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Az elmúlt évek jelentős változásai  
bölcsőde 

• 1997. szemléletformálás, új megközelítés, család 
több irányú támogatása, gyermekek érdekeinek 
és jogainak érvényesítése – Gyvt.! 

• 2009. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak 

• 2010. Bölcsődék Napja  

• 2013. Nevelés nélküli munkanap 

• 2014. Finanszírozás megváltoztatása 

• 2014-2016. Osztó szám csökkentése (251/230) 

• 2014. Differenciált finanszírozás 

• 2014. Feladatalapú bér és üzemeltetési 
támogatás gyermekétkeztetés 

• 2014. Családügyi ágazat 

• 2015. Bölcsődei nevelési év 

 

 

 



Az elmúlt évek jelentős változásai  
bölcsőde 

• 2016. Pedagógus életpálya kiterjesztése 

• 2016. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési 
szakra jelentkezők száma több mint háromszorosára 
emelkedett 

• 2016. Megháromszorozódott a felvettek száma és az 
állami ösztöndíjasok száma  

• 2016. bölcsődei rendszer átalakításért felelős 
miniszteri biztos 

• 2017. Bölcsődei dajka 

• 2017. Bölcsődei nevelés-gondozás országos 
alapprogram 

• 2017. Minimális eszköz és felszerelési jegyzék 

• 2017. Bölcsődei pótlék bevezetése 

• 2017. Brunszvik Teréz díj 

• Fejlesztések ROP 

 

 

 

 



Az elmúlt évek jelentős változásai  
bölcsőde 

• 2017. Új képzéses  rendelet (bölcsődei dajka, 
szolgáltatást nyújtó személyek) 

• Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. pont 
3. alpont jc) alpont Bölcsőde, mini bölcsőde 
kiegészítő támogatás 

Fajlagos összeg: 475 000 Ft/fő (32 000 forint egy 
lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó 
települési önkormányzat, differenciált mértékben 2017. 
január 1-jétől) 

• Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatása: 1 100 millió Ft (10 000 lakos alatti, 20 
000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg 
nem haladó települési önkormányzat legfeljebb 10 
millió forintot nyerhet el)  

 



Milyen jelentős változás lesz 2018-ban? 

• Bölcsőde, mini bölcsőde működtetése esetén feladatalapú 
finanszírozás (óriási jelentőségű változás): 36 604,5 millió 
forint (közel 2,5-szörös emelkedés) 

• SNI-s gyermekek ellátására és hiányzásra vonatkozó szabályozás 

• Az első alkalom, beszoktatás első napja és az igénybevétel 
utolsó hónapjában járó támogatásra vonatkozó szabályok 

• A családi bölcsődei szolgáltatásra biztosított támogatás összege 
tovább emelkedik 346 000 Ft-ról 360 000 Ft-ra/fő/év (34%-
os emelkedés) 

• Munkahelyi bölcsőde működtetésére biztosított támogatás 
összege is normatíva  összege is tovább emelkedik 
költségvetési szerveknél 360 000 forint/fő/év, egyéb szervezet 
esetében ennek fele 180 000 Ft/fő (idén egységesen 148 230 
Ft) 

• Egységes óvoda-bölcsődék működése és finanszírozása 
2018. augusztus 31-ig biztosított lesz 

• Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása:  5 000,0 
millió forint, amely az idei évre biztosított forrás több mint 
hatszorosa 

 



Bölcsődei férőhelyek alakulása  
az elmúlt 20 évben 



Az elmúlt évek jelentős változásai  
családi napközi 

 Hálózatba történő szervezés kiterjesztése 

 Koordinátor alkalmazása 

 Helyettesítésre szociális gondozói díjban 
részesíthető személy is alkalmazható 

 Módszertani útmutató 

 Családi étkeztetés 

 Egy épületben működő több családi napközi 
esetében könnyítés a tárgyi feltételek 
tekintetében  

 Térítési díj szabályainak egyszerűsítése, 
könnyítése a fenntartók számára (mikor nem kell 
alkalmazni, gyermekétkeztetés szabályai) 

 A megállapodások száma tekintetében 
rugalmasság 

 

 

 

 



Az elmúlt évek jelentős változásai  
családi napközi 

 Engedélyezési eljárásban könnyítés (építésügyi 
hatóság) 

 Az önkormányzatok a meglévő bölcsődéjük 
fenntartása mellett a férőhelyeken felül 
jelentkező igényeket családi napközi 
szolgáltatással is megoldhatták 

 OTSZ egyszerűsítése 

 EFOP 3.1.1 kisgyermekkori nevelés támogatása 
című kiemelt projekt – mentor, koordinátor 
hálózat 

 30%-kal nőtt a költségvetési támogatás - családi 
bölcsőde 

 Férőhelyek száma (2010-2016) 167% nőtt 

 

 

 



  
 

Családi napközi férőhelyek alakulása 
az elmúlt 10 évben 

 



A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások 
szükségessége, célja 

 Az átalakítás szükségességének okai  

- Barcelonai célkitűzés 33% 

- Kormányzati célkitűzés – 60.000 férőhely 

- GYED extra 

- Területi egyenlőtlenségek (10 e fő alatti 
települések ellátatlansága) 

 Új, rugalmasabb szabályok bevezetése 

 Egyszerűbb ellátási formák 

 Cél: a 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátása minden településen elérhető legyen, ahol 
erre igény jelentkezik 

 



Bölcsődei rendszer átalakítása 
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Képzések 
Bölcsődei ellátásban dolgozók képzésének 
támogatása 

- EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása  

- EFOP-1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció 
ágazatközi fejlesztése 

o Szakemberek kompetenciáinak növelése, egységes 
szemléletük formálása – kisgyermeknevelők számára 
is 

- EFOP-1.2.6-VEKOP-17 Családbarát Ország  

o Bölcsődei dajka képzés 100 órás képzés 

o Családi bölcsőde 100 órás képzés 

o Munkahelyi bölcsőde 100 órás képzés 

o Vezetők képzése – minősítési eljárással kapcsolatos 
feladatok 

- EFOP-1.9.9-17 „Még jobb kezekben” (zenei nevelés, 
nyelvi képzés, felkészítés új érettségi megszerzésére) 

 



Komplex segítség 

• a családok és a fenntartók igényeihez igazodva 
alakítottuk ki az új bölcsődei rendszert, 

• uniós és hazai forrásokkal támogatjuk a 
fejlesztéseket, a férőhelyek létrehozását,  

• soha eddig nem látott mértékben javítjuk a 
működtetés finanszírozását, 

és  

• bérfejlesztéssel, 

• képzésekkel, 

• szakmai módszertani tanácsadással támogatjuk 
a bölcsődei területen dolgozókat. 

 



A kora gyermekkori intervenció ágazatközi 
fejlesztése  

(EFOP 1.9.5. – VEKOP-16) 
• Kiemelt projekt 

• Konzorcium vezető:  

• Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO) 

• Konzorciumi partnerek:  

• Klebelsberg Központ (KK),  

• Országos Közegészségügyi Intézet (OKI),  

• Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), 

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 

• Oktatási Hivatal (OH) 

 

• Projekt megvalósítási időszaka: 2017. február 1.– 2021. 
január 31.  (tervezett) 

• Keretösszeg: 5.7 milliárd Ft 

 



Projekt elsődleges célja 

 Az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik 
hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátáshoz, 
a szükségletekhez igazodó 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásának 
biztosítása, különös tekintettel a speciális 
ellátási szükségletű csoportokra. 

 

 Hosszú távon: koordinált, integrált szolgáltatói 
modell kialakítása 

 



Legfontosabb részcélok 

• Egyértelműen követhető, szabályozott 
gyermekút és az ehhez szükséges szakmai 
módszertani háttér kialakítása 

 

• Szakemberek kompetenciáinak növelése, 
egységes szemléletük formálása 

 

• A családokkal való partneri együttműködés 
kialakítása 

 

• A gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása 

 



Projekt célcsoportja 

• Közvetlen célcsoport: 

o a kora gyermekkori intervencióban résztvevő 
szakemberek  

o a kora gyermekkori intervencióban érintett 
gyermekek és családjaik  

 

• Közvetett célcsoport:  

o az iskoláskor előtti gyermekek és 
családjaik, különös tekintettel a speciális 
szükségletű, hátrányokkal küzdő 
gyermekekre, családjaikra 

 

 



Projekt felépítése 

MÓDSZERTAN 

ALPROJEKT 

 
(KUTATÁSOK, 

FELMÉRÉSEK, 

SZAKEMBEREK 

TÁMOGATÁSA, 

SZOLGÁLTATÁS

OKHOZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉS)  

KÉPZÉS 

ALPROJEKT 

(MŰHELYMUN

KÁK, 

MENTÁLHIGIÉ

NÉS 

TÁMOGATÁS 

– SZÜLŐK, 

SZAKEMBERE

K- 

KÉSZSÉGFEJ

LESZTÉS) 

IT 

ALPROJEKT 

(INTÉZMÉNYI 

IT 

FEJLESZTÉSE

K) 

KOMMUNI-

KÁCIÓ 

ALPROJEKT  

(SZŰLÖK, 

SZAKEMBER

EK SZÁMÁRA) 

GYERMEKÚT 

PILOT 

ALPROJEKT 

(SZOLGÁLTAT

ÁSOKHOZ 

VALÓ 

HOZZÁFÉRÉS 

BIZTOSÍTÁSA) 

 

PROJEKT FELÉPÍTÉSE 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kovácsné Bárány Ildikó 
főosztályvezető 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Tel.: 06-1-795-4074 

e-mail: ildiko.barany@emmi.gov.hu 

 


