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2021. december 14-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/12368/2021. Tárgy: Javaslat a bölcsödéhez kapcsolódó előzetes
döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testűlet!

Dr. Batka Brigitta belső ellenörünk az alábbiakban foglalta össze a bölcsödei ellátás
megszervezésével kapcsolatos fontosabb tudnivalókat az előzetes döntések meghozatalának
megkönnyítéséhez.

Onálló intézmény, vagy óvoda-bolcsőde többcélú intézmény?

A többcélú bölcsöde-óvoda működése során csak a szervezeti keret a közös, az övoda és a
bölcsöde szakmai önállósága megmarad. A többcélú intézmény vezetöje felelős mindkét intézmény
működéséért, az alapdokumentumok elkészítéséért, de a szakmai munkát a bölcsöde és az óvoda
vezetoje irányítja saját intézményében. Ok a felelösek a szakmai és a pedagógiai program tartalmáért és
megvalósításáért is. Nincs előírás a két intézmény együttműködésére, ezt a helyi sajátosságok
figyelembevételével egyedileg érdemes kialakítani a többcélú intézmény összhangja és az eredményes
nevelés érdekében.

Számos azonosság, hasonlóság található a két intézmény munkájában, azonban számottevőek a
különbségek is.

Mind a két intézmény az Emberi Eröforrások Minisztériuma (EMMl) irányítása alatt működik,
de ezen belül különbözö államtitkárság irányítja munkajukat. A bölcsödék a Család- és Ifjúságügyért
Felelös Allamtitkársághoz, míg az óvodák a köznevelési rendszer egyik intézményeként az Oktatásért
Felelös Allamtitkársághoz tartoznak.

Az óvodába járás kötelező a 3 éves gyermekek számára, a bölcsődei ellátás azonban nem.
Bölcsödébe azok a gyermekek kerülhetnek, akiknek napközbeni felügyeletét igazolható módon nem
tudja vállalni a család, vagy fejlődésük érdekében szakemberjavasolja fejlesztő hatása miatt a gyermek
a közösségbe kerülését. Ovodába az adott év szeptemberétöl minden, augusztus 31-ig harmadik életévét
betöltőtt kisgyenneknekjámia kell, ez alól felmentést a gyermek 5 éves koráig - a szülő kérelme alapján,
indokolt esetben a védönő és az óvodavezetö véleményének kikérése után - csak a település jegyzoje
adhat.



A bölcsodei csoportokba 12, a két éven felüliek esetében maximum 14 kisgyermekjárhat, e szám
csökken a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésekor. A gyemiekekkel a nap nagy részében
mindkét kisgyermeknevelő együttesen foglalkozik. Az óvodai csoportokba maximum 25 gyermek
vehetö fel, de ez a szám 20%-kal megemelhető a fenntartó hozzájárulásával, azaz 30 fővel is
működhetnek óvodai gyermekcsoportok. (Sajnos, a gyakorlatban még emiél magasabb
csoportlétszámokról is hallani lehet... ) A csoporttal a nap nagy részében egy óvodapedagógus
foglalkozik, az egymást váltó pedagógusok munkajában maximum két óra átfedési idő lehet (amikor
mindketten a csoportban vannak).

A bölcsödeí csoportokban a kisgyermek felmenö rendszerben (a kettö közül) az egyik
kisgyermeknevelőhöz tartozik. Az óvodai csoportokban a nap folyamán eltérő munkarendben (délelőtti
és délutáni műszakban) két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, mind a két pedagógus minden
gyermekkel egyformán törödik a nevelömunka során.

Bölcsödében kisgyermekiievelöként középfokú és felsőfoku végzettségű kisgyermeknevelök is
dolgozhatnak. Az óvodában azonban csak felsofokú végzettségű óvodapedagógus dolgozhat.

A kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettsége, hogy 4 évente felsőfokú végzettség esetén
80, középfokú végzettség esetén 60 pontot szerezzenek továbbképzéseken. A képzések irányultsága
2018-től meghatározott a szociális szférában. Az óvodapedagógusok 7 évente vesznek részt összesen
120 órában akkreditált továbbképzésen, ennek tartalmát és irányultságát az óvoda igénye határozza meg.

A bölcsodék ellenőrzését a szociális ágazati hatóságok végzik. Az óvodák szakmai ellenőrzése
2015-töl - a már korábban Ís meglevö fenntartói ellenörzések lehetösége mellett ~ önértékelés és
tanfelügyeleti látogatás formájában történik.

További elöny a többcélú intézmény vonatkozásában, hogy egy Íntézményként történik a
kezelése, egy könyveléssel stb.

A bölcsödei ellátásra vonatkozó szakmai eloirásokat jelen elffter/esztés melléklete tartalmazza.

Főzőkonyha

A bölcsöde pályázatunkban a bölcsödei fözökonyhákról az alábbiakat találjuk:
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A vonatkozó jogszabály nem teszi kötelezövé a bölcsőde épftésekor főzőkonyha létrehozását, csak
lehetséges elemként emliti, ha az épület adottságai azt engedik:
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A vonatkozójogi szabályozás nem rendelkezik a bölcsodei fözőkonyha üzemeltetési formájáról,
így az maradhat a léü'ejövő intézmény fenntartásában, vagy a városi fözökonyhát is üzemeltető, 100%-
os tulajdonunkban lévö Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. üzemeltetésébe kerülhet azzal, hogy
kizárólag a bölcsöde jogszabály szerinti étkezési adagjainak előállitására és kiszolgálására irányul a
tevékenysége.

A fentiek alapján, kérem, hozzuk meg a szükséges előzetes döntéseket.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a kivitelezés alatt álló Tündérország Bölcsödét működése megkezdésének első napjától a

Weöres Sándor Ovodaval közös szervezeti egységben, óvoda-bölcsőde többcélú
intézmény keretei között kívánja működtetni.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kellő időben
terjessze a Képviselő-testület elé döntésre az a) pont szerinti többcélú intézmény
létrehozásához szükséges intézkedéscsomagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Tündérország Bölcsődében létrejövő főzőkonyhát a 100%-os tulajdonában álló

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel kívánja üzemeltetni a bölcsőde működése
megkezdésének első napjától.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kellő időben
terjessze a Képviselo-testület elé döntésre az a) pont szerinti cél megvalósulásához
szükséges intézkedéscsomagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Az 1. szániií határozati javaslat elfogadása minősített, a 2. számú határozati javaslat elfogadása
egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Batka Brigitta belső ellenőr, Kovács Aliz Réka beruházási és
műszaki osztályvezetö, dr. Szilágyi Akosjegyzö

Dunavarsány, 2021. december 8.

G gő é Yargays indri3;;-' <,?/

^ c"s^
Áz előterjesztés törvényes: ^.af^'^

dr. Szüágyi^Qyis ^.
jegyzo *-;;6
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Bölcsődei ellátásra vonatkozó szakmai előírások

"3. CÍM
A GYERMEKEK NAPKOZBENI ELLATASA
Bölcsödei ellátás

34. § Ha a települési önkomiányzat nem biztosít bölcsödei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a)
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében -

a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a
szülö vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő)
április 15-éig jelezheti a települési önkonnányzat felé a bölcsödei ellátás biztosítása iránti
igényét, és

b) minden év március 3 1 -éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év
január 1 -jei adatai alapján
a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.

35. § (1) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű
gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek bölcsődei nevelésének, gondozásának
megkezdését követő legalább három hónap elteltével

a) bölcsödében és mini bölcsödében - az intézmény orvosának, gyógypedagógusának,
kisgyermeknevelojének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a
véleménye alapján - az intézmény vezetője a szülővel együtt,

b) munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében a gyermek orvosa, a család- és
gyermekjóléti központ munkatársa, a szolgáltatást nyújtó személy vagy a kisgyenneknevelő a
szülővel együtt
értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyemiek további neveléséről, gondozásáról.

(2) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű gyermek
napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyemiek korai fejlesztését és gondozását vagy
a fejlesztö nevelését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátás keretében való nevelése, gondozása
történhet

a) a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban, vagy
b) speciális bölcsödei csoportban.
(4) Egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy a speciális bölcsődei csoportban
a) bölcsöde, mini bölcsőde és munkahelyi bölcsöde esetén legfeljebb három gyermeket,
b) családi bölcsőde esetén legfeljebb kettő gyermeket

nevelhet, gondozhat.
(5) A sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez igazodóan a (4) bekezdésben

foglaltnál kevesebb számban is meghatározható az egy kisgyemieknevelő, szolgáltatást nyújtó
személy által nevelhető, gondozható gyermekek száma.

(6) Ha a bölcsödei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, a
bölcsődei ellátás egyes fomiáinál az e rendeletben meghatározott sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátására vonatkozó csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig
túlléphetö.

36. § Ha a fenntartó eltéröen nem rendelkezik, a keresötevékenységet folytató vagy folytatni
kívánó szülö legkésöbb a gyermek bölcsödei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a
bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy
bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni,
megjelölve annak kezdő időpontját is.

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fermtartó által meghatározott
napi nyitvatartási idön belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását.



(2) A Gyvt. 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási
ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. A sajátos nevelési igényű gyermek napi
gondozási ideje négy óránál kevesebb időtartamban is meghatározható.

(3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülöket a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéröl. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó
legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

(4) A bölcsőde, mini bölcsőde vezetöje, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde fenntartója minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkonnányzat jegyzőjének azon
harmadik életévüket betöltött gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a
szülö egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. A települési
önkormányzatjegyzője a tájékoztatást minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjének.

(5) A (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője mentesül a gyennek óvodai
beíratásának kötelezettsége alól.

(6) Ha a (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a
bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde, mini bölcsöde vezetője, valamint a
munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsöde fenntartója haladéktalanul tájékoztatja a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes telqriilési önkormányzat
jegyzöjét.

38. § (1) Nem gondozható bölcsödei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a fertőző
beteg gyennek mindaddig, amíg a házi gyennekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez
az állapot már nem áll fenn.

(2) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a Gyvt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti
orvosi szakvélemény beszerzése előtt - nem sajátos nevelési igényű gyermek esetén - kikéri a
gyógypedagógus, pszichológus, a gyermek nevelését, gondozását ellátó kisgyermeknevelő
vagy a bölcsödei szolgáltatást nyújtó személy véleményét a gyermek bölcsődei ellátása
megszüntetéséröl.

39. § A bölcsödei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba
hasznos alapterülete gyennekenként legalább három négyzetméter.

40. § (1) A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti
a bölcsődei ellátás keretében kötelezően nyújtandó, a Gyvt. 42. § (1) bekezdésében foglalt
ellátás biztosítását. A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatásokért külön téritési díj
kérhető.

(2) Az idöszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és
időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei
csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha a bölcsödei csoport üres férőhelyein
nyújtják a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és az idöszakos gyermekfelügyeletet azonos időben
igénybe vevő gyermekek száma nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott, egy
bölcsődei csoportban ellátható gyermekek maximális számát.

(3) A gyermekhotel olyan gyermek részére nyújt a szülő által igényelt idötartamú, de akár
huszonnégy órás folyamatos ellátást, akiről szülője elfoglaltsága miatt átmeneti ideig nem tud
gondoskodni. A szolgáltatás hétvégén és ünnepnapon is biztosítható, idötartama azonban
gyermekenként egy nevelési éven belül nem haladhatja meg a tíz ellátási napot.

(4) A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti más gyenneknevelést segítö szolgáltatás a
játszócsoport, a nevelési tanácsadás, valamint ajáték- és eszközkölcsönzés. Ajátszócsoportban
a gyermek és a szülő együttes játéklehetősége - a kisgyermeknevelő, bölcsődei szolgáltatást
nyújtó személy segítségével - biztosítható

a) a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoporton kívül önálló csoportban, vagy



b) a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoportban, de nem a bölcsődei ellátás nyújtásával
azonos időben.

41. § (1) A bölcsödei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás a 10. mellékletben
meghatározott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján folyik.

(2) A Bölcsödei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást
biztosító intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot készít.

(3) A bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések
jegyzékét (a továbbiakban: felszerelési jegyzék) a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A bölcsödei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell

a) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen
aa) a szülő közreműködésével történö fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
ab) a felszerelési jegyzékben az adott ellátási fonna tekintetében meghatározott textíliát,

bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést,
ac) ajátéktevékenység feltételeit,
ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit; és
b) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének

megfelelő étkeztetést azzal, hogy
ba) a bölcsődében és a mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó

táplálkozás-egészségügyi elöírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelöen
kell biztosítani,

bb) a saját otthonban nyújtott családi bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés
családi étkeztetésnek minősül.

A bölcsődére és a mini bölcsődére vonatkozó közös rendelkezések

42. § (1) A gyemiek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő
hozzájárulásával

a) a. körzeti védőnő,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,
d) a gyámhatóság

is kezdeményezheti.
(2) Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek bölcsődébe, mini bölcsődébe történő

felvételére veszélyeztetettsége miatt keriil sor, a bölcsődére, mini bölcsődére az e rendeletben
meghatározott csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fövel túlléphető.

(3) Ha a többcélú óvoda-bölcsődeként működő bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda
épűletében kerül kialakításra, az udvaron elkülönítettjátszórészt kell kialakítani a három éven
aluli gyermekek számára.

43. § (1) A bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-én vagy ha az heti pihenőnapra
vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja
minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében és a
mini bölcsödében dolgozók szakmai fejlesztése.

(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló
szülői kérés esetén - a gyennek felügyeletét és étkeztetését biztosítani kell.

(4) A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a
nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti
igény bejelentésének lehetőségéről.



44. § (1) Bölcsödében és mini bölcsödében bölcsődei dajka munkakörben az alkalmazható,
aki eredményesen elvégezte a bölcsődei dajka képesítési elöírásait meghatározó miniszteri
rendeletben előírt tanfolyamot.

(2) A bölcsödében és a mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkavégzését a nyitvatartási
időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében
kettőnél több bölcsődei csoport működik, a bölcsődei dajka munkarendje két műszakos
munkarendben is megszervezhető.

(3) A bölcsőde és a mini bölcsőde a 37. § (1) bekezdése szerinti napi nyitvatartási időn kivül
is biztosíthatja a gyennekek felügyeletét ügyelet keretében. Az űgyelet igénybevételére a
fenntartó külön térités díjat állapíthat meg. Az ügyelet időtartama a napi három órát nem
haladhatja meg azzal, hogy az ügyelet délután legfeljebb 19 óráig biztosítható.

45. § (1) A bölcsődében és a mini bölcsödében a kisgyemieknevelőnek és a bölcsődei
dajkának a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24. ) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes
Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) kell rendelkeznie

(2) A bölcsődében és a mini bölcsödében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka,
intézményvezető, vezetö és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a munkaruha
juttatás keretében legalább a 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani. A további
munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a
3. § (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát.

A bölcsődére vonatkozó külön rendelkezések

46. § (1) A bölcsődében egy bölcsödei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban

a) valamennyi gyennek betöltötte a második életévét, vagy
b) sajátos nevelési igényű gyemieket is nevelnek, gondoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy

gyermek nevelhető, gondozható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
b) kettö sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,
c) három-hat sajátos nevelési igényű gyenneket látnak el, legfeljebb hat gyermek

nevelhető, gondozható.
47. § (1) A bölcsöde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak

megfelelően átalakított épületben.
(2) A bölcsőde tervezésénél, illetve más épületböl történő kialakításánál, átalakításánál az

országos településrendezési és építési követelményekröl szóló kormányrendelet elöírásainak és
a nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabványnak vagy azzal
egyenértékű más műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljámi.

(3)? A bölcsőde egészségügyi tevékenysége tekintetében a hatósági ellenőrzést a
népegészségügyi feladatkörében eljáró fövárosi és megyei kormányhivatal végzi. A
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei konnányhivatal feladata ellátása
érdekében közreműködésre felkérheti a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a
bölcsödei módszertani szervezetet vagy az Országos Gyennekvédelmi Szakértői
Névjegyzékben szereplő bölcsödei ellátás, csecsemő- és kisgyermekgondozás-, nevelés vagy
gyermekek napközbeni ellátása szakterilletre bejegyzett szakértőt.

48. § (1) A bölcsödében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a
gyermekek napirendjéhez.

(2) A bölcsödében az ügyelet időtartama alatt



a) ha egyidejűleg több mint tizenkét gyermek tekintetében igénylik a szülök az ügyelet
biztosítását, legalább két fő kisgyermeknevelő,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben legalább egy fő kisgyermeknevelö és egy fő bölcsődei
dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét.

2. melléklet a 6/2016. III. 24. EMMI rendelethez
1. Az Nmr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 2. és 3. pontja helyébe a következő

pontok lépnek:
(Ellátás Munkakör/fő)
"2. Bölcsődei ellátás
2. 1. Bölcsőde, ._ . _., ____, > n^-a

5g;
(csoportonként)

Többcélú, közös igazgatású intézmény^^;
esetén az egycsoportos bölcsődében vezetői^
feladatokat ellátó kisgyermeknevelő
Többcélú, közös igazgatású intézmény^^;
esetén a kétcsoportos bölcsődében a vezetői^.
feladatokat ellátó kisgyermeknevelö
bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként,, ^
egy vagy két csoport esetén)

havi
óra

Bölcsődénként
Onálló bölcsöde,
bölcsődei

igazgatóság,
egyesített bölcsőde,;

ezek
intézményvezető/vezető Ifő

es

tagintézménye
szervezeti forma
esetén

Bölcsődei intézményvezetö-helyettes
igazgatóság, (létszáma a fenntartó döntése alapján kerüll fő
egyesített bölcsőde meghatározásra)
Többcélú óvoda-

bölcsőde vagy
többcélú, közös
igazgatású intézmény
önálló szervezeti ésintézményvezető/vezetö 1 fő
szakmai egysége
szervezeti formában 3

vagy annál több
csoport esetén

gazdasági vezető, élelmezésvezető,
tejkonyhavezetö (létszámuk fenntartóil fő
döntés alapján keriil meghatározásra)
5 vagy több gyermekcsoport esetén további
kisgyermeknevelő ^ ^
(a létszámból az egyik kisgyenneknevelő'
vezető-helyettesi feladatokat végez azzal,



hogy szükség esetén a bölcsödei csoportban
kisgyenneknevelői feladatokat is ellát)

i, gyógytomász, konduktor,
s'yátos _... ^és!^yoCTed5^aÍ -""""' asszisztens
Ígén?Í , gyermekeketFlets°zámuk°femtartói döntés alapján kerül
is ellátó bölcsődében ̂ ^^^
Egyesített bölcsődei
igazgatóságokon,
illetve többcélú

intézmény esetén, ha
korábban a bölcsődei
ellátás szervezetilegszaktanácsadó 1 fö
egyesített bölcsődei
intézményként vagy
bölcsődei

igazgatóságként
működött

3. melléklet a 6/2016. III. 24. EMMI rendelethez
1. Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész "I. Alapellátások" cím 2. pontja helyébe a következő

ontl' :

Ellátási orma

"2. Bölcsőde

Vezetői beosztás

) Bölcsődei
gazgatóság/egyesíte magasabb vezető
ölcsödék

) Önálló bölcsőde agasabb vezetö

e esités)

1. csecsemö- é

isgyermeknevelő (BA), vag
2. a) bölcsődei szakgondoz
(OKJ),
b) csecsemö- e
isgyermekgondozó (OKJ)

c) csecsemö- é
isgyermeknevelő-gondozó

(OKJ),
) csecsemö- é

gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
e) kisgyermekgondozó,
nevelői (OKJ),

csecsemö- e

isgyermeknevelő assziszten
(FOKSZ),
) csecsemö- é

gyermekgondozói (OKJ
égzettséggel rendelkező:

orvos, pszichológus,
edagógus, intézetvezetö,

szakoktató, védönő vag
felsöfokú szociáli

ala végzettsé ű személy
1. csecsemö- e

is yermeknevelő (BA), vag



C) Bölcsőde ezetö

2. a) bölcsödei szakgondoz
(OKJ),
b) csecsemö- é

isgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemö- é

isgyemieknevelő-gondozó
(OKJ),
d) csecsemö- é
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
e) kisgyermekgondozó,
evelői (OKJ),

csecsemö- e

kisgyermeknevelő assziszten
(FOKSZ),
) csecsemö- é

gyemiekgondozói (OKJ
égzettséggel rendelkezö:

intézetvezető, szakoktató,
védőnő, felsőfokú szociáli
alapvégzettségű személy vag

eda ó s

1. csecsemö- é

kisgyermeknevelő (BA), vag
2. a) bölcsődei szakgondoz
(OKJ),
b) csecsemő- é

isgyemiekgondozó (OKJ),
c) csecsemö- é
kisgyemieknevelő-gondozó
(OKJ),
d) csecsemő- é
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
e) kisgyermekgondozó,
evelői (OKJ)

csecsemö- e

isgyenneknevelő assziszten
(FOKSZ), vag
3. a 2. a)-f) pontja szerinti

égzettség valamelyikével
endelkezö:

intézetvezető, szakoktató,
védőnö, felsőfokú szociáli
alapvégzettségű személy vag

edagógus, vag
4. a csecsemö- é

gyermekgondozói
égzettséggel rendelkező:

intézetvezető, szakoktató,



édőnö, felsőfokú szociáli
lapvégzettségű személy vag
edasóeus

2. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 2. és 3. pontja helyébe a
következő ontok lépnek:
Ellátási forma ntézményi munkakör é esités)

"2. Bölcsődei ellátás
csecsemo- es

isgyenneknevelö (BA),
ölcsődei szakgondozó (OKJ),
secsemo- es

isgyermekgondozó (OKJ),
secsemö- es

isgyermeknevelö-gondozó
(OKJ),
secsemő- és gyermeknevelő-

gondozó (OKJ),
isgyermekgondozó, -nevelő

(OKJ)
secsemo- és

, 1. Bölcsöde sgyermeknevelő

ölcsődei dajka

rvos

ó eda ó s

ö omasz

onduktor

gyógypedagógiai
asszisztens

szaktanácsadó

isgyenneknevelö assziszten
(FOKSZ),
secsemö- es

yennekgondozó (OKJ);
agy ezen képesítése
alamelyikével rendelkező:
édőnő, pedagógus, felsőfok

szociális alapvégzettség'
személy vag
gyógypedagógiai assziszten
(OKJ)

[kizárólag csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ

épesítéssel rendelkez
személy esetén]

bölcsődei dajka képesítési
lőírásait meghatározó
iniszteri rendeletben előí

anfol am

rvos

ó eda ó s

ö omasz

onduktor

gyógypedagógiai assziszten
OKJ)

1. csecsemö- é

isgyermeknevelö (BA),
agy

l. a bölcsödei szakgondozó



. 2. Mini bölcsöde isgyermeknevelö

(OKJ),
b) csecsemö- és
isgyemiekgondozó (OKJ),
) csecsemö- é
isgyermeknevelö-gondozó

(OKJ),
) csecsemö- é

gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
) kisgyennekgondozó,
evelői (OKJ),

csecsemö- es

isgyermeknevelő assziszten
(FOKSZ),
agy

3. a 2. a)-/) pontja szerinti
égzettség valamelyikével
endelkező: intézetvezetö,

szakoktató, védőnő, felsőfok
szociális alapvégzettség'
személyvagypedagógus, vag

csecsemö- es

yermekgondozói
égzettséggel rendelkező:

'ntézetvezető, szakoktató,
édőnő, felsőfokú szociális
lapvégzettségű személy vag
edagógus
secsemö- es

'sgyermeknevelő (BA),
ölcsődei szakgondozó (OKJ),
secsemö- es

isgyemiekgondozó (OKJ),
secsemo- es

' sgyemieknevelő-gondozó
(OKJ),
secsemő- és gyermeknevelő-
ondozó (OKJ),
isgyermekgondozó, -nevelő

(OKJ) csecsemö- és
isgyermeknevelő assziszten

(FOKSZ),
secsemö- es

gyennekgondozó (OKJ);
agy ezen képesítése
alamelyikével rendelkezö:
édőnő, pedagógus, felsőfok

szociális alapvégzettség'
személy vag

óg eda ó iai assziszten



ölcsődei dajka

tö s

2. 3. Munkahelyiszolgáltatást nyújtó i'Q^asait
ölcsőde személy

.
4. Családi bölcsőde

(OKJ)
[kizárólag csecsemö- és

yermekgondozó (OKJ
épesítéssel rendelkez'

személy esetén]
a bölcsődei dajka képesítési
lőírásait meghatározó
iniszteri rendeletben előí

anfolyam
a bölcsödei szolgáltatás
yújtó személyek képesítési

meghatározó
iniszteri rendeletben előí

anfolyam
secsemö- es

isgyermeknevelő (BA),
ölcsődei szakgondozó (OKJ),
secsemö- es

isgyermekgondozó (OKJ),
csecsemö- es

isgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),

isgyermeknevelő secsemő- és gyenneknevelő-
(egyéb gondozó (OKJ),
szakképesítéssel isgyermekgondozó, -nevelő
endelkező személy, (OKJ),

a fenntartó döntés csecsemö- es

alapján léb-ehozható isgyermeknevelő assziszten
unkakör) (FOKSZ),

secsemö- es

yermekgondozó (OKJ);
agy

ezen képesítése
alamelyikével rendelkezö:
édönő, pedagógus, felsöfok

szociális alapvégzettség'
személy

bölcsődei szolgáltatás
yújtó személyek képesítési

nyu)tö ÍQ". asait meghatározó
iniszteri rendeletben előí

anfolyam
csecsemö- es

isgyenneknevelö (BA),
ölcsődei szakgondozó (OKJ),

csecsemö- es

isgyemiekgondozó (OKJ),
csecsemö- es

isgyermeknevelő-gondozó
OKJ

szolgáltatást
személy

isgyemieknevelő
(egyéb
szakképesítéssel
endelkező személy,

a fermtartó döntés

alapján létrehozható
unkakör)



csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó (OKJ),
isgyermekgondozó, -nevelő

(OKJ),
secsemö- es

isgyermeknevelő assziszten
(FOKSZ),
secsemö- es

gyermekgondozó (OKJ);
agy

ezen képesítése
alamelyikével rendelkező:
édönő, pedagógus, felsöfok'

szociális alapvégzettség'
személ

a bölcsődei szolgáltatást nyújó

személyek képesítési előírásai
egatározó mimszten

endeletbe elöírt tanfoly

agy
a tanfolyamon túl a fenntartó
döntése alapján egyéb
szakképesítéssel rendelkezö
személy:
csecsemö- es

isgyermeknevelő (BA),
ölcsödei szakgondozó (OKJ),

csecsemö- es

isgyermekgondozó (OKJ),
csecsemö- es

isgyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó (OKJ),
isgyermekgondozó, -nevelö

(OKJ),
csecsemö- es

isgyermeknevelö assziszten
(FOKSZ),
csecsemö- es

ennek ondozó (OKJ)
a napközben
gyermekfelügyelet

3. Napközbeniszolgáltatást nyújtó szolgáltatást nyújtó személye
gyennekfelügyelet személy épesítési elöírásai

eghatározó miniszte
endeletben előírt tanfolyam

szociális alapvégzettség,
edagógus

2. 5. Családi bölcsőd
álózat

oordinátor

evelö



szakgondozó
(hivatásos gondozó)

ölcsödei szakgondozó (OKJ),
csecsemö- es

isgyermekgondozó (OKJ),
secsemö- es

isgyenneknevelö-gondozó
(OKJ),
secsemő- és gyenneknevelö-
ondozó (OKS),
isgyermekgondozó, -nevelő

(OKJ),
csecsemö- es

isgyermeknevelő assziszten
(FOKSZ),
csecsemő- és gyermekápoló
(OKJ),
yermek- és ifjúsági felügyelő

I. (OKJ),
ógypedagógiai assziszten

OKJ
csecsemö- es

gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő

(OKJ),
edagógiai asszisztens (OKJ),
ázi időszako

gyermekgondozó (OKJ),
gyennek- és ifjúsági felügyelő
OKJ),

alapfokú iskolai végzettség,
dajka (OKJ),
óvodai dajka (OKJ)
a napközbeni

ennekfelűgyelet
szolgáltatást nyújtó személye
épesítési elöírásai
eghatározó mimszte

endeletben előírt tanfolyam"

3. Hatályát veszti az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 3/a. és 4. pontja.

gondozó

segédgondozó

3. 1. Napközben'
gyennekfelügyelet oordinátor
álózat



Jegyzék a bölcsödei ellátás esT.köwröl és felsT.ereléséröl
I. Altalános rendelkezések

A gyemiekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő ha - rendeltetésétől függően -
alapterülete lehetövé teszi legalább egy bölcsödei csoport valamennyi tagjának egyidejű
befogadását és egészséges, biztonságos köriilmények közötti ellátását, nevelését, pihenését,
öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt
követelményeknek, a közegészségügyi elöírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi,
munkavédelmi követelményeknek.

A helyiséget a csoportlétszám fígyelembevételével kell kialakítani. A helyiség olyan méretű
és berendezésű legyen, amelyben minden egyidejűleg jelen lévő gyemiek és felnött igénye
teljesíthető.

A ffités megoldási módjáról, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a
II-VII. pontban fel nem sorolt további - eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek)
helyben, az építészeti adottságok és a szakmai program alapján kell dönteni.

A gyennekek ellátásához szükséges eszközöknek és felszereléseknek jó minőségűeknek,
fertőtleníthetőknek és a gyennekek életkorához, testméretéhez igazodóaknak kell lenniük.

Az eszközöket, felszereléseket az adott csoport(ok) létszámának figyelembevételével kell
beszerezni. Az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg
jelenlévő gyermek, felnőtt igényét teljesíteni lehessen.

Amennyiben vitatott, hogy az előírt eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak-e, a
gyermekek napközbeni ellátása^ölcsödei ellátás szakértői tevékenység folytatására jogosult
szakértő véleményét kell beszerezni.

A játszóudvar akkor megfelelő, ha alapterülete lehetővé teszi a bölcsődei gyermekcsoport
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.

Elfogadható a bölcsődei játszóudvar kialakítása a többcélú intézményen belül (pl. óvoda),
armak jól elkülönített részeként, amennyiben garantált, hogy azt csak a bölcsődei csoportba
felvett gyennekek veszik igénybe. Mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde
esetében, elfogadható a játszóudvar biztosítása az intézményen kívül, annak 50 méteres
körzetében, pl. közterületen. A játszótéren a 3 év alattiak számára telepített szabványos
eszközöknek is lenniük kell.

Ahol a II-VII. pontban a mennyiségi mutatónál a "bölcsődénként" megjelölés szerepel, azon
a bölcsődét, mini bölcsödét, munkahelyi bölcsödét és családi bölcsődét kell érteni, függetlenül
attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az
esetben a helyiség a székhelyen, illetve a telqihelyen (azaz minden feladatellátási helyen) is
kialakítható. A "gyermekcsoportonként" megjelölésen egy bölcsődei gyermekcsoportot kell
érteni. A "gyermeklétszám" megjelölésen azt a bölcsődébe, mini bölcsődébe, munkahelyi
bölcsődébe és családi bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszámot kell érteni, amely a
szolgáltatói nyilvántartásba szerqiel.



1. csoportszoba

II. HELYISÉGEK/JÁTSZÖUDVAR
A kisgyennekellátást szolgáló helyiségek és a játszóudvar, terasz jellemzö adatait

(alapterület, belmagasság, légköbméter, belső és külső burkolat, megvilágítás stb. ) a hatályos
építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmijogszabályoktartalmazzák.

A B C
Helyiségek/játszóudvarMennyiségi mutató Megjegyzés

A csoportszoba (bútorzat
nélküli) hasznos

gyermekcsoportonként^pteriUete nem lehet
^ kevesebb, mint

3 m2/fö.
A férőhelyszám
fígyelembevételével
2 gyemiekcsoport számára
mzösen is kialakítható.

gyermekfiirdőszoba ^ ------- "-Acsaládibölcsődénélnem
kell külön

gyermekfürdőszobát
létrehozni.
A férőhelyszám
figyelembevételével

.

2 gvermekcsoport számára
gyermeköltöző ^ ^tadógyermekcsoportonkén^^-^- -^alakitható;
helyiség, elöszoba) 1 Acsaládi bölcsődénél nem

kell külön gyermeköltözőt
létrehozni.

Kialakítása valamennyi
gyermekágy, játék, egyéb
eszköz tárolására nyújtson
lehetőséget. Epítészeti
adottságok fiiggvényében

gyermekcsoportonkéntfolyosórészen vagy
4. tároló helyiség 1

akadálymentes
illemhely
számára)

mosdó/

(szülőkbölcsődénként 1

6. elötér/babakocsi tároló bölcsödénként 1

gyemieköltözőben
kialakított tárolási

lehetőség is elfogadható.
A családi bölcsődénél nem
kell külön tároló

helyiséget létrehozni.
A munkahelyi bölcsőde és
a családi bölcsőde
esetében nem kötelező.

A férőhelyszám
figyelembevételével két
gyermekcsoport számára
is kialakítható. Családi
bölcsőde esetében nem
kötelező.

7.
takaritószer raktár vagygyermekcsoportonként
szekrény 1



8. játszóudvar

9. terasz

10. vezetői iroda

11. kisgyermeknevelői
szoba

12. irattár

13. felnőtt öltöző

Többcélú intézményben
(pl. óvoda) a másik

udvarrészétöl

fyemlekcsoPortonkéntelkülÖnítetten^~"~kell
kialakítani, biztosítva,
hogy azt csak a bölcsődés
korúak használhassák.
Mini bölcsöde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.
Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelezö.
Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsöde esetében
nem kötelező.
Mini bölcsöde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.

Többcélú intézmény vagy
munkahelyi bölcsőde
esetében elfogadható a
más munkaterületen

dolgozókkal közös öltözö
helyiség.
Családi bölcsőde esetében
nem kötelező.

nevelési-gondozási
egységenként1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

14. felnöttmosdó

15. felnőtt WC helyiség

16. felnőtt zuhanyzó

17. felnőtt étkezö

bölcsődénként 1
bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

bölcsődénként 1

18. főzőkonyha bölcsődénként 1

Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.
Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.

A táplálkozástudományi
és higiénés szabályok
alapján a bölcsődében
célszerű fözőkonyhát
működtetni. Minden olyan
esetben ajánlott a
kialakítása, ahol azt az
épület, intézmény
adottságai lehetővé teszik.



19. melegítő konyha bölcsődénként 1

20. előkészítö (hús, zöldség)bölcsödénként 1-1

21. tálaló-mosogató

22. szárazáru raktár

bölcsödénként 1

bölcsödénként 1

23. foldes áru raktár bölcsődénként 1

24. ételhulladék tároló bölcsődénként 1

25. mosoda bölcsődénként 1

26. szeméttároló bölcsődénként 1

Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsöde esetében
nem kötelező.
Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében

kötelező, ha nincs
főzőkonyha. Bölcsőde
esetében csak akkor

alakítható ki melegítő
konyha a főzőkonyha
helyett, ha az épület
adottságai nem teszik
lehetővé főzökonyha
kialakítását.
Mini bölcsöde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.

Melegítő konyha esetén
nem szükséges. Mini

munkahelyi
és családi

esetében nem

bölcsőde,
bölcsöde
bölcsőde
kötelező.
Melegítő konyha esetén
nem szükséges. Mini
bölcsőde, munkahelyi
bölcsöde és családi
bölcsőde esetében nem
kötelezö.

Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsöde és
családi bölcsöde esetében
nem kötelező.
Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde és
családi bölcsőde esetében
nem kötelező.



III. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZESI TARGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetök az adott eszköz, felszerelés

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.
A B C
Helyiségek/játszóudvarMennyiségi mutató Megjegyzés
Csoportszoba

gyermeklétszám szerint
1 db/fö
gyennekcsoportonként

1. bölcsődei fektető

3.

a gyennekek életkora
rácsos fa gyemiekágy(csecsemő)
matraccal fejlettségi

szerint szükséges
db/fö
amennyiben
gyermekek

^csecsemö)
fa hempergö/elkeritett^,^;^
szobasarok

'A gyermekágy
. rácstávolsága

'legyen.
l'

7 cm

fa

fejlettségi
szükségessé
gyermekcsoportban
db

életkoraA
éshempergő/elkerített

szintjeszobasarok
teszi arácstávolsága 7 cm

llegyen.

4. gyennekszék

5. gyermekasztal

gyermeklétszámhoz
igazodóan
1 db/fő

gyermeklétszámhoz,
korösszetételhez

igazodóan

Támla nélküli, állítható

ülőmagasságú szék,
vagy támlás szék, de
feleljen meg az életkori
sajátosságoknak.
Legalább 2 db állítható
magassagu,

négyszemélyes asztal,
vagy 1 db hatszemélyes
asztal, amennyiben az
ellátott gyermekek
száma ötnél nem több.

ablakonként, az ablakAnyaga
6. fényvédő függöny/roló lefedésére alkalmasmosható/higiénikusan

méretben tisztítható.
mérete: 2 m x 3 m

gyermekcsoportonként ̂ ^^ bölcsödében
legalább eifogadható - - a

szőnyegpadló is.
A családi bölcsödében

gyermekcsoportonként elfogadható ettöl
4 db kevesebb számú

játéktároló polc is.
Mérete, elhelyezése a

textil- és eszköztárológyermekcsoportonként csoportszoba
szekrény 1 db alapterületét nem

csökkentheti.

kisgyermeknevelői gyermekcsoportonként Mini bölcsődénél,

7. szönyeg

8. nyitottjátéktárolópolc

9.

10.
asztal Idb munkahelyi



11. kisgyermeknevelöi szék ̂ ^y^

12.

13.

14.

20.

falióra, hömérö

fedeles szeméttartó

15. tálaló kocsi

Gyermekfürdőszoba

16. törülközőtartó

17. fésűtartó

bölcsődénél és családi
bölcsődénél nem
kötelező.

Legalább 2 db.
Mini bölcsödénél,

létszámmunkahelyi
bölcsödénél és családi
bölcsődénél nem
kötelező.

csoportonként 1-1 db
gyermekcsoportonként
Idb

gyennekcsoportonkent ^ puhasarok
sa " létszám\ ,. életkor'eÍkülönülésre'aÍkalmas

kialakítását

szolgálja.

Mini bölcsődénél,

gyermekcsoportonként ̂ "södénel és családi
bölcsödénél nem
kötelező.

gyermekcsoportonként
1 db a létszámhoz

igazodó számú
akasztóval ellátva

A gyermeklétszámnak
gyermekcsoportoiiként megfelelően, saját fésű

I, CICIR. UI, _"... ;, ^

gyermekhever6, szivacs,^^;^"'^;^eMtö
Pámák S"" TzÜkséBgeskuc,ko

mennyiségben

1 db

18. falitükör
mosdókagylónként
db

19. állótükör fürdöszobánként 1 db

tárolásának lehetőségét
biztosítva.

Állótükör fektetve

2 mosdókagylóhoz 1
db.

IMini bölcsödénél,

munkahelyi
bölcsődénél és családi

bölcsődénél elegendő 1
mosdókagylóhoz 1 db.
Egész alakot mutató
(30cmx lOOcm).

gyermekcsoportonként
rekeszes fali polcl db, a létszámhoz
(fogmosó pohártartó) igazodó pohártartóval

ellátva

21. pelenkázó asztal csoportonként 1 db

Mini bölcsődénél,

munkahelyi
bölcsődénél és családi
bölcsődénél



elfogadható a mobil
pelenkázó asztal.

gyógyszerszekrény
22. (előírás szerintifiirdőszobánként 1 db

felszereléssel)
személymérleg,

24.

25.

26.

27.

magassagmerö
mhaszáritó (falra

fiü-dőszobánként 1 db

szerelhetö)

badella (lábpedálos)

szemetes

(fedeles)
szermyestartó

badella

filrdőszobánként 1 db

fürdöszobánként

gyermeklétszám
figyelembevételével

fiirdöszobánként 1 db

furdőszobánként 1 db
A

28. dobogó

gyermek
illemhelyhez igazított,

fíirdöszobánként 1 db faanyagú, vagy
műanyag; mosható és
fertőtleníthető legyen.

Gyermeköltöző

gyenneköltöző szekrény_^,^
cszain

29- (elkülömtett. cip6tálolófig~yeiembevetelével
;gel

30. öltözőpad, szivacs

31. pelenkázó asztal

32. mhafogas

33. fedeles szemetes

34. hirdetőtábla

Játszóudvar/terasz

gyermeklétszám
figyelembevételével

35. babaház

36. udvari homokozó

Minden gyermek
számára szükséges
biztosítani a saját ruha-
és cipőtárolás
lehetőségét.
Méretük feleljen meg a
különböző életkorú

gyennekek öltözködési
igényeinek.

gyemiekcsoportonként Családi bölcsődénél
1 db nemkötelező.

gyermeköltözőnként 1
db
gyermeköltözőnként 1
db
gyemieköltözőnként 1
db

Két gyermekcsoport
számára kialakított
udvarrészen 1 db

gyermekcsoportonként biztosítása elegendő.
1 db Mini bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde
és családi bölcsőde
esetében nem kötelezö.

Két gyermekcsoport
számara

udvan-észen 1 db



37. takaróháló

38. vízpennetező

mobil és

39 mozgásfejlesztő
eszközök

40. ámyékoló szerkezet

biztosítása

Mini

munkahelyi
és családi

elegendő.
bölcsőde,
bölcsőde
bölcsőde

a

homokozónként 1 db

esetén elfogadható
mobil homokozó is.
A homokozó

használaton kívüli

lefedéséhez szükséges
biztositani.

Két gyennekcsoport
számára kialakitott
udvarrészen 1 db

biztosítása elegendő.
gyennekcsoportonként Mini bölcsőde és
Idb

fix
gyermeklétszám
függvényében

teraszonként,
homokozónként

szükség
mennyiségben

munkahelyi bölcsőde
esetén elfogadható a
mobil megoldás is.
Családi bölcsőde
esetében nem kötelező.
Az eszközöknek

igazodniuk kell a
bölcsődés korosztály
igényeihez és meg kell
felelniük az
előírásoknak is.

Fix (falra rögzített)
vagy mobil szerkezet.
Mini

munkahelyi
szerintiés családi

bölcsöde,
bölcsőde
bölcsőde

esetében nem kötelező,

de ajánlott a mobil
szerkezetű.

Vezetői iroda

41. íróasztal és szék 1-1 db

42. tárgyalóasztal, székekkell-4db
43. telefon 1 db
44. fax 1 db
45. könyvszekrény/polc 1 db
46. iratszekrény 1 db

számítógép, intemet
47. hozzáféréssel, 1 felszerelés

perifériákkal



1.

2.

pohár

szappantartö

IV EGYÉB ESZKÖZÖK, TEXTILIAK
A B C
Eszköz/textília Mennyiségi mutató Megjegyzés
fésű, fogkefe, fogmosógyermeklétszám szerint

1 db/fő
mosdókagylónként 1-lFolyékony és darabolt
db szappan használatához.
gyermekcsoportonként
1-3 db
gyermekcsoportonként
Idb

A munkahelyi
bölcsődében és a

gyermekcsoportonként családi bölcsődében
2 db/fö lehet más altematív

megoldás is (szülő
viszi, vagy papírtörlő).

gyermekcsoportonként
szükség szerint
gyermekcsoportonként,
gyenneklétszám
figyelembevételével
gyennekcsoportonként,
gyemieklétszám
figyelembevételével

A munkahelyi
bölcsődében és a

gyermekcsoportonként ^ládi""bölcsődében
2 db/fő elfogadható, ha a szülő

VlSZl.

A munkahelyi
bölcsődében és a

gyermekcsoportonként ̂ ^- - ^ölcsödében
2 db/íö elfogadható, ha a szülő

VlSZl.

A munkahelyi
bölcsődében és a

gyermekcsoportonként ̂ ^- - -bölcsődében
elfogadható, ha a szülő
VlSZl.

A munkahelyi
bölcsődében és a

gyermekcsoportonként ̂ ^- - "^^en
elfogadható, ha a szülő
VlSZl.

A munkahelyi
gyermekcsoportonként bölcsödében és a
5 db/fő családi bölcsődében

nem kötelező.

3. lázmérő

4. körömvágó olló

5. gyermektörölköző

6. felnőtt törölköző

7. asztalteritő

8. etetöszalvéta/előke

9. takaró nagy

10. takaró kicsi

11. ágyneműhuzat nagy ^^Q

12. ágynemühuzat kicsi '^''^/fo

13. pelenka (textil)



14. gyermek edények a

Porcelán tányérok,
gyermelícsoportonlíént ^_^ .. ;.

:, üvegponarak,
tszam ;\, ;.., _...,

V. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSEGES ESZKOZOK
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetök az adott eszköz, felszerelés

fimkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

9.

Eszköz

B

Mennyiségi
mutató

Megjegyzés

1. szennyes ruha tároló 2 db

2. mosottruhatárolópolc2 db

3. mosógép

4. száritógép

5. vasaló

6. vasalóállvány

7. száritóállvány

8. takaritóeszközök

Idb

Idb

Idb

Idb

2db

kerti munkaeszközök
szerszámok

10. hűtőgép

11. porszivó

12. konyhai gépek

13. konyhai eszközök

14. postaláda

Mini bölcsöde, munkahelyi
bölcsőde és családi bölcsöde
esetében nem kötelező, ha
nincsen külön mosoda.
Mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde és családi bölcsőde
esetében nem kötelező, ha
nincsen külön mosoda.

A munkahelyi bölcsöde
esetében nem kötelező.

Önálló bölcsődékben ajánlott.
Mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde és családi bölcsőde
esetében nem kötelező.

A munkahelyi bölcsőde
esetében nem kötelező.

A munkahelyi bölcsőde
esetében nem kötelező.

A munkahelyi bölcsőde
esetében nem kötelező.

ellátandó
feladat

fiiggvényében
ellátandó
'feladat

függvényében
dolgozók
számára 1 db
ellátandó
feladat

függvényében
Villany/gáztűzhely/zsámoly,

az ellátandósütö, hűtö, kisgépek stb.
létszám függően attól, hogy föző-,
fíiggvényében melegítő, vagy tálaló

konyháról van szó.
az ellátandóRozsdamentes edények,
létszám porcelán tányérok,
fuggvényében üvegpoharak, evőeszközök stb.
bölcsödénként 1

Lapát, seprű, felmosó szett stb.

Asó, kapa, gereblye,
locsolókanna stb.

kerti



VI. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTÖ JÁTÉKOK ÉS EGYEB ESZKOZOK
A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának, életkorának

figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson azonos típusú
játékeszköz. Az életkor, létszám változásának fuggvényében a gyermekek számára kínált
játékok, eszközök mindig az addig használtak tárházát bővítik.

A B C
Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)

Minden

gyermekcsoportban
"'gyermekcsoportonként rendelkezésre kell

gyermekekállnia.
létszámának megfelelőA csoportszobai és
mennyiségben udvari eszközöket

külön-külön szükséges
biztosítani.

különféle játékformák

(mozgasos ^ .Játekok'gvennekcsoportonként Csoportszobai és udvari

7

alapjátékok
labda, játszókendő,
képeskönyv,
mozgásfejlesztő
eszköz)

gyakorló, szimbolikus,
2. szerepjátékok, építő-

gyermekekeszközöket

eszközök

ének,

'a gyermekekeszközöket külön-
. ^S. ,.~létszámának megfelelőkülön szükséges

konstro_ál^. _, AátéSenrTyÍs7^en"o"-'"Nztositani.
>,

eszközei

mozgásfejlödést segítő". gyermekcsoPortonkentCsoportszobai és udvari
mozgásifiényt kielégítöa ^ Semek}éts_zam^özök^\ö^mön.~

Ig;

zene:__, énekesr'""gyemieklétezám
játékok eszközei figyele^bevételével
a beszétUejlödést"'__^^ , no/ ^"a gyermekek 30%-i

5. elősegítő Íátékok,,~_°^r.l-,^iT
"'mej

mennyisegt

értelmi képességeket

(érzékelés, ^szleles,gy^^^^
emLékezetl,_figydT.'^emiek7k30%--ának

6. képzelet, gondolkodás)_"^, ^,^
., ^.̂ ... ^-^-,^^

és a kreativitást"~':'"_'_:"J.

fejlesztő anyagok,"
eszközök

alkotó tevékenységek^ -"gye^eklétszam
eszközei figyelembevételével
kömyezet gyemiekcsoportonként
megismerését segítöa gyermeklétszám
eszközök, anyagok fígyelembevételével



VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKOZOK
A B C
Eszköz Mennyiségi mutató Megjegyzés

Akkor kell biztosítani,
ha a bölcsödében

1. ételmintás tasak/üveg szükség szennt 7J_"<
főzökonyha vagy
tálalókonyha van.

2. elsősegélyláda bölcsődénként 1 db
Felszerelése a

3. gy°gyszerszeKreny bölcsődénként 1 db közegészségügyi
(zárható)

4.

előírások szerint.

amennyiben a betöltött
munkakörben a viselete

K-ülön jogszabályban meghatározottak szerint.
elöírt, vagy javasolt,
munkaruha

5. tűzoltó készülék Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint.

6. melléklet a 6/2016. III. 24. EMMI rendelethe
"12. mellékleta 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelethez
A bölcsödében és a mini bölcsó'dében kisgyermeknevelö, bölcsödei dajka, intéményvewtö,
vezetó' és swktanácsadó munkakörben dolgow s'iemélyek munkaruha juttatásának
minimumkSvetelményei

B

Munkakör Munkaruha-juttatás

C D
. , Kihordási
iség.."

Í^~"idő
(db, pár) -^

Kisgyermeknevelő,
bölcsődei dajka

kabát 1

melegítő 1
munkacipő (benti) 1

uteai cipő 1

felsöruházat (pl. tunika,
ing, póló) vagy ingniha,.
vagy felsőrész és nadrág'
vagy munkaköpeny
felsőruházat (pl. tunika,

Intézményvezető/vezető/ing, póló), vagy ingruha,,
szaktanácsadó vagy felsőrész és nadrág

vagy munkaköpeny
munkacipő 1


