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Minden településen, aholMinden településen, ahol

• 40-nél több 3 év alatti gyermek él, 
vagy

• legalább 5 család igényli a bölcsődét• legalább 5 család igényli a bölcsődét

ott 2018. december 31. napjáig 
kötelező valamely bölcsődei ellátást 

megszervezni, működtetni.



Bölcsődei ellátásokBölcsődei ellátások

Bölcsődei intézmények
• bölcsőde
• mini bölcsőde (új ellátási forma)• mini bölcsőde (új ellátási forma)

Bölcsődei szolgáltatók
• családi bölcsőde (új ellátási forma)

• munkahelyi bölcsőde (új ellátási forma)



BÖLCSŐDEBÖLCSŐDE
Csoportlétszám: 

• max.12-14 gyermek
Bölcsődei dolgozók:

• 2 fő kisgyermeknevelő
• 1 fő bölcsődei dajka

Feltételek:
• működési engedély
• bölcsődei szabvány
• szakirányú végzettség



BÖLCSŐDEBÖLCSŐDE
Fenntartó: 
• önkormányzat,
• önkormányzati társulás,
• civil, vagy egyházi szervezet.

Szervezetileg működhet:Szervezetileg működhet:
• önálló bölcsődeként, vagy annak 

tagintézményeként,
• bölcsődei igazgatóság, illetve 

egyesített bölcsőde szervezeti 
formában,annak tagintézményeként,



BÖLCSŐDEBÖLCSŐDE
• többcélú óvoda-bölcsődeként,
• többcélú, közös igazgatású 

intézmény önálló szervezeti és 
szakmai egységeként

Állami támogatás (2017):Állami támogatás (2017):
Beíratott gyermekek után 230 osztónapra

• 494 100 Ft gyermek/év
• 518 805 Ft HH-s gyermek/év
• 543 510 Ft HHH-s gyermek/év
• 741 150 Ft SNI-s gyermek/év



MINI BÖLCSŐDEMINI BÖLCSŐDE
Csoportlétszám: 

• max. 7-8 gyermek
Bölcsődei dolgozók:

• 1 fő kisgyermeknevelő
• 1 fő bölcsődei dajka

Feltételek:
• működési engedély
• csak OTÉK (nincsen bölcsődei szabvány)

• szakirányú végzettség



MINI BÖLCSŐDEMINI BÖLCSŐDE
Fenntartó: 
• önkormányzat,
• önkormányzati társulás,civil, vagy 
egyházi szervezet.

Szervezetileg működhet:Szervezetileg működhet:
• önálló bölcsődeként, annak 

tagintézményeként,
• bölcsődei igazgatóság, illetve 

egyesített bölcsőde szervezeti 
formában, annak tagintézményeként,



MINI BÖLCSŐDEMINI BÖLCSŐDE
• többcélú óvoda-bölcsődeként,
• többcélú, közös igazgatású 

intézmény önálló szervezeti és 
szakmai egységeként → ha többcélú 

óvoda-bölcsődeként való működtetésre óvoda-bölcsődeként való működtetésre 

nincs lehetőség

Állami támogatás (2017):
Beíratott gyermekek után 230 osztónapra

• 494 100 Ft gyermek/év
• 518 805 Ft HH-s gyermek/év



MINI BÖLCSŐDEMINI BÖLCSŐDE

• 543 510 Ft HHH-s gyermek/év
• 741 150 Ft SNI-s gyermek/év



CSALÁDI BÖLCSŐDECSALÁDI BÖLCSŐDE
Csoportlétszám: 

• max.5-7 gyermek

Bölcsődei dolgozók:
• 1 fő szolgáltatást nyújtó,• 1 fő szolgáltatást nyújtó,
• 1 fő segítő (5-nél több gyermek esetén).

Feltételek:
• működési engedély,
• akár egy családi otthonban  

(min. 3 m²/gyermek),



CSALÁDI BÖLCSŐDECSALÁDI BÖLCSŐDE

• kötelező tanfolyam.

Állami támogatás (2017):
• 346 000Ft gyermek/év• 346 000Ft gyermek/év



CSALÁDI BÖLCSŐDECSALÁDI BÖLCSŐDE
Fenntartó: 
• önkormányzat
• önkormányzati társulás
• civil, vagy egyházi szervezet
Szervezetileg működhet:Szervezetileg működhet:
• önálló családi bölcsőde
• hálózatban működtetett családi 

bölcsőde ( három, vagy annál 
több családi bölcsőde esetén)



MUNKAHELYI BÖLCSŐDEMUNKAHELYI BÖLCSŐDE
Csoportlétszám: 

• max.5-7 gyermek

Bölcsődei dolgozók:
• 1 fő szolgáltatást nyújtó,• 1 fő szolgáltatást nyújtó,
• 1 fő segítő (5-nél több gyermek esetén).

Feltételek:
• működési engedély,



MUNKAHELYI BÖLCSŐDEMUNKAHELYI BÖLCSŐDE
•Munkahelyen, vagy foglalkoztató   
által bérelt helyiségben              
(min. 3 m²/gyermek),

• kötelező tanfolyam.• kötelező tanfolyam.

Állami támogatás (2017):
• 148 230Ft gyermek/év

Fenntartó: bármely foglalkoztató



Módszertani feladatokat Módszertani feladatokat 
ellátók                              ellátók                              

(2017. február 15(2017. február 15--től 2018. március 31től 2018. március 31--éig)éig)

Bölcsőde, mini bölcsőde:
Magyar Bölcsődék Egyesülete

Családi bölcsőde, munkahelyi 
bölcsőde:

MACSKE Napközbeni Gyermekellátást 
Nyújtó Szolgáltatók Országos 

Egyesülete



Szolgáltatói nyilvántartásba Szolgáltatói nyilvántartásba 
történő bejegyzés, történő bejegyzés, 
módosítás, törlés módosítás, törlés 
(engedélyezési eljárás)(engedélyezési eljárás)

NMKH Hatósági Főosztály                   
Szociális és Gyámügyi OsztálySzociális és Gyámügyi Osztály

Számel Edina
gyámügyi szakügyintéző
Tel.:32/620-749
E-mail:szamel.edina@nograd.gov.hu



Köszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!figyelmüket!


