyiben a 

betöltött 

munkakörben a 

viselete előírt, vagy 

javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 
 

6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint (7 db)  

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Használata: 

  A Vas megyei Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Tankerületi Központ között kötött bérleti szerződés alapján. 
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MELLÉKLET 

 

 

1. Melléklet 

 

Tornaszertár  

 

5 részes tornaszekrény 1 db  

Tornapad 2 db  

Floorball kapu 1 db  

Kompresszor 1 db  

Zsámoly 6 db  

Tornadressz 6 db  

Kalenji gyerek póló 28 db  

Step pad 7 db  

Csukló és bokasúly 0,75 16 db  

Training band 1 db  

Henger 1 db  
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Szivacslabda 20 db  

Darts 2 db  

Balancing disc 4 db  

Lábfej erősítő párna 4 db  

Pilates szőnyeg 10 db  

Kipsta focilabda 10 db  

Tollas ütő 13 db  

Ugródomb 1 db  

Labda 10 db  

korcsolya 15 db  
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2. Melléklet 

 

Fejlesztő terem 

Asztal 4 db  

Szék 9 db  

Szekrény 3 db  

Műanyag fehér álló tábla 1 db  

Számítógép 1 db  

 

 

3. Melléklet 

Humán munkaközösség taneszközei (169-es szertár) 

 

Asztal 3 db  

Szék 12 db  

Szekrény 6 db  

Térképek 20 db   

Dixit társasjáték 8 db  

Scrabble társasjáték 6 db  

Szópárbaj társasjáték 2 db  
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4. Melléklet 

 

Egészségfejlesztő munkaközösség taneszközei (161-es szertár) 

 

Asztal 9 db  

Szék 5 db  

Szekrény 7 db  

Nátrium-klorid kristályrács  1 db  

Pascal-féle vizibuzogány 1 db  

Hidraulikus présmodell 1 db  

Arcimédeszi henger 4 db  

Izzolámpa 4 csomag  

Mágnesek kofferben 1 készlet  

Manométer 1 db  

Cartesius búvár 1 db  

Hegy-vízrajz földgömb 15 db  

Interaktív atommodell 2 db  

Térképek 15 db  

 


