
helyiségek mennyiségi mutató megjegyzés

Csoportszoba gyermekcsoportonként 1

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában 

is                                                       a csoportszoba 

alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő

gyermekágy/fektető tároló 

helyiség

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására alkalmas) 

csoportonként 1

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.

logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a 

logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön kell 

kialakítani

óvodapszichológusi 

helyiség

ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában a 

logopédiai és az egyéni foglalkoztatókat külön kell 

kialakítani

játszóudvar
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

közterületen, iskolában is kialakítható, ha adott 

időben biztosítható a kizárólagos használat az 

óvoda részéregyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani

intézményvezetői iroda

óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, illetve 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1

intézményvezető-helyettesi 

iroda

ha az óvodában intézményvezető-

helyettes alkalmazása kötelező 

(székhelyen és telephelyen) 1

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján  

I. HELYISÉGEK



tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes

Ha az óvodában tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1

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.

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 

óvodapedagógusok felkészüléséhez.

általános szertár/raktár
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, 

ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség)

óvodánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1

orvosi szoba, elkülönítő 

szoba

óvodánként (székhelyen vagy 

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.

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.

gyermekmosdó, WC 

helyiség
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.

felnőtt öltöző

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) , 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.

felnőtt mosdó

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1amennyiben 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.

felnőtt WC helyiség

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1, amennyiben az 

óvodai csoportok száma több 

mint hat, vagy az óvoda épülete 

emeletes, szintenként 1



felnőtt zuhanyzó
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Alkalmazotti létszám figyelembevételével.                                

A kialakításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok is alkalmazásba 

kerülhetnek.

mosó, vasaló helyiség
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

szárító helyiség
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 

ahol a szárító helyiség a mosó, vasaló helyiséggel 

együtt kialakítható.

felnőtt étkező
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

főzőkonyha
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
Ott ahol a tervezési program szerint, helyben főzne

melegítő konyha
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

tálaló-mosogató
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

szárazáru raktár
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek.

földesárú raktár
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek.

éléskamra
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Ott ahol a tervezési program szerint, helyben 

főznek.

karbantartó műhely
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában.

kerekesszék tároló

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen)és telephelyen 

szintenként 2

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 

ahol mozgáskorlátozott gyermekeket nevelnek.

ételhulladék tároló
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program többet is 

előírhat.



helyiségek mennyiségi mutató megjegyzés

1.Csoportszoba

óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, 

decubitus matrac egyéni szükséglet szerint; látás- 

és középsúlyos értelmi fogyatékos esetén 

védőszegély (rács).

gyermekszék (ergonomikus) gyermeklétszám szerint 1

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén állítható magasságú, 

lábtartóval és ülőkével.

gyermekasztal gyermeklétszám figyelembevételével

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok.

fényvédő függöny
ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben

szőnyeg

gyermekcsoportonként, a padló 

egyötödének lefedésére alkalmas 

méretben

játéktartó szekrény vagy polc

gyermekcsoportonként 2, sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 

további 1

könyvespolc gyermekcsoportonként 1

élősarok állvány gyermekcsoportonként 1

textiltároló és foglalkozási 

eszköztároló szekrény
gyermekcsoportonként 1

edény- és evőeszköz-tároló 

szekrény
gyermekcsoportonként 1

szeméttartó gyermekcsoportonként 1

tornapad 1

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján  

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

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

korszerű eszközzel, felszereléssel

2.Tornaszoba



tornaszőnyeg 2

bordásfal 2

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő készlet

1

egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket 

nevel; a pedagógiai programban foglaltak szerint.

a fogyatékosság típusának 

megfelelő, a tanulási 

képességet fejlesztő eszközök

A pedagógiai programban foglaltak szerint.

tükör (az asztal szélességében) 1

Asztal 1

Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt.

Szőnyeg 1

játéktartó szekrény vagy 

könyvek tárolására is alkalmas 

polc

1

Asztal 1

Szék 4

Szőnyeg 1

Könyvek, iratok tárolására is 

alkalmas polc
1

kerti asztal gyermekcsoportonként 1

kerti pad gyermekcsoportonként 2

Babaház gyermekcsoportonként 1

udvari homokozó gyermekcsoportonként 1

Takaróháló homokozónkként 1

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

4. óvodapszichológusi szoba

5. Játszóudvar



mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök

V. rész szerint

íróasztal és szék 1

tárgyalóasztal, székekkel 1

Telefon 1

Fax 1

Könyvszekrény 1

Iratszekrény 1

Elektronikus adathordozó 

szekrény
1

számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal
1 felszerelés

számítógépasztal és szék 1

Iratszekrény 1

Telefon 1 Közös vonallal is működtethető.

számítógépasztal és szék 1

számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal

fiókos asztal, ami egyben 

eszköz előkészítő munkaasztal 

is

pedagóguslétszám szerint 1

Szék pedagóguslétszám szerint 1

könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

Könyvszekrény 2
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 

tárolásához alkalmas legyen.

Fénymásoló 1

Tükör 1

fiókos asztal, ami egyben 

eszköz előkészítő munkaasztal 

is

pedagóguslétszám szerint 1

Szék pedagóguslétszám szerint 1

6. Intézményvezetői iroda

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda (a felszerelések 

feladatellátás szerint helyezhetők el)

8. Nevelőtestületi szoba

8. Nevelőtestületi szoba



könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

Könyvszekrény 2
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum 

tárolásához alkalmas legyen.

Tükör 1

tárgyalóasztal székekkel 1

berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban előírtak 

szerint

Amennyiben az óvoda-egészségügyi szolgálat az 

óvodában megszervezett, biztosított.                                              

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában, helyben biztosítva.

öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám figyelembevételével öltözőrekeszen belül elkülönített cipőtároló

Öltözőpad gyermeklétszám figyelembevételével

Törülközőtartó gyermeklétszám figyelembevételével

Falitükör mosdókagylónként 1

rekeszes fali polc 

(fogmosótartó)
gyermeklétszám figyelembevételével

9. Többcélú helyiség

10. Orvosi szoba, elkülönítővel

11. Gyermeköltöző

12. Gyermekmosdó, WC helyiség



felszerelés mennyiségi mutató megjegyzés

egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár

tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó

Fésűtartó csoportonként 1

Törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3

Abrosz asztalonként 3

Takaró gyermeklétszám szerint 1

ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3

szennyes ruha tároló
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

mosott ruha tároló
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Mosógép
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
ha a mosás helyben történik

Centrifuga
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
ha a mosás helyben történik

Vasaló
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Vasalóállvány
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Szárítóállvány
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

Takarítóeszközök
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

kerti munkaeszközök, 

szerszámok

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna

Hűtőgép óvodánként 1

A projekt keretében egyszerhasználatos eszközök beszerzése nem támogatható, így rendeletben szereplő ilyen 

jellegű tételek nem szerepelnek a táblázatokban!

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján  

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



Porszívó óvodánként 1

étel-mintavétel (üvegtartály)

készlet
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
amennyiben étel kiosztása folyik

Elsősegélyláda
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
a közegészségügyi előírások szerint

gyógyszerszekrény (zárható)
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

a közegészségügyi előírások 

szerint

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
külön jogszabályban meghatározottak szerint

amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1
külön jogszabályban meghatározottak szerint

tűzoltó készülék
az érvényes tűzvédelmi szabályok 

szerint

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK



1. Játékok, játékeszközök (mennyiség 

eszközfajtánként)
mennyiségi mutató megjegyzés

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

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő eszközök

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével

csoportszobai és udvari 

eszközök külön-külön

ének, zene, énekes játékok eszközei
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek fejlesztésének 

eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

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

ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök
gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

a természeti-emberi-tárgyi környezet 

megismerését elősegítő eszközök, anyagok

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

munka jellegű tevékenységek eszközei
gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

Televízió
óvodánként(székhelyen és telephelyen) 

1

Eszközbeszerzés, feltételek kialakítása a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszerelésérő a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján  

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

kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök



magnetofon/CD lejátszó/hangfalak három csoportonként 1

Vetítővászon
óvodánként(székhelyen és telephelyen) 

1

diavetítő vagy projektor óvodánként(székhelyen és telephelyen) 1

hangszer (pedagógusoknak)
óvodánként(székhelyen és telephelyen) 

1

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

hangszer (gyermekeknek)
gyermekcsoportonként, a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben

az óvoda pedagógiai 

programja szerint

egyéni fejlesztést szolgáló speciális 

felszerelések

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben

sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő óvodában

projektor vagy írásvetítő

tükör 120 X 180 cm csoportonként 1

logopédiai alapkészlet csoportonként 1

Dallamíró csoportonként 1

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

vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, illetve 

csoportos adó-vevő készülék
gyermeklétszám szerint 1

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

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI

2. Hallási fogyatékosok

1. Beszédfogyatékosok



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

szurdologopédiai eszközök csoportonként 1

Olvasótelevízió gyermeklétszám figyelembevételével
gyengénlátók, aliglátók 

számára

hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges 

tábla, csörgő labda

gyermeklétszám szerint

1

3. Látási fogyatékosok


