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9. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez 

JEGYZÉK 

a pedagógiai szakszolgálati intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléseiről 

I. HELYISÉGEK 

 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

vezetői iroda intézményenként a 

székhelyen és a 

tagintézményben 1 

tag intézmény esetén 

a helyettesi irodával 

közösen is 

kialakítható, ha a 

helyiség mérete ezt 

lehetővé teszi 

vezető helyettesi iroda intézményenként a 

székhelyen és 

tagintézményben 1 

tagintézmény esetén 

a vezetői irodával 

közösen is 

kialakítható, ha a 

helyiség mérete ezt 

lehetővé teszi 

alkalmazotti iroda intézményenként a 

székhelyen, a 

tagintézményben, a 

telephelyen akkor, ha 

az alkalmazotti 

létszám az öt főt 

meghaladja 1-1 

ha a 

tagintézményben a 

pedagógus és a 

nevelő-oktató 

munkát segítő 

alkalmazotti létszám 

a hat főt nem éri el, a 

vezetői, vezető 

helyettesi, irodával 

közösen is 

kialakítható, ha a 

helyiség mérete ezt 

lehetővé teszi 

vizsgáló, tanácsadó szoba intézményenként, 

figyelembe véve a 

székhely, a 

tagintézmény, a 

telephelyen 

valamennyi 

pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó 

intézményben a 

székhelyen, a 
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munkarendjét, az 

egyidejűleg 

megszervezett 

vizsgálatokhoz 

szükséges számban, 

de legalább 2 

tagintézményben és a 

telephelyen, 1 - 1 a 

tíz év alatti, és a tíz 

év feletti 

korosztálynak 

megfelelő méretű, 

beszélgetésre és teszt 

kitöltésre alkalmas 

bútorzattal 

fejlesztő szoba intézményenként, 

figyelembe véve az 

intézmény 

munkarendjét, az 

egyidejűleg 

megszervezett egyéni 

és csoportos fejlesztő 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban, a 

székhelyen és a 

tagintézményben 

legalább 3, 

a telephelyen 

legalább 1. 

korai fejlesztést és 

gondozást, nevelési 

tanácsadást, 

konduktív pedagógiai 

foglalkoztatást, 

logopédiai ellátást 

biztosító székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen 

tornaterem, intézményenként a 

székhelyen és a 

tagintézményben 1 

abban az esetben, ha 

a gyógytestnevelés 

ellátása a székhelyen, 

a tagintézményben, 

vagy a telephelyen 

történik 

tornaszoba intézményenként a 

székhelyen és a 

tagintézményben 1 

korai fejlesztést és 

gondozást, nevelési 

tanácsadást, 

konduktív pedagógiai 

foglalkoztatást 

biztosító székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen 

orvosi szoba (vizsgáló) intézményenként 

(székhelyen és a 

tagintézményben) 1 

korai fejlesztést és 

gondozást, szakértői 

bizottsági 

tevékenységet, 

nevelési tanácsadást 

biztosító 

intézményben, 
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tagintézményben, 

telephelyen 

várószoba intézményenként 

(székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen) 1 

előtérben is 

kialakítható 

zuhanyozó (hideg, meleg vízzel) intézményenként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

WC, mosdó (személyzeti) (hideg, meleg 

vízzel) 

intézményenként 

(székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen) 1 

 

WC, mosdó (gyermek és felnőtt a 

szakszolgálathoz érkezők részére, hideg, 

meleg vízzel) 

intézményenként 

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

raktár (eszköztár, irattár) intézményenként a 

székhelyen és a 

tagintézményben 1 

 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB FELSZERELÉSI TÁRGYAI 

 

a) Vezetői iroda 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

íróasztal 1  

szék 1  

tárgyalóasztal 1  

szék 2  

iratszekrény 1  

könyvszekrény 1  

telefon 1  

internet kapcsolat   
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b) Vezetőhelyettesi iroda (több iroda esetén a felszerelések szükség szerint 

helyezhetők el) 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

asztal felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 

szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 

 

iratszekrény szükség szerint  

lemezszekrény 1  

fénymásoló 1  

scanner   

számítógépasztal és szék 1-1  

számítógép (billentyűzet, monitor, géptest, 

nyomtató, egér) 

1  

telefon, fax, 1-1 közös 

vonallal is 

működtethető 

internet kapcsolat   

 

b) Alkalmazotti szoba 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi 

mutató 

Megjegyzés 

fiókos asztal pedagógus-

munkakörben, 

nevelő és oktató 

munkát segítő 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

létszáma szerint 

 

szék pedagógus-

munkakörben, 

nevelő és oktató 
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munkát segítő 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

létszáma szerint 

könyvszekrény 2 legalább ötszáz 

könyvtári 

dokumentumnak 

könyvtári dokumentum 500 pedagógiai 

szakirodalom, 

folyóirat, 

jogszabálygyűjtemény, 

mesekönyvek, az 

alkalmazottak, a 

gyermekek és a 

tanulók részére 

internet kapcsolat   

 

c) Vizsgáló, tanácsadó szoba 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi 

mutató 

Megjegyzés 

asztal 1 beszélgetésre és teszt kitöltésre 

alkalmas helyiség és bútorzat 

szék 4  

gyermekasztal 1  

gyermekszék 4  

tábla 1  

szekrény 1  

játék- és könyvespolc 1  

fogas 1  

tükör 1  

pelenkázó 1 korai fejlesztést és gondozást, 

konduktív pedagógiai ellátást ellátó 

tagintézményben, telephelyen, ha 
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ötévesnél fiatalabb gyermekekkel 

foglalkozik; a váróban is 

elhelyezhető 

etetőszék 1 korai fejlesztést és gondozást, 

konduktív pedagógiai ellátást ellátó 

tagintézményben, telephelyen, ha 

ötévesnél fiatalabb gyermekekkel 

foglalkozik; a váróban is 

elhelyezhető 

babaülés 1 korai fejlesztést és gondozást, 

konduktív pedagógiai ellátást ellátó 

tagintézményben, telephelyen, ha 

ötévesnél fiatalabb gyermekekkel 

foglalkozik; a váróban is 

elhelyezhető 

 

d) Fejlesztő szoba 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

asztal 1  

szék 4  

gyermekasztal gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 

gyermekszék (ülőpárna) gyermeklétszám 

figyelembevételével 

 

szőnyeg legalább a helyiség ötven 

százalékának lefedésére 

alkalmas méretben 

 

tábla 1  

polcok 2  
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f) Tornaterem (berendezése és felszerelése az iskolai tornateremre 

vonatkozó rendelkezések szerint) 

 

g) Tornaszoba 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

bordásfal 2-4  

egyensúly- és mozgásfejlesztő terápiás 

eszközök (Ayres, WESCO) 

gyermek-, tanulói létszám 

figyelembevételével 

 

falétra 3  

fa mászóka 2  

műbőrrel borított falap 2  

tornaszőnyeg 2  

 

h) Orvosi szoba, vizsgáló [berendezése és felszerelése során figyelembe kell 

venni a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet előírásait is] 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

magasságmérő 1  

mérleg 1  

III. VIZSGÁLÓ ÉS TERÁPIÁS ESZKÖZÖK 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

intelligencia, mentális funkció, mentális 

képesség vizsgálatára, verbális és nonverbális 

pszichológiai tesztek 

vizsgáló és 

tanácsadó 

szobánként 1-1 

az érintett pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó 

székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen az ellátott 

feladattól függően, 



8 

kreativitás vizsgálatára, tanulás iránti 

motiváció vizsgálatára, memória és 

figyelemfunkciók, figyelemkészség 

vizsgálatára szolgáló tesztek, próbák, 

mesetesztek 

vizsgáló és 

tanácsadó 

szobánként 1-1 

az érintett pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó 

székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen az ellátott 

feladattól függően, 

fejlődés vizsgálatát szolgáló próbák, 

személyiségvizsgáló projektív tesztek 

vizsgáló és 

tanácsadó 

szobánként 1-1 

az érintett pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó 

székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen az ellátott 

feladattól függően, 

beszédértés, beszédfunkciók vizsgálatát 

szolgáló eszközök, látás-, hallásfigyelem, 

beszéd, kommunikáció vizsgálatára szolgáló 

táblák, játékok 

vizsgáló és 

tanácsadó 

szobánként 1-1 

az érintett pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó 

székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen az ellátott 

feladattól függően, 

speciális mozgásfejlesztő eszközök gyermek-, tanulói 

létszám 

figyelembevételével 

korai fejlesztő és 

gondozást, konduktív 

pedagógiai ellátást 

nevelési tanácsadást 

ellátó 

tagintézményben, 

telephelyen 

játékterápiához szükséges alapjátékok gyermek-, tanulói 

létszám 

figyelembevételével 

korai fejlesztő és 

gondozást, nevelési 

tanácsadást ellátó 

tagintézményben, 

telephelyen 

egyszerűbb és bonyolultabb játékok, 

rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök 

gyermek-, tanulói 

létszám 

figyelembevételével 

korai fejlesztő és 

gondozást, nevelési 

tanácsadást ellátó 

tagintézményben, 

telephelyen 

konduktív pedagógiai neveléshez megfelelő 

speciális bútorok 

gyermek-, tanulói 

létszám 

figyelembevételével 

konduktív pedagógiai 

ellátást nyújtó 

székhelyen, 

tagintézményben, 

telephelyen 
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IV. *  A GYÓGYTESTNEVELÉS MEGSZERVEZÉSÉNEK ESZKÖZEI 

 
A gyógytestnevelés eszköz- és szerigénye a testnevelés eszköz- és szerigényével 

megegyezik. 

 

 

V. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

mentőláda székhelyen, 

tagintézményben 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 

gyógyszerszekrény székhelyen, 

tagintézményben 1 

 

munkaruha a Munka 

Törvénykönyve, 

valamint a 

közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 

és végrehajtási 

rendeletei alapján, a 

pedagógiai 

szakszolgálati 

intézmény kollektív 

szerződése szerint 

 

védőruha a munkavédelemről 

szóló 1993. évi 

XCXIII. tv. és 

végrehajtási 

rendeletei alapján, a 

pedagógiai 

szakszolgálati 

intézmény 

munkavédelmi 

szabályzata szerint 

 

tűzoltó készülék az érvényes 

tűzvédelmi szabályok 

szerint 
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1. Ha az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai követelmények a 

mellékletben meghatározottaknál szigorúbb követelményeket állapítanak meg, 

új intézmény létesítésénél azt kell figyelembe venni. 

2. A helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a mellékletben nem 

szabályozott - bútorokról, berendezési eszközökről, tárgyakról helyben kell 

dönteni. Valamennyi helyiség berendezésénél az építésügyi jogszabályokban 

előírt szakmai és tartalmi követelményeket, a közegészségügyi előírásokat, a 

tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi követelményeket 

figyelembe kell venni. 

3. A gyermekek részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek 

igazodniuk kell a gyermekek testméretéhez. 

4. Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell 

beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden 

egyidejűleg jelen lévő gyermek, tanuló, munkát végző felnőtt igényét 

egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, felszereléseket 

létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, 

érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 

5. Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, az 

Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményét kell 

beszerezni. 

6. Ha az intézmény telephelye nevelési, nevelési-oktatási intézményben van, 

a felnőttek részére kialakított helyiségek, a felnőttek munkavégzéséhez 

szükséges eszközök, a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátásához 

igénybe vehetők. 

7. Ötéves kor alatt a gyermekek fejlesztő foglalkozása az e célra kialakított 

és kizárólag a szakszolgálatot ellátó intézmény által használt helyiségben 

történhet. 

8. Ahol a „székhelyen, tagintézményben, telephelyen” megjelölést 

alkalmazza, azon érteni kell az intézmény székhelyét és valamennyi 

telephelyét, függetlenül attól, hogy a székhelyen, illetve a telephelyen hány 

épület van. 
 


