
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium felszerelés jegyzéke 
 

2020/2021-es tanév 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OSZTÁLYTERMEK  
 

Darabszám: 12 
 
 

tanterem tanulói létszám eszközök 
1. a osztály 20 fő pad: 20 db 

szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

1. b osztály 20 fő pad: 20 db 
szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

2. a osztály 20 fő pad: 20 db 
szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 



szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

2.b osztály 20 fő pad: 20 db 
szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

3. osztály 21 fő pad: 21 db 
szék: 21 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

4. osztály 20 fő pad: 20 db 
szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 

5. osztály 25 fő pad: 25 db 
szék: 25 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 



fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

6. osztály 25 fő pad: 25 db 
szék: 25 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

7. osztály 25 fő pad: 25 db 
szék: 25 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

8. osztály 25 fő pad: 25 db 
szék: 25db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

9. osztály 30 fő pad: 30 db 
szék: 30 db 
tanári asztal: 1 db 



tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

10.  osztály 20 fő pad: 20 db 
szék: 20 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
fali tábla 
karnis/függöny 
polc: 1 db 
asztali számítógép: 1 db 
tévé: 1 db 
szemetestartó: 1 db 
fogas/akasztó 
zárható szekrények, 
gyerekenként 1 db 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZAKTANTEREM 

 
- Művészeti1 
- Művészeti2 
- Természettudományos 
- Zene terem 
- IT labor 
 
 
 

Szaktanterem megnevezése eszközök 
Technika (művészeti 
szaktanterem1) 

tanulói padok (25 db) 
tanulói székek: 25 db 
polcrendszer 
karnis/függönnyel 
speciális eszközök, barkács 
felszerelések 
satu (padonként 1 db) 
tanári asztal: 1db 
tanári szék: 1db 
tantermi tábla 
szemeteskuka 

vizuális (művészeti szaktanterem2) tanulói padok: 20 db 
tanulói székek: 20 db 
tanári asztal: 1db 
tanári szék: 1 db 
tükör 
szertár 
rajzbakok (20 db) 
rajzeszközök 
karnis/függöny 
szemeteskuka 
polcok 

természettudományos szaktanterem tanulói asztalok: 25 db 
tanulói székek: 25 db 
speciális, saválló tanári asztal: 1 db 



tanári szék: 1 db 
mosogatótálca: 5 db 
szertár 
méregszekrény: 2 db 
labor eszközök 
eszközszállító tolókocsi 
törpefeszültségű csatlakozások 
tábla 
karnis/függöny 
szemeteskuka 

zene terem padok: 25 db 
székek: 25 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1 db 
tábla 
asztali számítógép 
karnis/függöny 
szemeteskuka 
digitális pianinó 
kézi hangszerek 

IT labor padok: 13 db 
székek: 13 db 
tanári asztal: 1db 
tanári szék: 1 db 
asztali számítógépek: 14 db 
monitorok: asztalonként 2 db 
tábla 
projektor (fixen szerelt) 
szemeteskuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CSOPORTSZOBA (nyelvi termek) 
 

Darabszám: 3db 
 
csoportszoba 1 padok: 10 db 

székek: 10 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1db 
tábla: 1 db 
szemeteskuka: 1db 
karnis/függöny 
asztali számítógép 
tévé 
polc: 1db 

csoportszoba 2 padok: 10 db 
székek: 10 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1db 
tábla: 1 db 
szemeteskuka: 1db 
karnis/függöny 
asztali számítógép 
tévé 
polc: 1db 

csoportszoba 3 padok: 15 db 
székek: 15 db 
tanári asztal: 1 db 
tanári szék: 1db 
tábla: 1 db 
szemeteskuka: 1db 
karnis/függöny 
asztali számítógép 
tévé 
polc: 1db 

 



 
 
 

 
 

Egyéb kötelező helyiségek 
 

TORNATEREM 
 

- bordásfal 
- zsámoly 
- mászókötél 
- tornaszőnyeg 
- kosár, foci -és röplabda 
- kislabdák 
- kosárlabda palánk (rögzített) 
- röpladba háló 
- ugrókötél 
- gumilabdák 
- tornaszertár 
- öltözők zuhanyzóval és WC-vel ( fiú/lány külön) 
 

 
 

TORNASZOBA 
 

- tornapadló 
- bordásfal 
- boxzsák 
- tornapad 
- mászókötél 
- fiú/lány öltöző 
- öltözőpad 

 
 

KÖNYVTÁR 
 

- könyvszekrények 
- könyvállomány 



 
 
- olvasó asztalok 
- székek 
- szemetes 
- tanári asztalok 
- fali fogas 
- lapos tévé 
- asztali számítógép 
 
 
 

FEJLESZTŐ SZOBA  
 

- Tanári asztal: 1db 
- tanári szék: 1db 
- tanulói asztal 
- tanulói székek 
- zárható szekrény ( játékoknak) 
- szemetes 
- polcszekrény 
- játszószőnyeg 
 
 
 

IGAZGATÓI IRODA 
 

- íróasztal 
- székek 
- kanapé 
- dohányzó asztal 
- polcszekrény 
- függöny karnissal 
- szemetes 
- szőnyeg 
- asztali számítógép 
 

TITKÁRSÁG/IGAZGATÓ-HELYETTESI SZOBA 
 

- íróasztalok 
- székek 



 
 
- zárható szekrény 
- polcszekrény 
- asztali számítógép 
- telefon 
- szemetes 
-függöny karnissal 
- asztal és szék (várakozó) 
- fali tábla 
- fogas 
 
 

 
TANÁRI SZOBA (2 db) 

 
- fogas 
- asztalok 
- székek 
- asztali számítógépek 
- fénymásoló berendezés 
- tükör 
- függöny karnissal 
- szemetes 
- teakonyha (mikró, hűtő, vízforraló, kávéfőző, asztalok és székek, mosogató) 
- polcszekrények 
 
 

UDVAR (1db) 
 

- sporttalaj 
- futball kapu (2db) 
- kerti padok 

 
 

 
TOVÁBBI KÖTELEZŐ HELYISÉGEK: 
 
- melegítő konyha ( előírásoknak megfelelően felszerelve) 
- étkező ( kézmosóval, szappanadagoló, papírtörlő tartó, asztalok, székek) 



 
 
- orvosi szoba (előírásoknak megfelelően kialakítva és felszerelve) 
- fiú WC (szintenként, előírásoknak megfelelő darabszám) 
- lány WC (szintenként, előírásoknak megfelelő darabszám) 
- tanári WC (szintenként, elszívóval felszerelve) 
 
TOVÁBBI ESZKÖZÖK: 
 
- digitális eszközök: mobil projektor, lap top 
- hangfalak 
- CD lejátszó 
- lamináló gép 
- iratmegsemmisítő 
- padlórobotok 
- erősítő berendezés 

 
Kelt: Budapest, 2020. június 15. 
 
 

……………………………………………. 
                            aláírás 

             Gesztesi Beatrix Krisztina 
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