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2017. január elsejétől új bölcsődei ellátórendszer lép érvénybe. Jövő évtől a három év alatti 
gyermekek járhatnak hagyományos bölcsődébe, mini bölcsődébe, munkahelyi bölcsődébe 
vagy családi bölcsődébe. A rendszer átalakítását, rugalmasabbá tételét egyebek mellett az 
indokolta, hogy európai összehasonlításban az átlagnál kevesebb kisgyermekes anya dolgozik 
Magyarországon. Az új ellátási rendszer célja, hogy olyan intézményi és szolgáltatási formák 
jöjjenek létre, amelyek igazodnak a helyi kisgyermekes családok elvárásaihoz, és hosszú 
távon fenntarthatóak tudnak maradni a településen. Az új struktúra nagyobb rugalmasságot 
biztosít az önkormányzatoknak a kötelezettségük teljesítésére, ugyanakkor differenciáltabb 
szolgáltatást nyújt a különböző szülői igényeknek megfelelően. 

VÁLTOZÁS SZÁMOKBAN
Az eddigi szabályozás szerint még csak a tízezernél több lakosú településeknek kötelező 
bölcsődei ellátást biztosítaniuk, de január 1-jétől ez már azokra az önkormányzatokra is 
vonatkozik, amelyek területén legalább negyven, három év alatti gyermek él, vagy ahol legalább 
öt olyan gyerek van, akinek a szülei igénylik az ellátást. Jelenleg 47 ezer bölcsődei férőhely van 
a három év alatti gyermekek napközbeni ellátására, ezt 2018-ra 60 ezerre szeretnék növelni. Az új 
rendszer kiépülését segíti, hogy a családi bölcsődék támogatottságát 30 százalékkal növelték 
a korábbiakhoz képest. Az új, munkahelyi bölcsőde pedig a fajlagos összegének 30 százalékát 
kaphatja meg támogatásként. (A költségvetési törvény alapján 148 230 Ft/fő/év.) A bölcsődei 
nevelőket, akik felsőfokú képesítéssel rendelkeznek, beemelték a pedagógusi életpályába, ez akár 
30–40 százalékos béremelkedést is jelenthet számukra. Jövőre pedig a középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők is jelentős béremelésre számíthatnak; erre 1,5 milliárd forintot biztosítottak. 
Eddig 1000 új munkahely jött létre ezen a területen az eddigi fejlesztéseknek, átalakításoknak 
köszönhetően – mondta el Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára egy ez év augusztusában tartott sajtótájékoztatón, valamint 
az egyik kereskedelmi televíziónak adott interjúban. 

AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDÉKBEN KÉRHETNEK UGYAN TÉRÍTÉSI DÍJAT 
A SZÜLŐKTŐL, DE RÁSZORULTSÁGI ALAPON, SZIGORÚ SZABÁLYOK SZERINT. BIZONYOS 
RÁSZORULTSÁGI SZINTTŐL KEZDVE PEDIG NEM LEHET TÉRÍTÉSI DÍJAT KÉRNI EGY 
CSALÁDTÓL. FONTOS MÉG, HOGY A CSALÁD JÖVEDELMÉNEK CSAK EGY BIZONYOS 
SZÁZALÉKÁT LEHET TÉRÍTÉSI DÍJKÉNT ELKÉRNI.

A KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK ÚJ FORMÁI
Bölcsőde
A hagyományos bölcsőde megfelelője, komplex, intézményes 
szolgáltatás. Egy csoportban legfeljebb 12–14 fő látható el, 
amelyhez két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben 
(egy vagy két csoport) egy bölcsődei dajka szükséges. 
Tipikusan önkormányzatok működtetik.

Mini bölcsőde
A mini bölcsődében ellátható gyermekek száma legfeljebb 
hét fő lehet csoportonként, és a gyermekek ellátásához 
szükséges egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka 
alkalmazása. Ez is jellemzően önkormányzatinak szánt forma, 
olyan településeken, ahol kevesebb az ellátandó gyermek.

Munkahelyi bölcsőde
A szolgáltatás jellegű munkahelyi bölcsődében az ellátható 
gyermekek száma legfeljebb hét fő lehet csoportonként. 
Az ellátás biztosításához szükséges egy szolgáltatást nyújtó 
személy vagy kisgyermeknevelő, amennyiben pedig ötnél 

több gyermek ellátása történik, szükséges plusz egy fő 
segítő személy alkalmazása is. A segítő személy munkaidejét 
a gyermekek napirendjéhez igazítottan kell meghatározni. 
A munkahelyi bölcsőde elsősorban az adott munkáltató, 
foglalkoztató által létrehozott, a munkáltatónál alkalmazásban 
álló munkavállalók gyermekeinek részére biztosított 
szolgáltatás.

Családi bölcsőde
A családi bölcsőde a családi napközi jogutódja lesz a három 
év alattiak ellátása tekintetében. A szolgáltatás jellegű 
családi bölcsődében legfeljebb öt kisgyermek látható el, és 
egy szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő 
alkalmazása szükséges. Az ellátás biztosításának feltétele 
egy tanfolyam elvégzése. Amennyiben öt főnél több gyermek 
ellátása történik, abban az esetben a szolgáltatást nyújtó 
személy mellett szükséges egy segítő személy alkalmazása 
is. Ez lenne a családi napközi utódja, és a legfőbb változás, 
hogy csak három év alattiakat látnak el, mivel a három év 
felettiek számára tavaly szeptember óta kötelező az óvoda.  

ÚJ BÖLCSŐDEI ELLÁTÓRENDSZER
Több, más, sokféle – de mégis mit jelent pontosan a bölcsődei rendszer átalakítása, és hogyan érinti 
a gyakorlatban a családokat, illetve a fenntartókat? Mikortól lépnek hatályba, milyen támogatottságra és 
egyéb előnyökre számíthatunk igénybevevőként vagy esetleg bölcsődei dolgozóként? 

SZÖVEG   —
PÓTA RÉKA

SOROZAT   —
CSALÁDI KISOKOS
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