
A B C D

1. 1. Tanterem

Életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak, 

középsúlyos értelmi fogyatékosok és gyengénlátók 

esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál - szükség 

szerint - egyéni megvilágítási lehetőséggel;

288 férőhelynek 

megfelelő szék és asztal

mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval.
nem kell

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1
13

4.
eszköztároló 

szekrény
tantermenként 1 13

5. Tábla tantermenként 1 13+6(csoportszoba)

6. ruhatároló (fogas)
tanulók létszámának 

figyelembevételével

288

7. Szeméttároló helyiségenként 1 13

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méretben 47

9.

(általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)

2. ISKOLA

2.
tanulói asztalok, 

székek

tanulók létszámának 

figyelembevételével

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)



10.
a)  számítástechnikai 

terem
1

11. tábla + flipchart 1 1+1

12. Számítógépasztal tanulónként 1

15

13.

számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

tanulónként 1 felszerelés 15

14.

Informatikai 

szoftverek, 

programok

szükség szerint a pedagógiai program előírásai szerint Office 365/gép



15. szkenner 1

1

16.
b)  társadalomtudomá

nyi szaktanterem
1

17.
nyelvi labor 

berendezés

tíz-tizenöt tanuló egyidejű 

foglalkoztatására

ha az oktatás részben vagy egészben nem magyar 

nyelven folyik; számítógépes nyelvi oktatással kiváltható
15

18. Magnetofon 1

1

19.
CD író, lejátszó, 

hangszóró
1 1

20.
mikrofon, erősítő, 

fejhallgató
1 1, 1, 15



21.
DVD (lejátszó, 

felvevő)
1

1

22.
írásvetítő vagy 

projektor
1 1 projektor

23.
c)  természettudomán

yi szaktanterem
1

24.

vegyszerálló tanulói 

asztalok (víz, gáz 

csatlakozással)

három tanulónként 1

1 csoportos kísérletre 

alkalmas

25. Elszívóberendezés tantermenként 1 1

26.
vegyszerálló 

mosogató
két asztalonként 1 1

27. fali mosogató tantermenként 1

1

28. Poroltó tantermenként 1 1

29. Elsősegélydoboz tantermenként 1 1

30.
eszköz- és 

vegyszerszekrény
2

1+1

31.
méregszekrény 

(zárható)
1 elhelyezése a szertárban 1

32.
eszközszállító 

tolókocsi
tantermenként 1 1

33.
törpefeszültségű 

csatlakozások
tanulóasztalonként 1

a csoportos kísérleti 

asztalon



34.
d) művészeti nevelés 

szaktanterem
1

35.
rajzasztal (rajzpad, 

rajzbak)

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 hely
24

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2

2

37.
mobil-lámpa 

(reflektor)
2 1

38. vízcsap (falikút) 2 1

39. Pianínó iskolánként 1 1

40. ötvonalas tábla tantermenként 1 1

41.
CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon
tantermenként 1 1

42. Tárolópolcok tantermenként 1



43.
e)  technikai 

szaktanterem
(életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja) 1

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére 2+10

45.
állítható magasságú 

támla nélküli szék
tizenöt tanuló részére

15

46. f)  gyakorló tanterem
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1

gimnáziumban a munkába állást előkészítő oktatáshoz; 

szakközépiskolában a szakmai előkészítő ismeretek 

oktatásához; szakiskolában munkába álláshoz, 

életkezdéshez szükséges ismeretek átadásához; e feladat 

megoldható a számítástechnikai, illetve technika 

szaktanteremben is

Technika 

szaktanteremben oldjuk 

meg.

47. 1

48. 4. tornaszoba 1

49. Kislabda 5 5

50. Labda 5 5

51. Tornaszőnyeg 2 2

52. Tornapad 2 2

53. Zsámoly 2 2

54. Bordásfal 2 2

55. Mászókötél 2 2

56. Gumikötél 5

5

57. Ugrókötél 5 5

58. Medicinlabda 5 5

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



59. Stopper 1 1

60.
kiegészítő torna 

készlet
1 1

61.

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban foglaltak szerint

Koordinációs mozgást 

fejlesztő eszközök.

62.

5. 

Iskolapszichológusi 

szoba

nem kell

63. Asztal 1 nem kell

64. Szék 4 nem kell

65.
Zárható irattároló 

szekrény
1 nem kell

66.
Számítógép 

perifériákkal
1 nem kell

67. ruhatároló (fogas) 1 nem kell

68. Szeméttároló 1 nem kell

69. Telefonkészülék 1 nem kell

70. Szőnyeg 1 nem kell

szerződéssel

72. kosárlabda palánk 2 2

73. Gyűrű 1 1

74. Mászórúd 1 1

75. Mászókötél 2 2

76. Bordásfal 10 10

77. 7. Sportudvar szerződéssel

71.
6. Tornaterem

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)



78.
szabadtéri labdajáték 

felszerelése
1 bármelyik játék kiválasztható

1

79.
magasugró állvány, 

léc
1

1

80.
távol-, magasugró 

gödör
1 homokkal vagy szivaccsal

1

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva 1

82.

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések

egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben

sajátos nevelési igényű tanulót oktató iskolában; 

pedagógiai programban foglaltak szerint
nem kell

83.
8. Intézményvezetői 

iroda

1

84. Íróasztal 1 1

85. Szék 1 1

86.
tárgyalóasztal, 

székekkel
1

1

87.

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

1 felszerelés

1

88.
számítógépasztal és 

szék
1

1

89. Iratszekrény 1 1

90.
digitális adathordók 

részére szekrény
1

1

91. Fax 1
elavult, nyomatató 

tartozéka

92. Telefon 1 elavult, mobil van

93.
9. Nevelőtestületi 

szoba

2

94. fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1 15

95. Szék pedagóguslétszám szerint 1 15



96.
napló és 

folyóirattartó
1 1+1

97. Könyvszekrény 2 2+2

98. Fénymásoló 1 1+1

99.

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

1 1+1

100.
számítógépasztal, 

szék
1 1+1

101.
ruhásszekrény vagy 

fogasok

pedagóguslétszám 

figyelembevételével
15

102. Tükör 1 1

103. 1

104. asztal
felnőtt létszám 

figyelembevételével

1

105. Szék
felnőtt létszám 

figyelembevételével

1

106. Iratszekrény 1 1

107.
számítógépasztal és 

szék
1

1

108.

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

1

109. Telefon közös vonallal is működtethető elavult, mobil van

110. 11. Könyvtár szerződéssel

111. tanulói asztal, szék

egy iskolai osztály, egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben

életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, 

peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak 

székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval

26

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1 26

113.
könyvtárosi asztal, 

szék
1 asztal egyedi világítással

1

10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a 

felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)



114. szekrény (tároló)
legalább háromezer könyvtári 

dokumentum elhelyezésére

20

115.
tárolók, polcok, 

szabadpolcok
2

2

116. létra (polcokhoz) 1 1

117. Telefon 1 közös vonallal is működtethető 1

118. Fénymásoló 1 1

119.

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal

1

1

120. Televízió 1 szerződéssel

121. CD vagy lemezjátszó 1
szerződéssel

122.
Írásvetítő vagy 

projektor
1

szerződéssel

123. 12. Könyvtárszoba

124. tanulói asztal, szék

legalább hat tanuló egyidejű 

foglalkoztatására elegendő 

mennyiségben

életkornak megfelelő méretben

125.
könyvtárosi asztal, 

szék
01.jan asztal egyedi világítással

126.
könyvespolc, 

szekrény

legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum elhelyezésére

1.
Eszközök, 

felszerelések
Mennyiségi mutatók Megjegyzés

a vizuális alapozó gyakorlatok, a 

vizuális alkotó gyakorlat, a 

grafika és festészet alapjai, a 

rajz-festés-

a műhelyterem igénye: jól szellőztethető,

1

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET

2.

Műhely (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika 

és festészet alapjai és 

a tanszaki 

műhelygyakorlat 

termei )



mintázás tantárgyak és a 

tanszaki műhelygyakorlat 

azonos teremben is 

megtarthatók.

fűthető, megfelelő természetes és mesterséges 

fényviszonyt biztosító, sötétíthető, amelynek alapterülete 

tanulónként legalább 1,5-2 m2

21

3.

Valamennyi tanszak 

és a kötelező közös 

tantárgyak alapvető 

eszközei (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika 

és festészet alapjai 

tantárgyak)

4.
Projektor vagy 

diavetítő

iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

5. Tanári laptop
iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

6. Videó-felvevő
iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

7. Fényképezőgép
iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

8. Fénymásoló
iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

9. Szkenner
iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1

2

10. Égetőkemence iskolánként 1 2

iskolánként 1

(székhelyen és telephelyen) 1

12.
Mobilizálható 

installáció
iskolánként 1

1

2.

Műhely (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika 

és festészet alapjai és 

a tanszaki 

műhelygyakorlat 

termei )

11. Grafikai prés legalább A/3-as méret lehúzására alkalmas méretű



13. Archívum

iskolánként székhelyen az éves 

munkát bemutató anyag, eredeti 

vagy digitálisan archivált 

tanulómunkákból

az eredeti tanulómunkák tárolására, illetve digitális 

archívum

1

14. Tanulói asztal, szék

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

21

15.
Zárható tároló 

szekrény
termenként 1

1

iskolánként 1

(székhelyen és telephelyen) 1

iskolánként 2

(székhelyen és telephelyen) 2

18.
Rajztábla A/2-A/3 

méretben

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

24

iskolánként 1

(székhelyen és telephelyen) 1

iskolánként 1

(székhelyen és telephelyen) 2-3

iskolánként 1

(székhelyen és telephelyen) 1

22. Varrógép iskolánként 1 1

23.

Rajzi és grafikai 

eszközök: ceruza, 

toll, rajzszén, pasztell 

vagy zsírkréta, tus, 

karctű

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

24. Gumihenger műhelyenként 2 2

25.
Különböző papírok, 

kartonok

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

16. Szárító-tároló polc

17. Mobil lámpa

19. Elektromos főzőlap

20.
Festékfőző-keverő 

edények

21. Vasaló



26.

Festő eszközök: 

ecsetek, vizes edény, 

vízfesték, tempera, 

spaklik, kések

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

27.
Mintázó eszközök, 

mintázó fák

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

28.

Konstruáló eszközök: 

olló, snitzer, 

ragasztószalag, 

rögzítőeszközök

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

29.

Kézi szerszámok: 

kalapács, fogó, ár, 

fűrész, véső, kés, 

reszelő, drótkefe

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő arányban

24 fő részére

30.

Mérőeszközök: 

vonalzó vagy 

szalagmérce

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő arányban

24 fő részére

31.

Gyűjtött tárgyak, 

modellek, drapériák 

(tanulmánymunkákho

z)

az egyidejűleg foglalkoztatott 

csoportlétszámok 

figyelembevételével

24 fő részére

iskolánként 24 fő részére

(székhelyen és telephelyen) a 

foglalkozások szükséglete 

szerint

24 fő részére
32.

Szemléltető anyag: 

képek, könyvek, CD, 

DVD)



33.

Grafika és festészet 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül)

34. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

24 fő részére

35. Rajztábla

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

alapfokon A/3, továbbképzőben A/2 méretben

24 fő részére

36. Festőállvány

a helyi tantervnek megfelelően 

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

számban

továbbképző évfolyamokon

24 fő részére

37.

Festőalapok: farost 

táblák, vásznak, 

kartonok

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

továbbképző évfolyamokon

24 fő részére

38. Linómetsző készlet

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

alapfok 4. évfolyamtól

24 fő részére

39. Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 24 fő részére

40. Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 24 fő részére

41.

Grafikai lapok: 

kartonok, papírok, 

linó, fém vagy 

műanyaglap

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére



42.

Grafikai anyagok: 

linó festék, 

szitafesték

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

24 fő részére

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

44.

Szobrászat és 

kerámia tanszak 

speciális eszközei 

(valamennyi tanszak 

és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül)

45. Munkaasztal, szék

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban

önálló tanszaki műhely esetén

46. Mintázó állvány

a helyi tantervnek megfelelően 

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

számban

továbbképző évfolyamokon

47.

Mintázó eszközök, 

segédeszközök: 

mintázófa, mintázó 

gyűrű, ecset, edény, 

fólia

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

48.

Gipszező 

kéziszerszámok, 

gipszkeverő, 

gipszvéső

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

49.

Gipszforma készítő 

alap- és 

segédanyagok

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

43.
Zárható 

vegyszertároló
veszélyes anyagok használata esetén



50.

Kéziszerszámok: 

különböző 

kalapácsok, fűrészek, 

ráspolyok, reszelők, 

kézi gyaluk, vésők, 

fogók, 

pillanatszorítók

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben

51.

Mérőeszközök: 

vonalzó, derékszögű 

vonalzó, tolómérce

a helyi tantervnek megfelelően a 

csoportlétszámok 

figyelembevételével

52.

Szobrászati 

alapanyagok: fa, 

agyag, gipsz, papír, 

fém, műanyag, textil

a helyi tanterv alapján a 

tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

53. Fazekaskorong két tanulónként 1

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

55.

Mázazó eszközök: 

merőkanál, mázszűrő, 

műanyag edények

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

56.
Mérőeszközök 

mázkészítéshez

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

57.
Kézikorong-

forgókorong

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának 

megfelelőszámban

58.

Díszítő eszközök: 

íróka, kaparó-véső 

fémkés, festőecset, 

festékszóró, polírozó 

eszköz

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

54.
Agyagnyújtó prés-

agyagnyújtó eszköz



59.

Korongolási 

segédeszközök: fa- és 

gumiprofilok 

bőrszalag

az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 

mennyiségben

60.

Különböző kerámia 

alapanyagok, mázak, 

kerámia festékek, 

engobeok

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

1. Helyiségek

a fúvós és az ütőhangszerek, a jazz-zene és az 

elektroakusztikus oktatására használt helyiségek 

hangszigetelése,

valamint az alapvető akusztikai szempontok 

figyelembevétele szükséges; 

100 tanulónként min. 4 terem

a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei közös 

hasznosításúak is lehetnek; 

100 tanulónként min. 2 terem

hangversenyterem 

csatlakozó 

helyiségekkel

iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1

figyelembe vehető más célra létesített (többcélú 

hasznosítás szempontjai szerint kialakított), nagyméretű 

terem is, amennyiben a hangversenyterem funkciójának 

megfelel

ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK)

egyéni és 

kiscsoportos órák 

tanterme

a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott egyéni és 

kiscsoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban

csoportos órák, 

együttesek tanterme, 

próbaterme

a csoport, illetve az együttesek 

létszámának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 

számban

61. Égetőkemence

62.
Zárható 

vegyszertároló
veszélyes anyagok használata esetén



Helyiségek 

bútorzata, egyéb 

berendezési tárgyai 

és oktatási eszközei

Egyéni órák, 

kiscsoportos órák, 

tanterme

tanári asztal 1

tanári szék 1

életkornak megfelelő méretben, 

mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 

asztalok; 

gyengénlátóknál szükség szerint egyéni megvilágítási 

lehetőséggel; 

a mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval

szekrény tantermenként 1

zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy tanteremben 2 zongora vagy pianínó

zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2

a gitár és a zongora

(billentyűs) teremben

kottatartó állvány tantermenként 2

metronóm tantermenként 1

CD lejátszó 100 tanulónként 1 Hordozható

álló tükör tantermenként 1 a fúvós, vonós, ütős és magánének tanszakok termeiben

kivéve a zongora, hárfa, orgona, valamint a mérete és 

súlya alapján kézi szállításra nem alkalmas hangszerek 

(vonós hangszerek esetében elsősorban a kisebb méretű 

tanulóhangszerek; 

furulyánál 25 tanulóként

tanulói asztalok, 

székek

tanulók létszámának 

figyelembevételével

lábzsámoly tantermenként 2

tanított hangszer, 

tanulói használatra

az adott hangszert tanulók 30%-

ának megfelelő számban 

iskolánként



1 garnitúra)

tanított hangszer hangszerfajtánként 1 tanári használatra

hangszertartozékok
tanárok létszáma szerint 1 

garnitúra évente
húr, vonószőr, nád, stb.

Hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1

párologtató tantermenként 1 szükség szerint

Csoportos órák, 

együttesek tanterme

tanári asztal 1

tanári szék 1

életkornak megfelelő méretben, 

mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 

asztalok; 

gyengénlátóknál

szükség szerint egyéni megvilágítási lehetőséggel; 

a mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval

ötvonalas tábla, 

ötvonalas nyitható 

tábla, mágneses tábla

választás szerint tantermenként 

1
elméleti, csoportos órák helyiségébe

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

számítógép, 

perifériákkal
elméleti órák helyiségeibe 1.

DVD író-olvasó, hangfalakkal, kottagrafikus, 

készségfejlesztő szoftverekkel - lehetőleg internet 

elérhetőséggel és nyomtatási lehetőséggel

nyomtató 200 tanulónként 1

szekrény tantermenként 1

zongora vagy pianínó tantermenként 1

zongoraszék tantermenként 1

lábzsámoly tantermenként 1

tanulói asztalok, 

székek

tanulók létszámának 

figyelembevételével

DVD lejátszó, 

televízió

tanított hangszer, 

tanulói használatra

az adott hangszert tanulók 30%-

ának megfelelő számban 

iskolánként



iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) az 

együttesek létszámának 

figyelembevételével

metronom tantermenként 1

párologtató tantermenként 1 szükség szerint

hangversenyterem 

(csatlakozó 

helyiségekkel)

szék
a terem befogadóképessége 

szerint

zongora 1

zongoraszék 1

zenekari pultok
az együttesek létszámának 

figyelembevételével

énekkari dobogó iskolánként (székhelyen) amennyiben az iskolában kórus tantárgy oktatása folyik

mikrofonok, erősítő, keverő, hangfalak, stb; 

reflektorok (lehetőleg szabályozható)

iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1

zenekari pultok együttesek helyiségébe

alapvető színpadi 

világítástechnikai és 

akusztikai 

berendezések

1

hangológép












