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Tisztelt Olvasóink! 
 
 
Örömmel ajánljuk újabb számunkat Önöknek, amely a 2015. évi Bölcsődék Nap-
járól szóló ünnepi beszámolóval kezdődik.  

Az idén több okunk is van az ünneplésre, megalapításának 20. évéhez érkezett 
Egyesületünk. Évfordulónkat ugyan már tavaly elkezdtük ünnepelni, pályázatot 
hirdettünk – melynek jegyében született írásokat előző számunkban már olvas-
hatták – de a megemlékezést folytatjuk rövid múltidézővel és sok - sok munká-
val. 

Megújítjuk egész tevékenységünket: szervezeti struktúránkat praktikusabbá tet-
tük, erőteljes tagtoborzást folytatunk, nagy gondot fordítunk tagjaink tájékoz-
tatásra, korszerűsítjük információs oldalainkat és nem utolsósorban sokat dolgo-
zunk a szakmánk egészét érintő, mérföldkő jelentőségű változásokkal kapcso-
latban. Mostani kiadványunkat ennek szellemében állítottuk össze. 

Reméljük munkánkkal – hűen elődeinkhez – tovább erősítjük a bölcsődei ellátás 
minőségének színvonalát, és hozzájárulunk a benne dolgozók jól-létéhez. 
 

 
Budapest, 2016. március 31.  

 

  

 
Acsainé Végvári Katalin 

elnök 
 

 

 

 

Bevezető 



  

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete 
2015-ben a Bölcsődék Napja alkal-
mából „Kicsi vagyok én, majd megnö-
vök én” címmel rendezte Szakmai 
Konferenciáját és Díjátadó Ünnep-
ségét Nyíregyházán, a Váci Mihály 
Kulturális Központban. 

A Konferencia Szakmai Napján 
Acsainé Végvári Katalin elnök meg-
nyitó beszéde után Fűrész Tünde csa-
lád - és népesedéspolitikáért felelős 
helyettes államtitkár tartott előadást 
Családpolitikai irányok címmel.  

A délelőtt folyamán még dr. Almássy 
Zsuzsanna PhD a Nyíregyházi Főis-
kola adjunktusa, dr. Podráczky Judit 
PhD a Kaposvári Egyetem dékánja, 
és Szappanos József mentálhigiénés 
szakember, Szolnoki SZKTT Humán 
Szolgáltató Központ igazgatóhelyet-
tese előadását hallgathatták meg a 
résztvevők. Dr. Kádár Annamária „A 
mese, mint hamuban sült pogácsa”,  

 

 

Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsődék intézményvezetője pe-
dig “A virágzáshoz fontos a korai ve-
tés”  címmel az Élő népzene jelentő-
ségéről beszélt. 

A délelőtti program zárásaként az 
Egyesület által kiírt szakmai pályá-
zat nyertesei olvashatták fel írásai-
kat.  

Az ebédszünet után a Magyar Böl-
csődék Egyesülete Küldöttközgyűlést 
tartott, ahol a Tisztségviselő-válasz-
tást is lebonyolították. A választott 
tisztségviselők névsorát jelen szá-
munk 4. oldalán találják. 

A második napon Novák Katalin, csa-
lád-és ifjúságügyért felelős államtit-
kár köszöntötte az egybegyűlt szak-
embereket, és a Díjátadó Ünnepség 
keretében átadták a Minisztériumi és 
Egyesületi kitüntetéseket is. 
                                                                                                  
Kitüntetésben részesültek: 
 
Pro Familiis Díj 

Gyuriczáné Botka Emőke, Szeged                     
Majzik Mária, Gyöngyös                                        

Forrai Katalin Díj 

Gyöngy Kinga, Budapest                                   
Óbudai Egyesített Bölcsődék 
Intézménye, Budapest 
Szántó Zoltánné, Berettyóújfalu                                            
 
 

Bölcsődék Napja 2015. április 21. 



  

 

"Magyar Bölcsődékért" Akócsi 
Ágnes Díj   

Dr. Torma Lászlóné, Pécs 
Keskenyné Péntek Ágnes, Szolnok 
Takács Anna Mária, Bp., XI. kerület 
Ungi Ferencné, Szeged 

Miniszteri Elismerő Oklevél 

Barna Gyuláné, Bp. IV. kerület                                       
Csökmei Gáborné, Békés                                     
Kissné Kalló Györgyi, Bp. XIV. kerület                                 
Spielberger Péterné, Bp. III. kerület  
Tóth Zsóka, Miskolc                                                   
Würth Ibolya, Bp. XI. kerület 
 

 

Kisgyermeknevelői Díszoklevél 

Dr. Molnárné Tóti Piroska, Pécs 
Horváth Józsefné, Bp. III. kerület 
Koszta Györgyné, Nyíregyháza  
Rimai Rudolfné, Szekszárd  
Balogh Ferenc Zoltánné, Debrecen                                
Harkai Józsefné, Kiszombor                                              
Kecskeméti Péterné, Dunaújváros 
Somogyi Lajosné, Szeged 
Schuller Szandra, Kecskemét 

                                                  
Gratulálunk a kitüntetetteknek! 

 



  

 

5 év elteltével Nyíregyházán, a 
Tisztújító Küldöttközgyűlésen ismét 
megválasztották a Magyar Bölcső-
dék Egyesülete Tisztségviselőinek, 
Ügyvivő Testületének, Felügyelő 
Bizottságának, és Választmányá-
nak tagjait.  

Az újonnan megválasztott tisztségvi-
selők névsora a következő: 

Elnök: Acsainé Végvári Katalin 

Alelnökök:  

Gyuriczáné Botka Emőke 
Keskenyné Péntek Ágnes 
Pósfainé Sebestyén Bianka 
Főtitkár: Pusztainé Berényi Katalin 

Ügyvivők:  

Barbainé Bérci Klára 
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella 
Lajtai Zsoltné 
Németh Mária 
Tolnayné Falus Mária 
Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes 
Horváth Zoltánné 
Csóligné Szlicki Katalin 

Tanácsadók:  
Pongráczné Kelemen Gabriella 
Laszlóczki Józsefné  
Szele Barnáné 
Zsuppán Lászlóné 
Mózerné Bálint Ildikó 
Rózsa Judit 
Balogh Lászlóné 
Scheer Ferencné 
Vokony Éva 

Felügyelő Bizottság: 

Elnök: Schmidka Istvánné 

Tagok:  
Németh Lászlóné 
Tóthné Régner Beáta 

Megyei koordinátorok: 

Győr-Moson-Sopron: Kocsis Zsuzsanna  
Zala: Járfás Terézia 
Vas: Galambos Józsefné 
Komárom-Esztergom: Schmidt Emília 
Fejér: Katona-Vass Krisztina 
Veszprém: Barát Veronika 
Hajdú-Bihar: Papné Gyöngyösi Ka-
talin 
Jász-Nagykun-Szolnok: Kéri Zoltánné 
Szabolcs-Szatmár-Bereg: Koszta 
Györgyné 
Heves: Szabóné Pádár Terézia 
Nógrád: Borkó Edit 
Borsod-Abaúj-Zemplén: Bereginé Al-
mási Erzsébet 
Baranya: Schnell Jánosné 
Somogy: Szabó Leventéné 
Tolna: Rimai Rudolfné 
Bács-Kiskun: Kiss Tiborné  
Békés: Bogár Éva 
Csongrád: Zsóri Margit 

Pest 1. körzet: Kalló Ibolya 
Pest 2. körzet: Mojzes Zsuzsa 

Fővárosi koordinátorok: 

Bp. 1. sz. körzet: Szalai Judit  
Bp. 2. sz. körzet: Brinza Istvánné 
Bp. 3. sz. körzet Kissné Kalló Györgyi 
 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete új tisztségviselői 



  

 

2016. január 1-től a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény közneve-
lési intézményekben történő végre-
hajtásáról szóló, 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet hatálya kiterjed 
a bölcsődében foglalkoztatott, fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelőkre is. A pedagó-
gus életpálya kiterjesztése a kora-
gyermekkori intervenciós csomag 
része. 

A bölcsődei pedagógus munkakörök 
az egyes gyermekvédelmi és közneve-
lési tárgyú kormányrendeletek módosí-
tásáról szóló 418/2015. (XII.23.) Kor-
mányrendelettel kerültek be a 
257/2000. (XII. 26.) Kormányrende-
let 2/a számú mellékletébe. 

A 418/2015. Korm.rendelet 14. § 
rendelkezik a pedagógus munkakör-
ben foglalkoztatott személyek Peda-
gógus I. fokozatba történő besorolá-
sáról: 

„39/J.  § (1) Azt a bölcsődében, egy-
séges óvoda-bölcsődében pedagó-
gus-munkakörben foglalkoztatott 
személyt, továbbá a területi gyer-
mekvédelmi szakszolgálatnál örök-
befogadási tanácsadóként pedagó-
gus-munkakörben foglalkoztatott 
személyt (e § alkalmazásában a to-
vábbiakban együtt: érintett személy), 
aki 2016. január 1-jén  

a) legalább két év, a II. fejezet 2. al-
címe szerinti szakmai gyakorlattal (e 
§ alkalmazásában a továbbiakban: 
gyakorlat) rendelkezik, Pedagógus I. 
fokozatba, továbbá a Kjt. alapján 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött 
időnek minősülő, valamint a fizetési 
fokozat megállapításánál beszámí-
tandó idő szerinti kategóriába,  

b) két évnél kevesebb gyakorlattal 
rendelkezik, Gyakornok fokozatba 
kell besorolni. 

A bölcsődében foglalkoztatott, felső-
fokú végzettségű kisgyermeknevelők 
béréhez kapcsolódó támogatásról 
szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. ren-
delet alapján a központi költségve-
tés támogatást biztosít. 

Egy kisgyermeknevelő 2016. feb-
ruár-december hónapokban fize-
tendő 11 havi béréhez kapcsolódó 
éves támogatás összege 1.508.760 
Forint. 
 
 

A pedagógus életpálya kiterjesztése – a diplomás 
bölcsődei szakdolgozókra 

 

Pedagógus munkakörök a böl-
csődében: 

1. kisgyermeknevelő  
2. gyógypedagógus 
3. pszichológus 
4. szaktanácsadó 
 



  

 

A bölcsődében a 3 év alatti gyer-
mekekkel való foglalkozás mind 
pszichológiai, mind pedagógiai 
szempontból professzionális felké-
szültséget igényel és a fő hangsúly 
már nem a gondozási feladatokra 
irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, 
szocializációs tevékenységekre, 
valamint a korai felismerésre. Ezért 
fontos, hogy a kisgyermeknevelő 
komplex ismerettel, tudással ren-
delkezzen, melyet a megfelelő kép-
zés elsajátítása által képes megsze-
rezni.  

Célunk, hogy ösztönözzük a bölcső-
dékben dolgozó középfokú végzett-
séggel és szakképesítéssel rendel-
kező kisgyermeknevelőket, szakem-
bereket arra, hogy minél többen je-
lentkezzenek a csecsemő- és kis-
gyermeknevelő (BA) alapszakra, hi-
szen a felsőfokú végzettség (dip-
loma) megszerzésével be tudnak 
kapcsolódni a pedagógus életpálya 
modellbe.  

A csecsemő– és kisgyermeknevelő 
alapképzés 6 félévből áll. Ez a sike-
res felvétel után a hallgató által kez-
deményezett kreditelismertetési eljá-
rás keretében – ahol benyújthatók a 
már meglévő szakirányú OKJ-s vég-
zettségek, illetve felsőoktatási szak-
képesítések (FOKSZ), sőt, a munkata-
pasztalat is - csökkenhet, maximáli-
san 3 félévre.  Az alapképzési szak 
olyan pedagógiai szakembereket 

képez, akik az újszülött kortól 3 éves 
korig, de legfeljebb 5 éves korig 
gondozzák, nevelik majd a kisgyer-
mekeket.  

A képzés során a hallgatók megis-
merkednek a korosztályra jellemző 
személyiségfejlődési tudnivalókkal, 
ezzel összefüggésben pszichológiai 
és pedagógiai stúdiumokat hallgat-
nak.  
A főbb fejlesztési területek a beszéd- 
és játéktevékenység, ének-zene, 
mozgásos és alkotótevékenységek, 
mese, vers, bábozás körül jelölhetők 
ki, a fejlesztési, pedagógiai diag-
nosztika lehetőségeit ezzel összefüg-
gésben ismerik meg a diákok. A gon-
dozási és egészségügyi ismeretek 
közé a gyermekgyógyászat, az al-
kalmazott gyógyszertan, az ápolás- 
és táplálkozástan, az alvással, higié-
nével kapcsolatos ismeretkörök tar-
toznak.  
A képzési anyagban nemcsak a 
gyermekekkel, hanem a szülőkkel, 
pedagógusokkal való kapcsolattar-
táshoz szükséges tudásanyag is jelen 
van, így a tárgyak között szerepel-
nek még a kommunikáció elméleti és 
gyakorlati jellegű kérdései, a segítő 
beszélgetés, a szakmai kapcsolattar-
tás témái is. 

A képzés önköltséges, illetve állami 
ösztöndíjas formában került meghir-
detésre számos felsőoktatási intéz-
ményben.  

Az EMMI tájékoztatója a bölcsődében középfokú 
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 

a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzéshez 
 



  

 

Jelenleg az állam maximum 12 tanul-
mányi félévet támogat, így amennyi-
ben a jelentkező még nem használt 
fel ennyi támogatott félévet felsőok-
tatási tanulmányokra, akkor részt ve-
het állami ösztöndíjas képzésben, 
amennyiben a jelentkezési helyén 
felvételi összpontszáma eléri a sza-
kon, adott felsőoktatási intézmény-
ben megállapított felvételi pontha-
tárt.  

Ehhez azt kell tudni, hogy azoknál, 
akik 2006. január 1-je után felsőok-
tatásban szerzett oklevéllel vagy bi-
zonyítvánnyal kezdenek újabb felső-
fokú tanulmányokat és nem tudják 
igazolni, hogy tanulmányaikat költ-
ségtérítés, önköltség fizetése mellett 
folytatták, - bármely képzési ciklus 
esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét 
félévet vettek igénybe államilag tá-
mogatott képzésként.  

Az alapfokozat megszerzéséhez 
legalább egy idegen nyelvből álla-
milag elismert, középfokú (B2) 
komplex C típusú nyelvvizsga 
vagy ezzel egyenértékű okirat 
szükséges. 
 
A képzéshez való jelentkezéshez 
szükséges dokumentumok: 

Felvétel feltétele:  

(elő)alkalmassági vizsgáról szóló 
igazolás,  
általános háziorvosi igazolás,  
érettségi bizonyítvány, érettségi ta-
núsítvány, középiskolai bizonyítvány, 
tüdőszűrő lelet. 

Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó doku-
mentumok: felsőfokú oklevél, felső-
fokú tanulmányi eredmények, felső-
oktatási szakképzés igazolása, fo-
gyatékosság igazolása, gyermek-
gondozás igazolása, hátrányos hely-
zet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OKJ bizonyítvány, 
sporteredmény igazolása, tanulmá-
nyi, művészeti versenyeredmény iga-
zolása.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alap-
képzési szakon a felvétel feltétele: 
egészségügyi alkalmasság és a mo-
tivációs beszélgetés keretében meg-
állapított beszédalkalmasság.  
Kizáró okként szerepelhet, ha a je-
lentkező beszédhibás, vagy beszéde 
nem alkalmas arra, hogy megfelelő 
beszédmintát nyújtson a kisgyerme-
keknek.  
Külön kérelemre mentesül az alkal-
massági vizsgálat alól az a jelent-
kező, aki igazoltan bölcsődében kis-
gyermeknevelő munkakörben dolgo-
zik.  

Érettségi követelmények:  
magyar nyelv és irodalom és  
biológia vagy  
fizika vagy  
matematika vagy  
társadalomismeret vagy  
történelem  vagy  
egy idegen nyelv (angol, francia, né-
met, olasz, orosz, spanyol) vagy 
egészségügyi alapismeretek vagy  
oktatási alapismeretek. 



  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelent-
kezőnek legalább két középszintű 
érettségi vizsgatantárgyból kell 
eredménnyel rendelkeznie a fenti-
ekben foglalt tantárgyak közül.  A 
régi, egyszintű érettségi bizonyít-
ványok eredményei azonos meg-
ítélés alá esnek, mint az új közép-
szintű érettségi eredmények. Fon-
tos, hogy a felvételi összpontszám 
megállapításakor a jelentkezőknek 
a szakon beszámítható érettségi 
vizsgaeredményei közül automati-
kusan a két legjobb kerül figyelem-
bevételre!  

Tájékoztatjuk a jelentkezni szándé-
kozó szakembereket, hogy a cse-
csemő– és kisgyermeknevelő alap-
képzési szakra, levelező tagozatra 
- a fentiekben foglaltakra figyelem-
mel - az alábbi felsőoktatási intéz-
mények képzésére lehet beadni a je-
lentkezési kérelmet: 

- Debreceni Egyetem Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Kar 
(DE-GYFK)  

- Eötvös József Főiskola (EJF)  
- Eszterházy Károly Főiskola 

Tanárképzési és Tudástechno-
lógiai Kar (EKF-TKTK)  

- Gál Ferenc Főiskola Pedagó-
giai Kar (GFF-PK)  

- Kaposvári Egyetem Pedagó-
giai Kar (KE-PK)  

- Nyíregyházi Egyetem (NYE)  
- Nyugat-magyarországi Egye-

tem Benedek Elek Pedagógiai 
Kar (NYME-BPK)  

- Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar (PTE-
ETK)  

- Pécsi Tudományegyetem Kul-
túratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar 
(PTE-KPVK)  

- Szent István Egyetem Alkal-
mazott Bölcsészeti és Pedagó-
giai Kar (SZIE-ABPK) 

- Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem (ELTE-TÓK) 

Tájékoztatjuk a jelentkezni szándé-
kozó szakembereket, hogy a felső-
oktatási felvételei eljárásban há-
rom jelentkezési helyet költség-
mentesen lehet megjelölni! 

Jelenleg (2016-ban) a jogszabályi 
minimumpontszám 280 pont, azaz 
minimálisan ennyit el kell érnie annak, 
aki felsőoktatási intézményben kíván 
tanulmányokat folytatni.  

A szakonként megállapított felvételi 
ponthatárok azonban ennél maga-
sabbak is lehetnek! Javasoljuk a je-
lentkezéskor a http://www.felvi.hu 
weboldalon megtalálható korábbi 
évekre vonatkozó statisztikák tanul-
mányozását, ahol többek között a je-
lentkezők számát, illetve a megálla-
pított felvételi ponthatárokat is meg-
találhatják.  

A felsőoktatási felvételi eljárásban 
még további jogcímeken is lehet a je-
lentkező többletpontra jogosult, erről 
a részletes tájékoztatást szintén a 
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató-
ban lehet megtalálni.  
 



  

 

A Magyar Államkincstár Kiegészí-
tése a Kormány 416/2015. (XII.23.) 
Korm. rendelet alapján a bölcsődé-
ben foglalkoztatott, felsőfokú vég-
zettségű kisgyermeknevelők béré-
hez kapcsolódó támogatás felmé-
rése tárgyában   

1. A bölcsődében foglalkoztatott 
kisgyermeknevelő munkakör 
betöltéséhez szükséges képe-
sítési előírásokat a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szak-
mai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú 
melléklet II. Rész I. Alapellátá-
sok 2. pontja tartalmazza.  

A jogszabály lehetővé teszi, 
hogy a kisgyermeknevelő 
munkakör betölthető felsőfokú 
végzettséggel (azaz főiskolai 
végzettséggel, mint pl.; cse-
csemő- és kisgyermeknevelő 
(BA), vagy óvodapedagógus, 
vagy pedagógus végzettség-
gel rendelkező személyre, ha 
rendelkezik a hivatkozott NM 
rendelet mellékletében felso-
rolt 6 felsőfokú szakképesítés 
valamelyikével), illetve betölt-
hető felsőfokú szakképesítés-
sel (OKJ), vagy felsőoktatási 
szakképzéssel (FOSZ) is. 

A Kormány döntése értelmé-
ben 2016. január 1-jétől a pe-
dagógus életpálya modell kiter-
jesztése csak a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező kisgyer-
meknevelőkre terjed ki, tehát 
OKJ-s felsőfokú szakképesítés-
sel rendelkező személyekre nem 
terjed ki, csak abban az eset-
ben, ha rendelkezik az NM ren-
deletben felsorolt felsőfokú 
végzettségek valamelyikével. 

2. Amennyiben a bölcsődében 
dolgozó kisgyermeknevelő el-
végezte a csecsemő- és kis-
gyermeknevelő (BA) alapsza-
kot, de nyelvvizsga hiányában 
az oklevelét nem szerezte 
meg, abban az esetben alkal-
mazható a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 99. § (14) bekezdése, mi-
szerint: legfeljebb egy alkalom-
mal a gyakornoki idő lejártáig 
(2 év) gyakornokként alkal-
mazható az is, aki a nyelv-
vizsga letétele kivételével a pe-
dagógus munkakör betöltésé-
hez előírt végzettséget és szak-
képzettséget igazoló oklevél ki-
adásának feltételeit teljesítette.  
Ebben az esetben a minősítő 
vizsga letételének feltétele az 
előírt nyelvvizsga-bizonyít-
vány megszerzése. 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium bölcsődében 
foglalkoztatott kisgyermeknevelőkre 

vonatkozó tájékoztatása  



  

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatót 
adott ki valamennyi köznevelési in-
tézmény és valamennyi a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény hatálya 
alá tartozó intézmény vezetője ré-
szére. 

2016. február 29-én megjelent az 
emberi erőforrások miniszterének ha-
tározata a 2017. évi pedagógusmi-
nősítési keretszámokról, melynek ha-
tálya a bölcsődében, pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott szemé-
lyekre is kiterjed. 
Az oktatásért felelős miniszter a pe-
dagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köz-
nevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a további-
akban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése 
alapján a 35 000 főben határozta 
meg a 2017. évre vonatkozó peda-
gógus minősítési keretszámot a 
6630-2/2016/KOPKA iktatószámú 
határozatában. 

Az Oktatási Hivatal köznevelési el-
nök-helyettese, Brassói Sándor levél-
ben tájékoztatta az intézményveze-
tőket a 2017. évi pedagógus minősí-
tési tervbe történő bekerülés fel-
tételeiről, és a 2017. évi pedagógus 
minősítési eljárásokról, melyben kéri, 
hogy tájékoztassák valamennyi mun-
katársukat a tájékoztatóban foglal-
takról. 

A köznevelési elnökhelyettes tájékoz-
tatója szerint a Rendelet 2016. ja-
nuár 1-től hatályos állapota szerint  

 2017-ben kötelező minősítő 
vizsgát tenni a bölcsődében, egy-
séges óvoda-bölcsődében peda-
gógus munkakörben foglalkozta-
tott személynek, továbbá a terü-
leti gyermekvédelmi szakszolgá-
latnál örökbefogadási tanácsadó-
ként pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott személynek. 

- Megjelölhető célbesorolás 
az eljárásban: Pedagógus I. 

- A megjelölhető aleljárás: 
2017. évi kötelező Pedagó-
gus I. minősítési eljárás gya-
kornokoknak 

Az aleljárásra kötelező jelentkez-
nie annak, aki 2016. január 1-én 
Gyakornok fokozatba került be-
sorolásra, vagy ezt követően létsí-
tett ilyen jellegű jogviszonyt, és 
gyakornoki ideje 2017-ben jár le. 

 2017-ben minősítő eljárásban 
vehet részt a bölcsődében, egysé-
ges óvoda-bölcsődében pedagó-
gus munkakörben foglalkoztatott 
személy, továbbá a területi gyer-
mekvédelmi szakszolgálatnál 
örökbefogadási tanácsadóként 
pedagógus-munkakörben foglal-
koztatott személy. 

- Megjelölhető célbesorolás 
az eljárásban: Pedagógus II. 

A 2017. évi pedagógusminősítési eljárásról 



  

 

- A megjelölhető aleljárás: 
2017. évi általános Pedagó-
gus II. besorolási fokozat el-
érését célzó minősítési eljá-
rás 

Az aleljárásra jelentkezhet: 

- aki Pedagógus I. fokozatba 
került besorolásra, legalább 
8 év szakmai gyakorlattal, 
továbbá pedagógus, vagy 
szociális szakvizsgával ren-
delkezik, 

- továbbá az az érintett sze-
mély, aki Pedagógus I. foko-
zatba került besorolásra, és 
rendelkezik legalább 30 év 
szakmai gyakorlattal. 

Eljárási díjak 

1. A Rendelet 12 § (1) bekez-
dése alapján a 2017. évi ál-
talános eljárásban a Peda-
gógus I. és a Pedagógus II. 
fokozatba történő besoro-
lásra irányuló első minősítő 
vizsga és minősítési eljárás 
díjtalan. 

2. A megismételt minősítő 
vizsga, a megismételt minősí-
tési eljárás, valamint a Mes-
terpedagógus, valamint a 
Kutatótanár fokozat elérésé-
hez szükségs minősítési eljá-
rások díjkötelesek. A minősí-
tési eljárás díja a központi 
költségvetésről szóló tör-
vényben meghatározott, az 
illetmény számítását meg-
alapozó vetítési alap hetven 

százaléka (2016. évben 
71.050 Ft). 

A Köznevelési Kerekasztal egyezte-
téseivel párhuzamosan Balog Zoltán 
az emberi erőforrások minisztere tá-
jékoztatta a közvéleményt a 2013. 
szeptember elsején tíz évvel az öreg-
ségi nyugdíj előtt álló és jelenleg 
még aktív foglalkoztatási jogviszony-
nyal rendelkező Pedagógus I. beso-
rolási fokozatú, valamint az ideigle-
nes Pedagógus II. besorolási foko-
zatba sorolt pedagógusok 2017. ja-
nuár elsejétől a tervek szerint minő-
sítési eljárás nélkül történő (végleges) 
Pedagógus II. fokozatba sorolásáról. 

Az Oktatási Hivatal a miniszteri tájé-
koztatással összhangban azt java-
solja a döntéssel érintett pedagógu-
soknak (kivéve, akinek a szakmai 
gyakorlati ideje 2016. április 30-áig 
legfeljebb 32 év), hogy amennyiben 
szeretnének Pedagógus II. fokozatot 
megcélzó minősítési eljáráson részt 
venni, 2017-ben, akkor a jogsza-
bályban rögzített 2016. április 30-i 
határidőig jelentkezzenek az eljá-
rásra.  
Amikor a jogszabályokban ha-
tályba lépnek a döntéssel érintett 
pedagógusok minősítés nélküli át-
sorolását lehetővé tevő rendelkezé-
sek, az Oktatási Hivatal az érintett 
pedagógusokat törölni fogja a 
2017. évi minősítési tervből. 
 
További részletekről tájékoztatás a 
www.oktatas.hu oldalon található. 
 



  

 

Az emberi erőforrások minisztere 
6/2016. (III. 24.) EMMI rendelete 
módosítja a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, vala-
mint személyek szakmai feladatai-
ról és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet. 

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
(továbbiakban: NM rendelet) módo-
sításának célja: a gyermekek nap-
közbeni ellátására vonatkozó részle-
tes szakmai tartalmak, és előírások 
meghatározása, törvényi rendelke-
zések végrehajtása. 

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
módosítása alapján 2017. január 1-
től a gyermekek napközbeni ellátá-
sát illetően egységes szabályozás 
lép életbe. 

A „bölcsődei ellátás” egy összefog-
laló elnevezés, mely tartalmazza a 
klasszikus bölcsődét, és emellett to-
vábbi, új ellátási formák lehetnek: 

 mini bölcsőde 
 munkahelyi bölcsőde   
 családi bölcsőde 

A bölcsődei ellátásokra vonatkozó 
közös szabályok egy alcím alatt ta-
lálhatók, míg az attól eltérő szabá-
lyok az egyes ellátási formákra vo-
natkozóan külön rendelkezésekben 
jelennek meg. 

A Gyvt. módosítása következtében – 
az ebben történt változásoknak meg-
felelően – a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és műkö-
désük feltételeiről szóló 15/1998. 
NM rendelet is módosult. 

Az NM rendelet értelmében a tele-
pülési önkormányzatnak, amennyi-
ben nem biztosít bölcsődei ellátást: 

 minden év március 1-jéig felhívást 
kell közzé tennie az ügyben, hogy 
a szülők, törvényes képviselők a 
bölcsődei ellátás iránti igényüket 
jelezzék. Erre minden év április 
15-éig lesz lehetőség.  

 minden év március 31-ig meg kell 
vizsgálnia, hogy a település 3 év 
alatti lakosainak a száma megha-
ladja-e a 40 főt. 

  

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 

A 3 éven aluli gyermekek 
ellátásának megnevezése: 
„Gyermekek napközbeni 
ellátása” lesz, melynek for-
mái: 

1. bölcsődei ellátás 
2. napközbeni gyer-

mekfelügyelet 
3. alternatív napköz-

beni ellátás lesz-
nek. 

 



  

 

A módosítás további főbb irányai: 

 Gyermekek napi gondozási ideje 
(minimum, maximum) 

 Sajátos nevelési igényű gyerme-
kek ellátásával kapcsolatos közös 
szabályok (Pedagógiai Szakszol-
gálat, ellátás formái, létszámok) 

 Alapterület 

 Tájékoztatási kötelezettségek pl. 
a nyári nyitva tartásra, és az óvo-
dáskorú gyermek ellátására vo-
natkozóan 

 Az alapellátáson túli szolgáltatá-
sok formáinak lehetőségei, fel-
tételei 

 Bölcsődei dajka, mint új munkakör 
bevezetése – átsorolások, képesí-
tési követelmények 

 A magasabb vezetők és szakta-
nácsadók számára a bölcsődei 
szakirányú szakképesítési fel-
tételei 

 Az új bölcsődei ellátási formák 
szakmai létszámminimum normáit 
az NM rendelet 1. számú mellék-
letében, az adott munkakör betöl-
téséhez szükséges képesítési elő-
írásokat a 2. számú melléklet-
ben rögzítették. 

A módosítások célja főként az volt, 
hogy az új ellátási formák rugalma-
sabban tudjanak majd igazodni a 
családok igényeihez, és ahol az 
igény jelentkezik, ott az ellátás elér-
hető lehessen.  

A gyermekek napközbeni ellátásá-
nak új formái nem csak a férőhelyek 
bővítését eredményezik, hanem szí-
nesítik is a meglévő ellátási választé-
kot. 
A mini-, munkahelyi-, és családi böl-
csődéket a klasszikus bölcsődei for-
mánál lényegesen egyszerűbb  köve-
telmények alapján lehet majd mű-
ködtetni, változnak a személyi felté-
telek, és eltérőek lehetnek a felsze-
relési jegyzék előírásai is. 

Az ellátások profilja átláthatóbb, vi-
lágosabb lesz, pl. a családi napközi, 
mint eddigi ellátási forma kiveze-
tésre kerül, főként a kötelező óvo-
dáztatás miatt. 

Az NM rendelet módosítása – a 
Gyvt. módosításával harmonizálva – 
2017. január 1-jén lép hatályba. 

Az NM Rendelet új mellékle-
tei: 

- A Bölcsődei Nevelés-gon-
dozás Országos Alap-
programja  
 

- Bölcsődei ellátáshoz szük-
séges, kötelezően biztosí-
tandó eszközök listája (fel-
szerelési jegyzék) 

- A munkaruha juttatásának 
minimumkövetelményei – 
kisgyermeknevelő, bölcső-
dei dajka, intézményve-
zető, vezető és szaktanács-
adó munkakörben 



  

 

„1. Bevezetés  

A Bölcsődei nevelés-gondozás orszá-
gos alapprogramjának (a további-
akban: Alapprogram) célja, hogy ke-
retet adjon a Magyarországon mű-
ködő bölcsődei ellátást biztosító in-
tézményben, szolgáltatásban folyó 
szakmai munkának.  

Az Alapprogram tartalma és szemlé-
lete összhangban van Magyarország 
Alaptörvényével, a 3 év alatti kor-
osztály ellátására és nevelésére-
gondozására vonatkozó jogszabá-
lyokban foglaltakkal, a bölcsődei el-
látás keretében végzett nevelés (a 
továbbiakban: bölcsődei nevelés) 
hagyományaival, felhalmozott érté-
keivel, a nemzeti sajátosságokkal, a 
legújabb koragyermekkori kutatások 
eredményeivel.   

Az Alapprogram fejezetei valam-
ennyi bölcsődei ellátásra (bölcső-
dére, mini bölcsődére, munkahelyi 
bölcsődére, családi bölcsődére) vo-
natkoznak, az egyes ellátási formák 
sajátosságainak figyelembevételé-
vel.   

A jogszabályi előírások, a szolgálta-
tást igénybe vevők szükségletei és az 
intézményi adottságok alapján a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény-
nek, szolgáltatónak helyi szakmai 
programot kell készíteni, amelynek 
meg kell felelni az Alapprogramban 
foglaltaknak.  

A bölcsődei nevelés középpontjában 
a kisgyermek és közvetett módon a 
kisgyermeket nevelő családok állnak. 
Az Alapprogram a családra, mint 
komplex rendszerre tekint, melynek 
értelmében nem csak a kisgyermek 
nevelését-gondozását, hanem az 
egész család támogatását célozza 
meg.  
 
2. A bölcsődei nevelés  

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kis-
gyermekek elsajátítsák azokat a 
készségeket, képességeket, amelyek 
segítik őket abban, hogy hatékonyan 
és kiegyensúlyozottan viselkedjenek 
saját kulturális környezetükben, sike-
resen alkalmazkodjanak annak vál-
tozásaihoz. A bölcsődei nevelés 
mindezt olyan szemlélettel és mód-
szerekkel teszi, amelyek segítik a 
családi nevelés elsődlegességének 
tiszteletét.  

A bölcsődei nevelés további célja, 
hogy a koragyermekkori intervenció 
szemléletének széles körű értelmezé-
sével összhangban minden kisgyer-
mekre és családjára kiterjedő pre-
venciós tevékenységet folytasson.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató családbarát intézmény-
ként, szolgáltatásként hozzájárul a 
családok életminőségének javításá-
hoz, a szülők munkavállalási esélyei-
nek növeléséhez.  

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS  
ALAPPROGRAMJA  

 



  

 

3. A bölcsődei nevelés alapelvei 

3.1. A család rendszerszemléletű 
megközelítése  

A család rendszerszemléletű megkö-
zelítése értelmében a bölcsődei ne-
velésben elsődleges szempont a csa-
lád működésének megismerése, meg-
értése. A rendszerszemlélet lényege, 
olyan komplex látásmód alkalma-
zása, amely nem csak a kisgyerme-
ket, hanem a családot is kiindulópont-
nak tekinti. Az interakciós mintákat a 
kisgyermek visszatükrözi, ezáltal ké-
pet kaphatunk a család erősségeiről 
és gyengeségeiről. Az erősségek 
hangsúlyozása által a szakember 
hozzájárulhat a család életminőségé-
nek javításához.   

3.2. A koragyermekkori interven-
ciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció ma-
gában foglal minden olyan tevé-
kenységet, amely a kisgyermek sajá-
tos szükségleteinek meghatározását 
és figyelembevételét szolgálja. A 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató funkcióját tekintve alkal-
mas színtér a koragyermekkori inter-
venció szemléletének alkalmazására. 
Ennek értelmében a kisgyermekne-
velő feladata az esetlegesen felme-
rülő fejlődésbeli lemaradások, meg-
torpanások felismerése és jelzése. 

3.3. A családi nevelés elsődleges 
tisztelete  

A kisgyermek nevelése a család joga 
és kötelessége. A bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény, szolgáltató a csa-
ládi nevelés értékeit, hagyományait 
és szokásait tiszteletben tartva és 
azokat erősítve vesz részt a gyerme-
kek nevelésében. Mindezek értelmé-
ben fontos a szülők számára lehetővé 
tenni a tevékeny, különböző szinteken 
és módokon megvalósuló bekapcso-
lódást a bölcsődei ellátást nyújtó in-
tézmény, szolgáltató életébe.  

3.4. A kisgyermeki személyiség 
tisztelete 

A kisgyermek egyedi, megismétel-
hetetlen, mással nem helyettesíthető 
individuum, egyéni szükségletekkel 
rendelkező, fejlődő személyiség. 
Különleges védelem, bánásmód illeti 
meg.   

A bölcsődei nevelés a gyermeki sze-
mélyiség teljes kibontakoztatására, 
a személyes, a szociális és a kognitív 
kompetenciák fejlődésének segíté-
sére irányul az alapvető gyermeki 
jogok tiszteletben tartásával. Fi-
gyelmet kell fordítani az etnikai, kul-
turális, vallási, nyelvi, nemi, valamint 
fizikai és mentális képességbeli kü-
lönbözőségek iránti tolerancia ki-
alakítására.  

3.5. A kisgyermeknevelő személyi-
ségének meghatározó szerepe  

A bölcsődei nevelésben a korosztály 
életkori sajátosságaiból adódóan 
meghatározó a kisgyermeknevelő 
szerepe, aki személyiségén keresztül 
hat a kisgyermekre és a családra. A 
feladatok színvonalas megvalósítá-



  

 

sára megfelelő szakmai kompetenci-
ával és identitással, kellő önismeret-
tel, magas szintű társas készségekkel 
bíró szakember képes.  

Ebből adódóan a kisgyermeknevelő 
felelős a szakmai tudása szinten tar-
tásáért, gyarapításáért, szakmai 
kompetenciái fejlesztéséért.  

3.6. A biztonság és a stabilitás 
megteremtése 

A kisgyermek egyéni igényeitől 
függő bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
ménybe, szolgáltatóhoz történő be-
szoktatásra, adaptációs időszakra 
úgy tekintünk, mint a kisgyermek el-
veszett biztonságának újrateremté-
sére. 

A kisgyermek személyi és tárgyi kör-
nyezetének állandósága („saját kis-
gyermeknevelő”-rendszer, felmenő-
rendszer, csoport- és helyállandó-
ság) növeli az érzelmi biztonságot, 
alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó 
szokások kialakulásához.  

A napirend folyamatosságából, az 
egyes mozzanatok egymásra épülé-
séből fakadó ismétlődések tájékozó-
dási lehetőséget, stabilitást, kiszámít-
hatóságot eredményeznek a napi 
események sorában, növelik a gyer-
mek biztonságérzetét.   

A biztonság nyújtása természetszerű-
leg magában foglalja a fizikai és a 
pszichikai erőszak minden formájától 
való védelmet is. 

 

3.7. Fokozatosság megvalósítása 

A fokozatosságnak a bölcsődei neve-
lés minden területét érintő bármely 
változás esetén érvényesülnie kell. A 
kisgyermek új helyzetekhez való fo-
kozatos hozzászoktatása segíti alkal-
mazkodását, a változások elfogadá-
sát, az új dolgok, helyzetek megisme-
rését, a szokások kialakulását. 
 
3.8. Egyéni bánásmód érvényesí-
tése 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető 
feltétel a kisgyermeknevelő elfo-
gadó, empatikus, hiteles nevelői ma-
gatartása. A bölcsődei nevelésben fi-
gyelembe kell venni a kisgyermek 
spontán érésének, egyéni fejlődésé-
nek ütemét, a pillanatnyi fizikai és 
pszichés állapotát, kompetenciáját, 
nemzetiségi/etnikai, kulturális és val-
lási hovatartozását. A fejlődés üte-
mét mindig magához a gyermekhez 
viszonyítva kell megítélni. Minden új 
fejlődési állomásnak kiindulópontja 
maga a gyermek. Ezért fontos, hogy 
a bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
ménybe, szolgáltatóhoz járó kisgyer-
mekek mindegyike egyéni szükségle-
teihez igazodó mértékben részesül-
jön érzelmi biztonságot nyújtó gon-
doskodásban és támogatásban. 
 
3.9. Gondozási helyzetek kiemelt 
jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermek-
nevelő és a kisgyermek interakciójá-
nak bensőséges, intim helyzetei.  
 



  

 

A gondozási helyzetek megvalósu-
lása során a nevelésnek és a gondo-
zásnak elválaszthatatlan egységet 
kell alkotnia. A gondozás minden 
helyzetében nevelés folyik, a nevelés 
helyzetei, lehetőségei nem korláto-
zódhatnak a gondozási helyzetekre. 
A fiziológiás szükségletek kielégítése 
megteremti a magasabb rendű szük-
ségletek kielégítésének feltételeit. A 
professzionális gondozás, hozzájárul 
a személyes kapcsolatok pozitív ala-
kulásához és a nevelési feladatok 
megvalósulásának egyik kiemelt 
színtere. 
 
3.10. A gyermeki kompetencia-
késztetés támogatása 

A korai életévekben alapozódnak 
meg a kognitív, érzelmi és társas 
kompetenciák, ezért támogatásuk ki-
emelt jelentőséggel bír a bölcsődei 
nevelésben.  

Biztosítani kell annak a lehetőségét, 
hogy a kisgyermek a játékon, a gon-
dozási helyzeteken és egyéb tevé-
kenységeken keresztül ismeretekhez, 
élményekhez, tapasztalatokhoz jus-
son, átélhesse a spontán tanulás örö-
mét, megerősödjön benne a világ 
megismerésének vágya. Kíváncsisá-
gának fenntartásával, pozitív vissza-
jelzések biztosításával segíteni kell 
önálló kezdeményezéseit, megte-
remtve ezáltal az egész életen át 
tartó tanulás igényének, folyamatá-
nak biztos alapjait.  
 

4. A bölcsődei nevelés feladatai 

4.1. A családok támogatása, an-
nak erősségeire építve a szülői 
kompetencia fejlesztése 

A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mény, szolgáltató, mint a kisgyerme-
kes családokkal kapcsolatba kerülő 
első gyermekintézmény jelentős sze-
repet tölt be a szülői kompetencia 
fejlesztésében. A család erősségei-
nek megismerése, támogatása a po-
zitívumok kiemelésével valósul meg. 

A családi és bölcsődei nevelés össz-
hangja, a szülők és a kisgyermekne-
velők közötti egyenrangú, konstruk-
tív, kölcsönös bizalmon alapuló part-
neri kapcsolat elengedhetetlen fel-
tétel a kisgyermekek harmonikus fej-
lődéséhez. A szülő ismeri legjobban 
gyermekét, így közvetíteni tudja 
szokásait, igényeit, szükségleteit, 
nagymértékben segítve ezzel a kis-
gyermeknevelőt a gyermek ismere-
tén alapuló differenciált, egyéni bá-
násmód kialakításában. A kisgyer-
meknevelő, mint szakember, szaktu-
dására, tapasztalataira építve, a 
szülők igényeihez igazodva közvetíti 
a kora gyermekkori fejlődéssel, ne-
veléssel kapcsolatos ismereteket, 
módszereket. 
 
4.2. Egészségvédelem, az egészsé-
ges életmód megalapozása  

A szakemberek feladata a kisgyer-
mek fejlődésének nyomon követése, 
dokumentálása, támogatása, a har-
monikus testi és lelki fejlődéséhez 



  

 

szükséges egészséges és biztonsá-
gos környezet megteremtése. 

A primer szükségletek egyéni igé-
nyek szerinti kielégítése a gondozási 
helyzetekben valósul meg.  

A rugalmas, a kisgyermek életkorá-
hoz, egyéni fejlettségi szintjéhez és 
az évszakhoz igazodó napirend biz-
tosítja az életkornak megfelelő vál-
tozatos és egészséges táplálkozást, 
a játék, a mozgás, a szabad leve-
gőn való aktív tevékenység és pihe-
nés feltételeit.  

Az egészséges életmód, az egész-
ségnevelés érdekében törekedni 
kell az alapvető kultúrhigiénés szo-
kások kialakítására. 

A prevenciós feladatok megvalósí-
tásába szükség esetén speciális 
szakemberek is bevonhatók: gyer-
mekorvos, dietetikus, gyógypeda-
gógus, pszichológus, mentálhigiénés 
szakember, gyermekfogszakorvos 
stb.  

Elsősorban preventív szerepet tölt-
het be, de a sajátos nevelési igényű, 
a magatartás- vagy fejlődési prob-
lémákkal küszködő kisgyermekek 
esetében korrektív lehetőségeket 
hordoz, az intézmény lehetőségei-
hez mérten kialakított, a nagymoz-
gások gyakorlásához, különféle 
mozgásfejlesztéshez szükséges esz-
közökkel felszerelt szoba vagy erre 
a célra alkalmas helyiség, hidrote-
rápiás medence vagy fejlesztő-, só-
, fény-, hang-, zene-, mese- vagy al-
kotóterápiás szoba. 

4.3. Az érzelmi és társas kompeten-
ciák fejlesztése 

A biztonságot nyújtó nevelői maga-
tartás magában foglalja a szakem-
ber érzelmi elérhetőségét és hiteles-
ségét, az érzelmek kifejezésére való 
ösztönzést, a pozitív és bíztató üze-
netek rendszeres közvetítését, a vi-
lágos elvárások és határok megfo-
galmazását.  

A kisgyermek bölcsődei ellátást 
nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz 
történő kerülése több lehetőséget 
teremt a társas kapcsolatok megta-
pasztalására. Az együttlét helyzetei 
az énérvényesítés, a tolerancia, az 
empátia gyakorlásának színterei, 
amelyek hozzájárulnak az érzelmi 
és társas kompetenciák fejlesztésé-
hez. 

Törekedni kell az együttélés szabá-
lyainak elfogadtatására, a mások 
iránti nyitottság megőrzésére.  

A kisgyermeknevelő feladata a kis-
gyermekek beszédkészségének fej-
lesztése érdekében az ingerekben 
gazdag, tiszta nyelvi környezet biz-
tosítása, a kommunikációs kedv fel-
keltése és fenntartása a bölcsődei 
nevelés-gondozás minden helyzeté-
ben, mondókák, énekek, versek, me-
sék közvetítésével. 

Különös figyelmet kell fordítani a sa-
játos nevelési igényű és a hátrányos 
helyzetű gyermekek társas és ér-
zelmi kompetenciáinak fejlesztésére 
szükség esetén más segítő szakem-
berek bevonásával is. 



  

 

4.4. A megismerési folyamatok fej-
lődésének segítése  

A kisgyermek érdeklődésének erősí-
tése a játékos felfedezés és a cselek-
véses tanulás lehetőségeinek megte-
remtése a kisgyermeknevelő aktív 
részvételével és a megfelelő környe-
zet kialakításával történik.  

A bölcsődei nevelés-gondozás hely-
zeteiben a szakember ismeretet 
nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasz-
talatok és élmények feldolgozását.  

A kisgyermek igényeihez igazodó 
közös tevékenység során szerepet 
kap az élmények, viselkedési és 
helyzetmegoldási minták nyújtása, 
az önálló próbálkozás és a kreativi-
tás támogatása.  

Az önálló választás és a döntési ké-
pesség kialakulását segíti a báto-
rító, ösztönző nevelői magatartás. 
 
5. A bölcsődei nevelés főbb hely-
zetei  

Alapvető szempont, hogy a bölcső-
dei élet a kisgyermek számára él-
ményt nyújtó, részvételre motiváló, 
tanulási tapasztalatokat biztosító le-
gyen.  

Valamennyi tevékenység, élethely-
zet alakításának módszertani 
alapja 

- az egyéni bánásmód érvé-
nyesítése,  

- a gyermek pozitív önálló-
sági törekvéseinek, önérté-
kelésének erősítése. 

 

5.1. Tanulás  

A teljesítményelváráshoz kötött, 
erőltetett ismeretgyarapításnak a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény-
ben, szolgáltatónál nincs helye. A 
bölcsődei nevelés területén a tanulás 
fogalmát a lehető legtágabban ér-
telmezzük. Tanulás, minden olyan ta-
pasztalat-, illetve információszerzési 
folyamat, amely tartós változást 
idéz elő a viselkedésben, illetve a 
gondolkodásban, valamint elősegíti, 
hogy a gyermek megismerje önma-
gát és környezetét. A tanulás a 
gyermek korából és fejlettségéből 
adódó tevékenységekbe ágyazot-
tan történik.   

A tanulás legfontosabb irányítója a 
személyes kíváncsiság, az érdeklő-
dés.   

A kisgyermekkori tanulás színterei a 
természetes élethelyzetek: a gondo-
zás és a játék, a felnőttel és a tár-
sakkal való együttes tevékenység és 
a kommunikáció. A tanulás formái az 
utánzás, a spontán játékos tapasz-
talatszerzés, a kisgyermeknevelő-
gyermek interakcióból származó is-
meretszerzés és szokáskialakítás. A 
kisgyermeknevelőnek a sajátos ne-
velési igényű gyermekek esetében 
szem előtt kell tartania, hogy náluk 
más jellegű és hosszabb időt vesz 
igénybe a tanulási folyamat. 

A beszéd a kisgyermekkori tanulás 
nagyon fontos eleme. A kommunika-
tív képességek fejlődésének fel-
tételei a biztonságos és támogató 
környezetben zajló felnőtt-gyermek 



  

 

és gyermek-gyermek interakciók. Fi-
gyelembe kell venni azoknak a 
gyermekeknek a nyelvi szükségle-
teit, akiknek nem a magyar az 
anyanyelvük. 
 
5.2. Gondozás  

A gondozás bensőséges interakciós 
helyzet a kisgyermeknevelő és 
gyermek között, amelynek elsődle-
ges célja a gyermek fizikai, testi 
szükségleteinek maradéktalan ki-
elégítése. 

A személyes és a szociális kompe-
tenciák kialakulásának egyik felté-
tele, hogy a gyermek csecsemőkor-
tól kezdve aktívan vehessen részt a 
gondozási helyzetekben, lehetősége 
legyen úgy próbálkozni, hogy köz-
ben érzi a kisgyermeknevelő figyel-
mét, biztatását, támogató segítsé-
gét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 
megerősítéssel, dicsérettel jutal-
mazza, ami növeli az együttműkö-
dési kedvet. A gondozási helyzetek-
ben sem érvényesülhet teljesítmény-
elvárás. Lényeges, hogy elegendő 
idő álljon rendelkezésre, mivel az 
egyes mozzanatok megtanulása 
gyakorlást igényel. A felnőttel való 
kommunikáció érzelmi töltése, a kis-
gyermeknevelőnek a gyermekről 
adott jelzései kihatnak az önelfoga-
dásra, a személyiség egészséges 
alakulására.   

A gondozás minősége jelentős mér-
tékben befolyásolja a szokások ki-
alakulását és az önállósodás folya-
matát.  

5.3. Játék  

A játék a gyermekkor legfontosabb 
tevékenysége, ami segít a világ 
megismerésében és befogadásá-
ban, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi 
és szociális fejlődést. A kisgyermek-
nevelő a játék feltételeinek (megfe-
lelő hangulat, hely, idő, eszközök) 
biztosításával és nevelői magatar-
tásával támogatja az elmélyült, nyu-
godt játéktevékenységet, a kreativi-
tást. A kisgyermeknevelő a gyermek 
igényeitől és a helyzettől függően 
kezdeményez, esetenként mintát 
nyújt, szerepet vállal a játékban, 
annak tartalmát ötleteivel, javasla-
taival színesíti. A játék ad elsősor-
ban lehetőséget a társas kapcsola-
tok alakulására. A kisgyermekneve-
lővel, a többi gyermekkel való 
együttlét örömforrás a kisgyermek 
számára, a társak viselkedése min-
tát nyújt, segítve a szociális képessé-
gek fejlődését.   
 
5.4. Mozgás  

A csecsemő- és kisgyermekkor az 
alapvető mozgásformák kialakulá-
sának és fejlődésének időszaka. A 
kisgyermekek mozgásigénye rend-
kívül nagy, számukra örömforrás a 
mozgás. Ezért a szobában és az ud-
varon is biztosítani kell a minél na-
gyobb mozgásteret, a mozgásfej-
lesztő játékokat. A játékeszközökkel 
szemben elvárás, hogy felkeltsék az 
érdeklődést, fenntartsák a mozgás-
aktivitást és használatuk biztonsá-
gos legyen.  



  

 

Biztosítani kell a környezet baleset-
mentességét és a veszélyforrások ki-
küszöbölését. Csecsemőknek olyan 
játszóhelyet kell biztosítani, amely 
védett, de elegendő hely áll rendel-
kezésre, például: hempergő, elkerí-
tett szobasarok.  

A nagymozgásos játékokra a sza-
badban, az udvaron és a teraszon 
több lehetőség nyílik, mint a szobá-
ban. Még több lehetőséget kínál a 
benti nagymozgásos játékokkal fel-
szerelt külön helyiség használata. 
Minél változatosabb mozgásra van 
lehetősége a kisgyermekeknek, an-
nál nagyobb örömüket lelik a játék-
ban.  

A mozgásfejlesztő eszközök haszná-
lata során a kisgyermekek szaba-
don próbálhatják, végezhetik az 
egyes mozgásformákat, fejlődik 
mozgáskoordinációjuk, harmoni-
kussá válik a mozgásuk. Az önálló-
sági törekvések támogatása során a 
gondozási műveletekben való aktív 
részvétel lehetőséget ad a praktikus 
mozgások gyakorlására, finomítá-
sára.  
 
5.5. Mondóka, ének  

A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
ményben, szolgáltatónál sokrétű ze-
nei élmény átélésére, tapasztalat-
szerzésre ad lehetőséget a környe-
zet hangjainak megfigyelése, a kis-
gyermeknevelő ének- és beszéd-
hangja, spontán dúdolgatása, ritmu-
sos szövegmondása, a dallam és rit-

mushangszerek hallgatása, megszó-
laltatása, a közös éneklés. A kis-
gyermek életkori sajátosságaihoz, 
egyéni fejlettségéhez, érzelmi, han-
gulati állapotához igazodó, felelős-
séggel kiválasztott és alkalmazott 
játékos mondókák, gyermekdalok, 
népdalok és értékes zeneművek fel-
keltik a kisgyermek érdeklődését, 
formálják esztétikai érzékenységét, 
zenei ízlését, segítik a hagyományok 
megismerését és továbbélését. A 
személyes kapcsolatban, játékhely-
zetekben átélt mondókázás, ének-
lés, zenehallgatás pozitív érzelme-
ket kelt, örömélményt, érzelmi biz-
tonságot ad a kisgyermeknek. Az is-
métlődések, a játékos mozdulatok 
megerősítik a zenei élményt, a zenei 
emlékezetet. Érzelmi alapon segítik 
az anyanyelv, a zenei anyanyelv el-
sajátítását, a személyiség fejlődé-
sét, hozzájárulnak a kisgyermek lelki 
egészségéhez, valamint a csoport-
ban a derűs, barátságos légkör 
megteremtéséhez. A bölcsődei ellá-
tást nyújtó intézményben, szolgálta-
tónál végzett zenei nevelés eredmé-
nyes megvalósítása lehetőséget 
nyújt a kisgyermek további zenei 
fejlődésére.   
  
5.6. Vers, mese  

A vers, mese nagy hatással van a 
kisgyermek érzelmi és értelmi fejlő-
désére (ezen belül a beszéd, a gon-
dolkodás, az emlékezet és a képze-
let fejlődésére), valamint a szociális 
fejlődésre. A versnek elsősorban a 
ritmusa, a mesének pedig a tartalma 



  

 

hat az érzelmeken keresztül a sze-
mélyiségre. A verselés, mesélés, ké-
peskönyv-nézegetés bensőséges 
kommunikációs helyzet, így egy-
szerre feltétele és eredménye a kis-
gyermek alapvető érzelmi biztonsá-
gának. A gyermek olyan tapaszta-
latokra, ismeretekre tesz szert, ame-
lyeknek megszerzésére más helyze-
tekben nincs lehetősége. A közös 
mesélés élménye segíti az aktív szó-
kincs kialakulását és a világról való 
ismeretek megszerzését.   

A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
ményben, szolgáltatónál a népi és 
az irodalmi műveknek egyaránt he-
lye van.   

A helyzetek alakítását, alakulását a 
gyermekek pillanatnyi érzelmi álla-
pota és ebből fakadó igényei befo-
lyásolják elsősorban. 
 
5.7. Alkotó tevékenységek   

Az öröm forrása maga a tevékeny-
ség – az érzelmek feldolgozása és 
kifejezése, az önkifejezés –, nem an-
nak eredménye.  

A kisgyermeknevelő feladata a tár-
gyi feltételek és elegendő idő bizto-
sítása, az egyes technikák, eszköz-
használat megmutatása, a kisgyer-
mek pillanatnyi igényének megfe-
lelő technikai segítségnyújtással az 
alkotókedv ébrentartása. 

A kisgyermek alkotásának elismeré-
sével és megbecsülésével a kisgyer-
meknevelő segíti az alkotó tevé-

kenységek iránti érdeklődés fenn-
tartását és az alkotásból fakadó 
öröm személyiségfejlődésre gyako-
rolt pozitív hatásainak érvényesülé-
sét.  

A leggyakoribb alkotó tevékenységi 
formák a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézményben, szolgáltatónál: 
nyomhagyó eszközök használata, 
firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyű-
rés, tépés, ujjfestés vagy vastag 
ecsettel festés. 
 
5.8. Egyéb tevékenységek   

Ezek a tevékenységek valamilyen 
élethelyzet közös előkészítéséhez és 
megoldásához, a környezet aktív 
megismeréséhez, az egymásról és a 
környezetről való gondoskodáshoz 
kapcsolódnak (pl. babafürdetés, vi-
ráglocsolás, őszi falevelek gereb-
lyézése, karácsonyi süteményszag-
gatás, gyümölcssaláta készítése 
stb.).  

Az öröm forrásai az „én csinálom” 
élményének, az együttességnek, a 
közös munkálkodásnak és a tevé-
kenység fontosságának, hasznossá-
gának átélése.  

A kisgyermekek bármikor bekap-
csolódhatnak és bármikor kiléphet-
nek, az önkéntesség nagyon fontos, 
a tevékenykedés nem lehet feladat. 

Ezek a helyzetek lehetőséget nyújta-
nak az együttműködésre, a felada-
tok megosztására, ok-okozati össze-
függések felfedezésére, megérté-
sére.  



  

 

6. A bölcsődei nevelés megvalósí-
tásának sajátos feltételei 

6.1. „Saját kisgyermeknevelő”-
rendszer  

A kisgyermeknevelő a bölcsődei ne-
velés szakembere, aki személyiségé-
vel, nevelői attitűdjével mintát jelent 
a családok és a gyermekek számára 
egyaránt. A „saját kisgyermekne-
velő”- rendszer a biztonság és a sta-
bilitás megteremtésének szabályán 
alapul. A csoport vagy a csoport 
gyermekeinek egy része tartozik 
közvetlenül egy kisgyermeknevelő-
höz. A „saját kisgyermeknevelő” 
szoktatja be a gyermeket a bölcső-
débe, és a bölcsődébe járás egész 
időtartama alatt ő a kisgyermek ne-
velője (felmenőrendszer). Ő kíséri fi-
gyelemmel a kisgyermek fejlődését, 
tartja számon az egyes fejlődési ál-
lomásokat, vezeti az ehhez kapcso-
lódó szakmai dokumentációt és fele-
lősséggel tartozik a rábízott gyerme-
kekért. A „saját kisgyermeknevelő”- 
rendszerben több figyelem jut min-
den gyermekre, számon lehet tartani 
a gyermekek egyéni igényeit, prob-
lémáit, szokásait, elsősorban a „saját 
kisgyermeknevelő” segíti át őket a 
bölcsődei élet során adódó nehézsé-
geken. 

6.2. Gyermekcsoportok szervezése  

A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
ményben, szolgáltatónál a gyer-
mekcsoport létszáma jogszabály ál-
tal meghatározott. Az előírtnál ma-
gasabb csoportlétszám nem fogad-
ható el, mivel a minőségi bölcsődei 

nevelést az életkornak és a sajátos 
igényeknek megfelelő felnőtt-kis-
gyermek arány garantálja.  
A bölcsődei nevelés alapelveinek 
megfelelően a kisgyermek a bölcső-
débe járás teljes időtartama alatt 
ugyanabba a gyermekcsoportba 
jár.  Életkor szerint homogén és ve-
gyes csoportok egyaránt előfordul-
nak. A szakmai elveknek megfele-
lőbb az életkor szerinti homogén 
csoport, mert a gyermekek közötti 
nagy egyéni különbségek kezelése 
homogén csoportban sem könnyű 
feladat és a vegyes korcsoport elő-
nyei a bölcsődés korban kevésbé ér-
vényesülnek, mint a későbbi életsza-
kaszokban.   
 
6.3. Tárgyi feltételek 

A kisgyermeket körülvevő tárgyi kör-
nyezetet – a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény, szolgáltató épületét, ját-
szóudvarát és egyéb helyiségeit –, a 
jogszabályi és szakmai előírások, a 
csoportokba járó kisgyermekek lét-
száma, életkora, igényei alapján úgy 
kell kialakítani, hogy az biztonságos 
legyen és a bölcsődei nevelés meg-
valósítását szolgálja.  
 
6.4. Napirend  

A jól szervezett, folyamatos, ugyan-
akkor rugalmas napirend a kisgyer-
mekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt, kiszámít-
ható, folyamatos gondozás fel-
tételeit, annak megvalósítását bizto-
sítja, megteremtve a biztonságérze-
tet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás 



  

 

és az önállósodás lehetőségét. A na-
pirenden belül az egyes kisgyermek 
igényeit úgy kell kielégíteni, hogy 
közben a csoport életében is átte-
kinthető rendszer legyen, a gyerme-
kek tájékozódhassanak a várható 
eseményekről, kiiktatódjon a felesle-
ges várakozási idő. Ez egyben a 
csoport belső nyugalmát is biztosítja.   
A napirend függ a gyermekcsoport 
életkori összetételétől, fejlettségé-
től, szükségleteitől, de befolyásolják 
azt az évszakok, az időjárás, a cso-
portlétszám és egyéb tényezők is. A 
napirend kialakításának további 
feltételei a személyi állandóság 
(„saját kisgyermeknevelő”-rend-
szer), a tárgyi feltételek, a jó mun-
kaszervezés, a bölcsődei dajkával 
való összehangolt munka, a kisgyer-
mekek otthoni életének, életritmusá-
nak lehetőség szerinti figyelembe-
vétele.   
 
7. Családok támogatásának mód-
szerei és lehetőségei 

A családok támogatása a családban 
hatékonyan működő erőforrások 
felkutatására és ezen erőforrások 
eredményes működtetésére irányul, 
mely hozzájárul a család 
szocializációs funkciójának minél 
szélesebb körű kibontakozásához. Ez 
a megközelítés szem előtt tartja a 
családi nevelés elsődlegességét, a 
bölcsődei ellátás családi nevelésre 
való épülését. A kapcsolattartásnak, 
tájékoztatásnak több formája van, 
mindegyik más-más szerepet tölt be, 

ezért célszerű párhuzamosan minél 
többet alkalmazni belőlük.  
 
7.1. A családlátogatás  

A családlátogatás célja a családdal 
való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek 
és a szülők otthoni környezetben 
való megismerése. Lehetőség szerint 
az első családlátogatásra a beszok-
tatás megkezdése előtt, a kisgyer-
mek ébrenléti idejében kerüljön sor. 
A családlátogatás arra is lehetősé-
get nyújt, hogy a szülő bővebben in-
formálódjon a bölcsődei életről, job-
ban megismerje azokat a kisgyer-
meknevelőket, akikre gyermekét 
bízza. A családlátogatás fontos 
színtere a bizalmi kapcsolat meg-
alapozásának, ami feltétele a ké-
sőbbi jó együttműködésnek. 
 
7.2. Beszoktatás (adaptáció) – szü-
lővel történő fokozatos beszoktatás  

A szülővel történő fokozatos beszok-
tatás a családdal való együttműkö-
dést helyezi előtérbe. Az anya, az 
apa vagy más családtag jelenléte 
biztonságot ad, segíti a kisgyermek-
nevelő és a gyermek között az ér-
zelmi kötődés kialakulását, ezzel a 
gyengéd átmenetet, az új környe-
zethez való alkalmazkodást.  
A szülővel történő fokozatos beszok-
tatás folyamata során a kisgyer-
meknevelő tovább építi a bizalmi 
kapcsolatot, a szülő információt 
nyújt a bölcsődei nevelés tartalmá-
ról és a kisgyermekfejlődés sajátos-
ságairól.  
  



  

 

7.3. Napi kapcsolattartás 

A napi kapcsolattartás célja a rövid, 
kölcsönös informálás a kisgyermek 
érzelmi állapotáról, hangulatáról, 
az őt érintő napi történésekről, vál-
tozásokról. Az egyéni igények, kéré-
sek megfogalmazására is ezen al-
kalmakkor kerül sor. Az interakciós 
helyzetet a pozitív hangvétel jel-
lemzi, de a negatív eseményekről is 
tényszerű tájékoztatás történik, a 
szakmai etikai szabályoknak és az 
időkereteknek megfelelően. 
 
7.4. Egyéni beszélgetés 

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek 
fejlődéséről szóló részletes, kölcsö-
nös tájékozódást vagy a hosszabb 
megbeszélést igénylő kérdések, ne-
velési problémák közös átgondolá-
sát szolgáló találkozási forma. Kez-
deményezheti a szülő, a kisgyer-
meknevelő, a bölcsődevezető. A 
szakmai kompetencián túlmenő kér-
désben kérhető egyéb szakember 
közreműködése. 
 
7.5. A szülőcsoportos beszélgeté-
sek  

A szülőcsoportos beszélgetések a 
bölcsődei nevelési évenként leg-
alább három alkalommal szervezett 
tematikus beszélgetések a cso-
portba járó kisgyermekek szüleit 
foglalkoztató aktuális nevelési té-
mákról. A csoportos beszélgetéseket 
a kisgyermeknevelők vezetik, a szü-
lőkkel kialakított partneri viszonyra 
építve.  

A problémák megosztása, egymás 
meghallgatása segíti a szülői kom-
petenciaérzés megtartását. Lehető-
ség van az egymástól hallott hely-
zetkezelési módok továbbgondolá-
sára, ezáltal a saját viselkedésre-
pertoár bővítésére. A kisgyermek-
nevelőktől kapott indirekt megerősí-
tések befolyásolhatják a szülők ne-
velési szokásait. 
 
7.6. Szülői értekezlet  

Bölcsődén belül a szülői értekezlet a 
szülők általános és az adott 
gyermekcsoportra vonatkozó 
tájékoztatását, valamint a 
gyermekeket érintő, a szülőkkel 
közösen meghozandó döntések 
elősegítését szolgálja.  

Egy nevelési éven belül három 
alkalommal célszerű szülői 
értekezletet tartani (beszoktatások 
előtt, a beszoktatásokat követően és 
a nevelési év vége felé), de a 
bölcsődét, vagy az adott 
gyermekcsoportot érintő különleges 
helyzetekben rendkívüli szülői 
értekezlet összehívására is sor 
kerülhet.  
 
7.7. Indirekt kapcsolattartási for-
mák 

Az indirekt tájékoztatási formák jól 
kiegészítik a direkt kapcsolattartási 
formákat. Az írásbeli tájékoztatók, 
hirdetőtáblák, honlap, szórólap, kö-
zösségi oldalakon való megjelenések 
lehetőséget adnak az ismeretterjesz-
tésre.  



  

 

8. A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mény, szolgáltató kapcsolatrend-
szere 

A szakmai munka fejlődését, a tudás-
megosztást, a jó gyakorlatok elterje-
dését biztosítja a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények, szolgáltatók 
egymás közötti szoros együttműkö-
dése.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató és az óvoda között olyan 
kölcsönös együttműködésre épülő, 
tartalmas kapcsolat kialakítása szük-
séges, amely lehetővé teszi egymás 
szakmai elveinek, céljainak megisme-
rését, megértését. Fontos a szakmai 
kompetencia elismerésén alapuló 
partneri viszony előtérbe helyezése. 
Különös jelentőséggel bír ez a közös 
igazgatású integrált intézmények 
esetében. Mindezek a kisgyermek 
érzelmi biztonsága folyamatos fejlő-
désének fenntartását szolgálják, in-
tézményváltásnál segítenek az új 
környezetbe történő beilleszkedés-
ben.  

A kompetenciahatárok kölcsönös tisz-
teletben tartásával kooperatív kap-
csolatokat kell kialakítani mindazok-
kal a társintézményekkel és szakem-
berekkel, akikkel a családok kapcso-
latba kerülnek/kerülhetnek, illetve 
akikkel a kapcsolat kialakítása a 
gyermek egészséges fejlődése, fej-
lesztése szempontjából szükséges.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 
szolgáltató és a különböző civil szer-
vezetek közötti együttműködés is 
hozzájárulhat a bölcsődei ellátást 

igénybe vevő családok szükségletei-
nek, esetleges speciális igényeinek 
kielégítéséhez.  

9. Alapellátáson túli, a családi ne-
velést támogató szolgáltatások 

A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mény, szolgáltató az alapellátás el-
sőbbsége mellett családtámogató 
szolgáltatásokat szervezhet. Ilyen 
szolgáltatások lehetnek a játszócso-
port, az időszakos gyermekfelügye-
let, a gyermekhotel, a nevelési ta-
nácsadás, a játék- és eszközkölcsön-
zés. Mindezeket bármely család 
igénybe veheti. A kisgyermekek és 
családjaik számára nyújtott szolgál-
tatások esetében kiemelten fontos 
elkülöníteni és meghatározni az 
alapellátás és a szolgáltatások kü-
lönbözőségeit és jellemzőit. 

A jó minőségű szolgáltatás megva-
lósításához a megfelelő személyi és 
tárgyi feltételeket biztosítani kell. 

Valamennyi szolgáltatási forma 
megvalósításánál figyelembe kell 
venni a bölcsődei nevelés alapelveit, 
különösképpen a koragyermekkori 
intervenció szemléletének befoga-
dását. 
A szolgáltatások működtetésénél is 
kiemelt jelentőségű a kompetencia-
határok betartása.  
 
Az egyes szolgáltatások jellemzőit, 
az igénybevétel lehetséges módjait 
valamint a díjazást egyértelműen 
megfogalmazva, írásban kell rögzí-
teni.” 



  

 

Egyetértve sok szakemberrel és 
szülővel, meggyőződésünk, hogy 
a mese hatékony eszköze az er-
kölcsi és az érzelmi nevelésnek.  

Természetes módon, minden erőlte-
tettség nélkül kapcsolja be a gye-
rekeket a nemzeti és az egyetemes 
kultúrába, finoman, többé-kevésbé 
burkoltan, de felfoghatóan jelzi a 
sikerre vezető társas viselkedés 
előnyeit. („Jótett helyébe jót várj”, 
„Szerencséd, hogy Öreganyádnak 
szólítottál!”)  
Azt a belátást közvetíti, hogy az 
életben a súlyos nehézségeket nem 
lehet elkerülni, ellenkezőleg: küz-
deni kell velük, és ez a harc elvá-
laszthatatlanul hozzátartozik az 
emberi léthez, s hogy ha az ember 
nem hátrál meg, hanem kitartóan 
szembeszáll a váratlan és gyakran 
igazságtalan megpróbáltatások-
kal, túljuthat minden akadályon, és 
végül győztesen kerülhet ki a harc-
ból. Reményt ad, hogy az életben a 
leggyengébbek is boldogulhatnak 
(például furfanggal): A legkisebb 
testvér diadala, Csizmás kandúr, Az 
égig érő paszuly, A vitéz szabócska 
stb. 
E tanulságok és általános útmutatá-
sok mellett a mese eligazít az em-
beri viszonylatokban is. Szülőkről és 
gyerekekről, testvérek egymás kö-
zötti kapcsolatáról, idősek és fiata-
lok viszonyáról, a barátságról, va-
lamint a hosszabb-rövidebb távú 

Bemutatkozik a Mesemúzeum, a  
Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléja 

„… itt még a pókok is 
mesét szőnek” 

2012. október 2-án nyitot-
ta meg kapuit a Mese-
múzeum és Meseműhely, 
amely Kányádi Sándor 
Kossuth-díjas költő ötlete 
alapján az EMMI Alfa-
pályázatának támogatás-
ával jött létre. Az új intéz-
mény fenntartója a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a 
Budavári Önkormányzat.  
A Döbrentei u. 15. szám 
alatt található múzeum az 
épület alsó szintjén helyez-
kedik el, fő egységei a 
múzeumi fogadótér, a 
„Magyar tündérmese vilá-
ga” című állandó, és a 
magyar mesegyűjtés első 
száz évéről szóló időszaki 
kiállítás. A kis budavári 
épületnek valóban minden 
szegletét kitölti a mese: a 
gyerekek rengeteg mese-
könyv közül válogathatnak, 
beülhetnek a hallgatókuc-
kóba, kipróbálhatják ma-
gukat a színpadon vagy 
elkészíthetik saját mese-
filmjüket.   
Jöjjön és legyen Ön is ré-
szese egy közös történet 
születésének! 
 



  

 

együtt-munkálkodásról (közös fel-
adatok, élethelyzetek, „próbák” 
megoldási lehetőségeiről) egyaránt 
sokat elárulnak a mesék. 
Amellett, hogy tanít, szórakoztat és 
kíváncsivá tesz, a mese enyhíti a min-
denkiben fellépő egzisztenciális szo-
rongást, a félelmet a haláltól, miköz-
ben egy pillanatig sem áltat azzal, 
hogy örökké élni lehetséges. Egy-
szersmind jelzi („azután még sokáig 
éltek, örömben és boldogságban”), 
hogy hosszú távon csupán egyvalami 
feledtetheti velünk az elmúlást: ha 
boldog kapcsolatot alakítunk ki egy 
másik emberrel. („és boldogan éltek, 
míg meg nem haltak.”) 

A Mesemúzeum első állandó kiállí-
tása, A magyar tündérmese világa lét-
rehozása során mi is szembe kerül-
tünk azzal a kihívással, amely minden 
irodalmi témájú kiállítás esetében 
felmerül: az irodalmi alkotás, vagyis 
a szöveg megjelenítésével. Milyen 
arányban legyen jelen a bemuta-
tandó relikvia, az épített installáció 
és a megjelenített szöveg? Mennyit 
olvas el szívesen egyszerre egy láto-
gató?  

Minthogy elsősorban gyerekeknek 
szóló kiállítást építettünk, e szempon-
tok még inkább előtérbe kerültek. 
Tisztában voltunk vele, hogy a hoz-
zánk ellátogató gyerekek nem biz-
tos, hogy mindannyian tudnak majd 
olvasni, illetve, nem biztos, hogy lesz 
türelmük végighallgatni a felolva-
sást; így tehát tudtuk, hogy kiállítá-
sunk nem lehet szövegalapú. Ugyan-
ilyen fontos szempontunk volt, hogy a 
kiállítási tér, az installációs elemek ne 
huzalozzák elő, ne határozzák meg 
túlzott mértékben a mesék interpre-
tációját a gyerekek még formálódó 



  

 

belső képi világában. Hogy hagyjuk 
képzeletüket minél szabadabban 
szárnyalni. 
Mindez nem változtat persze azon, 
hogy a mese, a mesélés szóbeli mű-
faj, jótékony hatását is elmesélve 
vagy olvasva, felolvasva fejti ki. A 
mesemúzeum létrehozását a mesé-
ben rejlő - fent említett – értékek in-
dokolják, programjainkkal, foglalko-
zásainkkal, illetve a téri kialakítással 
is ezeknek az értékeknek a felszínre 
hozását igyekszünk elérni. 
 
Téri kialakítás 

A több, mint 200 éves épület a mesék 
világához remekül illeszkedő 
atmoszférájával kivételesen 
alkalmas helyszínnek bizonyult. 
Célunk volt, hogy az utcáról betérő 
látogató a kapun belépve egyből 
érezze a „történetek varázsát”. A 
kapualjba helyeztük el a ház titkairól 
szóló installációs elemet, amely 
három falba mélyesztett mini-
enteriőrből és egy nagyméretű 
plexilapból áll, amelyre a 
múzeumnak otthont adó ház 
története van rányomtatva. Beljebb 
haladva, a belső udvarban található 
az ég felé törő fa és mellette a 
restaurált kút, amelyből – legalábbis 
elmondásunk szerint – az élet vize 
folyik. Innen nyílik az intézmény 
legnagyobb helyisége, a műhely. Itt 
zajlik a múzeumpedagógiai 
foglalkozások eleje és vége: itt nyílik 
lehetőség nagyobb létszámú csoport 
esetén a ráhangolódásra és a 
lezárásra. A műhely színtere a 

gyerekek által létrehozott vagy a 
befogadott színházi és báb-
előadásoknak, árnyjátékoknak, 
vetítéseknek is, és itt tartjuk a kreatív 
műhelyfoglalkozásokat, amelyek a 
mesék vizuális feldolgozását tűzik ki 
célul. A műhelyből egy különleges 
ajtón át juthatunk be az állandó 
kiállításba, amelyben egyfajta 
sűrített meseutat járhat be a 
látogató: a meseindító üveghe-
gyeken átkelve, próbákat teljesítve, 
akadályokat leküzdve juthat a „fele 
királyságig”.  

Az út, mint minden történet esetében, 
a mi kiállításunkban is fő szervező 
elem: a mesében előforduló és a 
térben megjelenített egyéb 
motívumokról és szimbólumokról a 
falakon elhelyezett, ún. 
tudástáblákról tájékozódhat a 
látogató. Így például megtudhat 
egyet s mást a tündérmesék állandó 
szereplőiről, akikkel az első 
teremben találkozhatunk: a 
vándorútra induló hősről, a királyról 
és a királylányról, a sárkányról vagy 
a legfőbb segítőről: a táltos lóról. A 
második terem az erdő, a kiállítás 
próbáinak fő helyszíne. Ahogy a 
tudástáblán olvashatjuk: „Az erdő az 
ismerős és az idegen közti 



  

 

határterület. A sötét, titokteljes erdő 
egyfajta senki földje, az emberrel 
szemben álló erők fő tartózkodási 
helye (vadállatok, vasorrú bába). 
Mágikus tér, mélypszichológiai 
értelemben a tudattalan kifejező-
dése. A bolyongást, a „természetes” 
labirintust jelképezi, a kalandok és 
veszélyek helyszíne.” Koczka István 
és alkotótársa, Nagy György az 
erdő kitalálói és kivitelezői valódi 
műremeket hoztak létre: a látogató 
valóban a rengetegben érzi magát a 
20 nm-es teremben.  

A gyerekek az erdő felső világában 
is közlekedhetnek, és egy különleges 
átjárón keresztül juthatnak el a 
harmadik terembe, ahol a sárkánnyal 
való küzdelem után a gyerekek vitézi 
vértben vagy éppen királynői 
öltözékben foglalhatják el méltó 
helyüket a trónszéken. Az interaktív 
kiállításban nem elég csak 
végigsétálni, a látogatónak 
próbákat kell teljesítenie. A hét 
próba mindegyike más-más 
készséget, képességet érint, és az 
összes érzékszerv mozgósítására 
szükség van a megoldásukhoz, 
legyen szó népmesei idézetek 

párosításáról, az égig érő fa 
odújába rejtett kincsek 
kitapogatásáról, labirintusban való 
eligazodásról vagy éppen a sárkány 
elnáspángolásáról. Fontosnak 
tartottuk, hogy a népmesei 
hagyomány felhasználásával a mai 
gyerekek számára is inspiráló 
feladatokat és helyszíneket hozzunk 
létre, és ez – legalábbis a 
Vendégkönyv bejegyzései szerint – 
többé-kevésbé sikerült is. 

A Mesemúzeum belső tereinek kiala-
kításakor nemcsak az esztétikai, ha-
nem a környezettudatos nevelés 
alapelveit is figyelembe vettük. Töre-
kedtünk arra, hogy csak természetes 
alapú és/vagy újrahasznosított 
anyagok (fa, papír, fém, üveg, textil) 
dolgozzunk. Mindeközben a XXI. szá-
zadi gyermekek természetes igényé-
hez és oktatási gyakorlatához alkal-
mazkodva a kiállításokban és a fog-
lalkozásokban megfelelő szerephez 
juttattuk a korszerű elektronikus esz-
közöket. Ilyen például az igen nép-
szerű Filmfabrika kuckónk, ahol min-
denki elkészítheti saját forgatóköny-
vön alapuló, pár másodperces moz-
góképét. 



  

 

Foglalkozások és programok 

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink 
kidolgozása során szem előtt tartot-
tuk az alapkészségek és kulcskompe-
tenciák fejlesztését, a gyerekek tár-
sadalmi beilleszkedésének elősegíté-
sét, egyéni életük gazdagítását. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a ko-
rai évektől (3–4 éves kor) ismeretek-
kel előkészítsük és érzelmileg meg-
alapozzuk az olvasástanulást és az 
irodalom befogadását, hogy hatéves 
kortól fejlesszük a nyelvi tudatossá-
got, a beszéd- és szövegértést, az 
ehhez szükséges készségeket, hogy 
élményt adjunk, s elkötelezzük a lá-
togatókat a klasszikus és kortárs 
gyermekirodalom alkotásai mellett. 
A Mesemúzeum és Meseműhely fog-
lalkozásai elsősorban történetírással, 
meséléssel, illetve a történetek és 
szereplők vizuális megjelenítésével 
fejlesztik a gyermekek kreativitását 
és képzelőerejét. A különböző kultú-
rák meséinek, történeteinek megis-
merése, feldolgozása növeli az el-
térő kultúrák, életmódok, világnéze-
tek és életkorok iránti toleranciáju-
kat.  

Noha a látogatók zömét csoportok 
alkotják, a kiállítás felépítése, illetve 
a múzeumpedagógiai foglalkoztató 
füzet segíti az egyéni látogatókat 
(szülőket és gyerekeket), hogy a fel-
kínált helyzeteket saját élményként 
átélhessék és a mesékkel kapcsolatos 
ismereteiket bővítsék és árnyalják.   
Kitűzött céljainkkal összhangban fon-

tos feladatunknak tartjuk, hogy pe-
dagógusok, illetve a szakmájukban 
érintettek számára felnőttképzési 
programokat szervezzünk.  

Az egyéni látogatók zöme a családi 
hétvégékre érkezik. Minden szomba-
ton, de sokszor vasárnapokon is külön 
programokkal várjuk a látogatókat. 

A kiállítás meseútjának bejárása mel-
lett író-olvasó találkozókon, dramati-
kus játékokon, zenés alkotóműhelyen 
vagy interaktív családi drámafoglal-
kozásokon vehetnek részt a látoga-
tók.  

Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket 
és nagyokat egyaránt. 

Helmich Katalin 
szakmai vezető 

Mesemúzeum 

„Ha nem ismered a fákat, elté-
vedsz az erdőben, 
de ha nem ismered a meséket, el-
tévedsz az életben.” 

(szibériai közmondás) 
 



  

 

 
 

A projekt résztvevői szakmai kom-
petenciájuk fejlesztésében érdekelt 
bölcsődei kisgyermekgondozó, kis-
gyermeknevelői képzettséggel 
(OKJ) és  óvópedagógus (felsőfokú) 
végzettségű munkavállalók közül 
kerültek kiválasztásra. 

Elvárás volt a pályázatnál, hogy a 
jelentkezők motiváltak legyenek 
egy interkulturális tapasztalatszer-
zésre, készek legyenek a képzési 
folyamatban való részvételre még 
a szakmai gyakorlatot megelőzően 
– amely magába foglalta a nyelvi, 
a szakmai és a kulturális felkészítést 
– továbbá nyitottak legyenek a kül-
földi kollégákkal való együttműkö-
désre, aktívan részt kívánjanak 
venni a fogadó bölcsőde munkatár-
sainak/dolgozóinak tevékenységei-
ben, illetve készek legyenek arra, 
hogy új módszereket tanulmányoz-
zanak.  
Azzal, hogy a résztvevők a külön-
böző munkahelyeken egyesével ke-
rültek elhelyezésre, elősegítettük 
könnyebb beilleszkedésüket a helyi 
munkaközösségbe, és ez a nyelvi 
fejlődésük szempontjából is ked-
vező hatású volt. Minden résztvevő 
szakmai és nyelvi fejlődését egy 
személyes mentor,  a fogadó intéz-
mény (bölcsőde) vezetője segítette.  
A mentor volt felelős a  munkaprog-
ram megvalósításáért, a gyakorlat 
megvalósulásának ellenőrzéséért 

„Az egész életen át tartó tanulás programja” 

A Galileo Progetti Nonprofit Kft. 
16 fő részvételével ingyenes böl-
csődei szakmai gyakorlatot indított 
Olaszországban. A gyakorlat költ-
ségeit (képzési díj, utazási- és szál-
lásköltség, stb.) az Európai Unió 
állta, egy Leonardo da Vinci Mobi-
litás projekt keretében.  
A Galileo Progetti Nonprofit Kft-t 
2009-ben alapította a firenzei 
Cooperativa Sociale Arca (Olasz-
ország) magyar partnerekkel 
együtt, budapesti székhellyel. Leg-
főbb célja a szociális szféra fejlesz-
tése, különös tekintettel annak euró-
pai aspektusaira, azaz az európai 
szintű mobilitások és a tapasztalat-
cserék támogatása, főként az 
olasz-magyar kapcsolatokra fóku-
szálva. A tulajdonosokat az a meg-
győződés vezérli, hogy a mobilitási 
projektekben megszerezhető nem-
zetközi tapasztalatok növelik a 
személyes és szakmai kompetenciá-
kat, s ezzel jelentős hatással bírnak 
majd a résztvevők munkahelyi kör-
nyezetének fejlődésére, szakmai 
teljesítményükre, versenyképessé-
gükre, valamint a partnerkapcsola-
tok megismerésével lehetőségük 
van saját kapcsolati-, hálózati tőké-
jük fejlesztésére is.   
 

Szakmai gyakorlat Olaszor-
szágban 



  

 

(monitoring), az eredmények értéke-
léséért, támogatta a munkaközös-
ségbe való beilleszkedést, ellen-
őrizte a szakmai képzéseken, a mun-
kavédelmi felkészítésen, a csoportos 
képzéseken, szupervíziós találkozó-
kon és látogatásokon való részvételt. 
A mentor kulcsszerepet kapott min-
den szakmai és személyes, továbbá 
a képzéssel kapcsolatos probléma 
feltárásában és megoldásában. 

A Galileo Progetti Nonprofit Kft. je-
lentős figyelmet fordít a hátrányos 
helyzetűek társadalmi integrációjára 
is, ezen belül a fogyatékossággal élő 
fiatalok és gyermekek bevonására a 
különböző projektekbe.   

Jelen mobilitás projektben Galileo 
Progetti Nonprofit Kft-t szorosan 

 2014 tavaszán egy Leonardo da 
Vinci mobilitási projekt keretében 5 
hetet tölthettem egy toszkán bölcső-
dében. A programban 16-an vet-
tünk részt, 4 turnusban utaztunk ki 
Olaszországba. 
A kiutazásunkat 80 órás olasz tanfo-
lyam előzte meg, ahol az alapvető 
szavakat, kifejezéseket sajátíthattuk 
el, valamint szakszókincset, mondó-
kákat, dalokat is tanultunk. Három 
társammal 2014 Húsvét vasárnapján  

együttműködött Olaszország egyik 
legnagyobb nonprofit szervezetével, 
az ARCA Cooperativa Sociale-val, 
amely Toszkánában több, mint 50 
bölcsődét üzemeltet, illetve lát el 
szakmai felügyelettel.  
Az ARCA mellett a CEPISS Coopera-
tiva Sociale is részt vesz a szakmai 
gyakorlatok lebonyolításában.  

Segítségükkel a szakmai gyakorlaton 
résztvevő hazai bölcsődei gondozók 
összevethették és kiegészíthették 
szakmai tapasztalataikat az 
ARCA/CEPISS által működtetett 
olasz bölcsődékben alkalmazott 
módszertanokkal és eszközökkel. 

Piovano Claudia  
Galileo Progetti  

Nonprofit Kft. 

vágtunk neki az öthetes kalandnak. 
Jómagam a firenzei Pandiramerino 
Bölcsődébe kerültem.  

 
Élet egy toszkán bölcsődében 

 



  

 

A kinti lányok nagyon kedvesen, ba-
rátságosan fogadtak nem volt nehéz 
beilleszkedni. A kezdeti nyelvi nehéz-
ségeket is könnyen áthidaltuk. 

A Pandiramerino Bölcsőde 2013 
szeptemberében nyitotta meg kapuit. 
Az önkormányzat és az Arca-Cepiss 
szociális szövetkezet által közös 
fenntartású intézmény 7:30- 17:30-
ig fogadja a 3-36 hónap közötti 
gyerekeket. A bölcsőde specializáci-
ója a multikulturális nevelés. Az olasz 
gyerekeken túl albán, román, perui 
és sri-lankai gyermekek testi-lelki jól-
létéről is gondoskodtak a nevelők. A 
bölcsőde saját konyhával rendelke-
zett. Az irodán, raktárakon és mosó-
konyhán túl három foglalkoztató volt 
az épületben: tornaszoba, eurisztikus 
szoba és alkotószoba. 
A bölcsődében három csoport – ma-
gyar szóhasználat szerint egység - 
volt. Egy csoport két szobából – a 
szobák között tolóajtók voltak -, für-
dőszobából és altatószobából állt. A 
csoportok ajtaja közvetlenül a folyo-
sóról nyílt, nem kellett áthaladni a 
fürdőszobán bemenetelkor. A gyere-
kek öltözőszekrényei a folyosón kap-
tak helyet, jelek helyett a kicsik fény-
képe és neve volt a szekrényajtókon. 
Egy-egy csoportban 4 nevelő (3 fő-
állású-napi 6 órában, 1 részmunka-
idős-napi 4 órában) és egy technikai 
asszisztens dolgozott. A technikai 
asszisztens a csoport szerves részét 
képezte, pelenkaváltáson kívül 
midenbe bevonták. Ha valamelyik 
kisgyermeknevelő lebetegedett, 
azonnal helyettesítőt rendeltek ki.  Az 

intézmény vezetője is csoportban 
dolgozott, helyettes nem volt, így a 
vezetőn kívül a külső koordinátor fe-
lelt a szakmai munkáért.  
A beszoktatás náluk is fokozatosan, 
szülővel történt, de a gyerekek ké-
sőbb, körülbelül 3-4 hét elteltével 
aludtak ott először a bölcsődében. A 
saját kisgyermeknevelő-rendszer fő-
ként a beszoktatás napjaiban, illetve 
az adminisztráció vezetésében érvé-
nyesült. Beszoktatás után kollektív fe-
lelősséggel tartozott minden kisgyer-
meknevelő minden kisgyermekért, 
nemcsak a sajátja öltöztette, vetkőz-
tette, vitte foglalkozásra.  Korcsopor-
tos csoportokkal dolgoztak. 
Én a középső csoportba kerültem, 
ahol 19 kisgyermek jóllétéről gon-
doskodtak a kinti kollegák.  
Az olasz metodikában is érvényesült 
a kuckósítás elve, volt külön olvasó, 
szépítkezős, baba és főzősarok. A já-
tékok többsége nyitott polcokon volt, 
de számosságát tekintve kevesebb 
volt, mint amihez én itthon hozzászok-
tam.  
A nyitott polcokon helyezték el az 
úgynevezett „Szív könyveit”. Ezeket 
a kis könyvecskéket a beszoktató 
szülő állította össze a beszoktatás 
alatt: családi és barátokról, házi 
kedvencekről készített fotók kaptak 
benne helyet kis feliratokkal. A gye-
rekek nagyon szerették ezeket a 
könyveket forgatni és mutogatni egy-
másnak. A szoba és az intézmény dí-
szítettsége is egyszerűbb volt a ha-
zainál.  A nevelők reggelenként min-
dig más csoportba összegyűlve vár-



  

 

ták a gyerekeket. A gyerekek több-
sége ½ 9 körül érkezett. Minden 
gyermek olyan fogadtatásban ré-
szesült, hogy azt érezhette, ő egy kis 
sztár. A csoportok 9 óra körül váltak 
szét. A mi csoportunkba a „reggeli” 
előtt a szőnyegre telepedtünk a gye-
rekekkel és elénekeltük a köszöntő-
éneket. Ezt követően az asztalhoz kí-
sértük a gyerekeket és közösen elfo-
gyasztottuk a gyümölcsöt. A gyümöl-
csök hámozatlanul érkeztek a cso-
portba, minden gyümölcs pucolásá-
hoz mást-mást énekeltek. Énekelve, jó 
hangulatban telt az étkezés. A meg-
hámozott, szeletekre vágott gyümöl-
csöt a gyerekek adták körbe. A vizet 
minden kisgyermek saját magának 
tölthette: az üvegből kis kancsóba 
töltötte a nevelő és abból töltötte to-
vább a kisgyerek a poharába a fo-
lyadékot. Az étkezés befejeztével 
még egy-két dalt elénekeltek az asz-
talnál. Ezek mindig kézzel mutogat-
ható dalok voltak. Nem voltak tabu-
témák, szabadon énekeltek a vámpí-
rokrol, Zorroról, Pinocchioról.   

Reggeli és pelenkaváltás után 3 kis 
csoportra bontották a gyerekeket, 

így egy-egy nevelőre 5-6-7 kisgye-
rek jutott. Az, hogy ki melyik cso-
portba került a gyerekek aznapi 
hangulata és a tevékenységek hatá-
rozták meg.  A bölcsődében a neve-
lési év célkitűzése mindig valamilyen 
projekt teljesítése. Ott jártamkor a 
fény és árnyék volt a téma, így a fog-
lalkozásokat is e köré szervezték a lá-
nyok.  
A csoportok közül egy mindig a szo-
bában maradt, egy a folyosóra 
vagy valamelyik foglalkoztatóba, 
nagyon ritkán udvarra ment. A szo-
bában hol gyurmáztak, hol felolvas-
tak a gyerekeknek: a nevelő ma-
gasra tartotta a könyvet és a gyere-
kek felé mutatva mesélt belőle (a 
mese a sötétségről szólt), illetve volt, 
amikor dramatizálta is azt. Jól ki-
használtak minden teret, ilyenkor az 
altatószoba is benépesült. Ebben a 
szobában a sötétítők segítségével 
vaksötétet lehetett teremteni, így na-
gyon jókat játszhattak a gyerekek a 
kis elemlámpáikkal, illetve az írásve-
títővel. A folyosón falra szerelhető 
játékok, illetve tornapadok, alagutak 
biztosítottak remek elfoglaltságot a 
gyerekeknek. Amint fent leírtam volt 
három foglalkoztató is. A tornaszo-
bában nagymozgást fejlesztő eszkö-
zökkel játszhattak a gyerekek, az al-
kotószobában általában kreatív mó-
don festettek a gyerekek. Kreatív 
módon: azaz nemcsak ecsettel, és 
nemcsak festékekkel (pl.: naranccsal, 
kávéval).  Volt itt egy alulról megvi-
lágítható asztal, amely szintén szere-
pet kapott az árnyék-fény projekt-
ben. Mindenféle termést pakoltak rá, 



  

 

máskor homokot szórtak rá és rajzol-
gattak a homokban – mindezt félho-
mályban. A harmadik foglalkoztató 
az úgynevezett eurisztikus szoba volt. 
Ez egy nagy szoba, melynek egyik 
falán tornazsákok csüngtek. A torna-
zsákokban különböző hétköznapi 
tárgyak voltak (függönykarika, pa-
rafadugó, kupak, befőttesüveg, 
lánc..).  

Ezekből a tornazsákokból a nevelő 
leszedett 2-3-at, kiborította a tartal-
mukat és hagyta, hogy a gyerekek 
saját fantáziájukra hagyatkozva fel-
fedezzék a tárgyakat. Szabadon 
csöröghettek, zöröghettek, hangos-
kodhattak. Megint máskor zörgős 
papírokat vettek elő: a gyerekek le-
terítették azokat, betakaróztak ve-
lük, átfutottak a papírokon. Egy má-
sik alkalommal hatalmas lapokat ra-
gasztottak a padlóra és a gyerekek 
félhomályban rajzoltak zenére.  

A foglalkoztatókban jellemző volt, 
hogy a nevelők többnyire nem koordi-
nálták a gyerekeket, hanem hátérbe 
húzódva hagyták őket kibontakozni. 
Mivel a foglalkoztatókban a nevelő 
mindig egyedül volt a gyerekekkel 

azok belső telefonnal voltak felsze-
relve, hogy probléma esetén értesí-
teni tudja társait.  

1/4 12-re az összes kisgyerek vissza-
ért a csoportszobába. Kezet mostak 
és felkerültek az előkék. ismét a sző-
nyegen telepedtünk le, és megkezdő-
dött az ebéd előtti közös éneklés. 
Előkerült az úgynevezett varázsdo-
boz, amelyben a szülők által készí-
tett/varrt állat és egyéb figurák vol-
tak. Ezek mindegyikéhez kapcsoló-
dott valamilyen ének. A nevelő egy-
részt saját döntése, másrészt a gye-
rekek kérései alapján vette ki a do-
bozból a figurákat és énekelték, va-
lamint mutogatták el a hozzá kapcso-
lódó dalt. A közös éneklést a nap 
fénypontja, a közös ebéd követte. Az 
ebéd megérkezése után egyszerre 
ültették le a gyerekeket az asztalok-
hoz. Mind a négy nevelőnek volt egy-
egy téglalap alakú asztala és a köré 
ült le a saját gyerekeivel. A gyere-
keknek kötött asztaluk volt, de nem 
volt kötött helyük az asztalon belül. A 
nevelők nemcsak kínálták az ételt, 
hanem együtt is étkeztek a gyere-
kekkel. És nemcsak ők, hanem a kony-
hai dolgozók, technikai asszisztensek 
is. Olyan igazi családias hangulat-
ban teltek ezek az ebédek, jóked-
vűen, beszélgetősen, vidáman. A 
menü mindig több fogásból állt. Álta-
lában tésztával, rizottóval, vagy le-
vessel kezdődött a sor, amit többféle 
párolt zöldség és húsgombóc vagy 
sajt vagy hal vagy valamilyen sült hús 
követett, lezárásként pedig minden 
gyerek kenyeret kapott, többnyire 



  

 

olívaolajjal. Az ételek igen ízesek 
voltak. Az étkezéshez villát is hasz-
náltak a gyerekek. Az ebéd bő órán 
keresztül tartott. Étkezés után nem 
szalvétát használtak, hanem nedves 
kis törölközőkbe törölték a gyerekek 
a kezüket.  
Ebéd után két csoportra oszlottak a 
gyerekek: a hazamenők a belső szo-
bában várakoztak, míg az ott alvók 
a külsőben. Ilyenkor történt meg a 
pelenkaváltás. A pelenkázóra nem 
kellett felemelni a gyerekeket, ha-
nem kis lépcsőn fel tudtak menni.  

 
Popsitörlőt nem használtak, székelés 
után lemosták a gyerekek fenekét, 
ilyenkor kesztyűt húztak. Csak papír-
törlővel dolgoztak, textilpelenka nem 
volt. Pelenkaváltás után az ott alvó 
gyerekeket, ¼ 2 körül  kísérték be az 
altatószobába, ahol mindenkinek 
megvolt a saját helye. Alváshoz le-
vetkőztették a gyerekeket. Énekkel 
teremtették meg az ellazuláshoz 
szükséges hangulatot. A gyerekek 1-
1,5 órát aludtak. Ébredés után két op-
ció volt: volt, akit közvetlen ébredés 
után vittek haza, volt, aki ott uzson-
názott.  

Olaszországban a bölcsődék fizető-
sek, a térítési díj annak is függvénye, 
hogy ki meddig marad a bölcsődé-
ben (ebéd után, uzsonna előtt és után 
lehetett hazavinni a gyerekeket).   
Nagyjából fentiek mentén telt egy 
nap a firenzei bölcsődében.   

A szülőkkel történő kapcsolattartás 
több síkon valósult meg. A reggeli és 
a távozáskori információcserén kívül, 
csakúgy, mint nálunk a szülőknek le-
hetősége nyílt külön fogadóórára a 
gyermek saját nevelőjével. A szóbeli 
tájékoztatáson túl napközben minden 
gyerekről kis feljegyzést készítettek 
a szülő számára arról, hogy mennyit 
evett a kisgyerek, milyen foglalkozá-
son vett részt, volt-e széklete, mennyit 
aludt. Ezeket a feljegyzéseket kint a 
névvel ellátott csipeszekre rögzítet-
ték. Kint is tartottak szülőcsoportos 
beszélgetéseket, valamint szülői dél-
utánokat. A szülői délutánok során 
készítették el az anyukák és az apu-
kák a gyermekük év végi naplójának 
a borítóját, valamint a fent említett 
varázsdoboz figuráit. Családi füzet 
helyett évvégén egy összefoglaló 
naplót kapott minden szülő. Ez tulaj-
donképpen egy A/4-es gyűrűs 
mappa volt (a szülők által készített 
borítóval), amibe a gyermek fejlődé-
séről írt bejegyzések, a gyermek 
munkái és rengeteg fotó került. Na-
gyon kreatívan és egyedien állították 
össze ezeket a naplókat a kollegák.  
Az a bölcsőde ahol én voltam új böl-
csődének számított, így ott a szokások 
még alakulóban voltak, de a következő 
nevelési évtől már ők is bevezetik az 



  

 

anyás/apás napokat. A nevelési év 
folyamán minden kisgyerek anyu-
kája bent tölt egy délelőttöt a cso-
portban. Ilyenkor mindenféle kreatív 
eszközökkel, ötletekkel készülnek a 
szülők. Nemcsak spontán bemegy a 
csoportba, hanem ceremónia köze-
pette úgymond bevarázsolják őt.  
Nagy hangsúlyt fektettek az ünnep-
lésre. Megtartották a születésnapo-
kat, anyák és apák napjára, Hús-
vétra készültek. Karácsonykor és év-
végén a szülőkkel közösen ünnepel-
tek. A kinti kollegáknak nagyon tet-
szett a nálunk szokásos családláto-
gatás.    

Szeretnék még írni a sérült gyerme-
kek fogadásáról. Abban a csoport-
ban, ahol sérült gyermek is volt plusz 
egy kollega foglalkozott a gyere-
kekkel. Fontosnak tartották kiemelni, 
hogy a plusz kollega nemcsak a sé-
rült gyermekkel foglalkozik - pont 
azért, hogy a gyermek ne érezze 
másságát -, hanem az egész csoport-
tal. 

Beszámolómban igyekeztem mindvé-
gig tárgyilagos maradni, és kívülál-
lóként visszatekinteni a kint töltött 
időre, bár ez néha nagyon nehe-
zemre esett, hiszen életem egyik 
meghatározó élménye marad a Fi-
renzében eltöltött 5 hét. Emberileg és 
szakmailag is sokat fejlődtem: önbi-
zalmat kaptam, szakmai rálátásom 
kiszélesedett, tanultam, ötleteket me-
rítettem, új/másfajta megoldásokat 
láttam.  
Feltehető a kérdés, sikerült-e tanulmányi 
út során szerzett tapasztalatokat saját 

munkámba beépíteni, illetve mi az, ami 
leginkább megfogott, de módszertani 
kötöttség vagy helyhiány miatt eddig 
nem sikerült megvalósítani?  
Néhány ötletet megvalósítottam: 
előző csoportomban elkészítettük a 
szív könyveit, van egy-két mondóka-
ének, amit rendszeresen éneklek, 
mondogatok természetesen magya-
rul, alkotójáték- és játékötleteket 
építettem be munkámba (pl.: elem-
lámpázás, diavetítésnél a diavetítő 
fényével árnyjáték, zenére fes-
tés/rajzolás…).  
Szívesen kipróbálnám itthon is az 
együttétkezést, és nekem nagyon tet-
szett a kis csoportokra való bontás. 
Úgy tapasztaltam, hogy sokkal keve-
sebb volt a konfliktusforrás, hiszen a 
gyerekeknek kevesebb társhoz kel-
lett alkalmazkodniuk. Szimpatikus 
volt a kollektív felelősség a gyereke-
kért, érzésem szerint ez nyitottabbá, 
befogadóbbá tette a gyerekeket. Jó 
érzés volt, hogy már első naptól  
nemcsak, mint megfigyelő lehettem 
jelen, hanem szerves részét képez-
hettem a csoportnak.  
Legvégére hagytam az engem legin-
kább lenyűgöző dolgot, az euriszti-
kus szobát. Tetszett, ahogy a gyer-
meki kíváncsiság útjára indulhatott 
ebben a térben és szabadon, korlá-
tok nélkül fedezhette fel a számára 
ismeretlen tárgyakat, eszközöket. 

Örülök, hogy megoszthattam Veletek 
élményeimet, bízom benne, hogy be-
számolóm hasznotokra válik! 

Molnár Éva kisgyermeknevelő,  
Bp. II. kerület 



  

 

Egerben a Gyermekjóléti és Bölcső-
dei Igazgatóság intézményeihez 4 
bölcsőde, 5 településen kilenc csa-
ládi napközi tartozik. A családokat 
támogatja még 3 időszakos gyer-
mekfelügyelet, a Családok Átme-
neti Otthona és Helyettes szülői Há-
lózat is. A Gyermekjóléti és Bölcső-
dei Igazgatóság vezetője: Szuro-
miné Balogh Mónika. Az ellátási 
formák színes palettája lehetőséget 
nyújt a családoknak, hogy külön-
böző ellátási formák közül választ-
hatnak. 

A Montessori Bölcsődénk Eger kö-
zépső városrészén, hangulatos ár-
nyas fákkal szegélyezett Arany Já-
nos úton található. Működési enge-
dély szerint 78 férőhelyen látjuk el a 
20 hetestől – 3 éves korú kisgyerme-
keket. Az épület helyiségei megfelel-
nek a gyermekek életkori sajátossá-
gainak, és a szakmai útmutatóknak. 

Missziós nyilatkozatunk: A gyermek 
szeretete és tisztelete mindenek felett 
álló érdekünk. 

Felelősséggel tartozunk. Ezt a gyer-
mekekért akkor tudjuk megteremteni, 

ha minőségi, kiváló szolgáltatást 
nyújtunk. 

A hozzánk járó gyermekek megisme-
rési folyamatait segítjük, igényes 
szakmai program alapján dolgozunk. 
A bölcsődei munka valamennyi terü-
letén folyamatos az innováció. Kis-
gyermeknevelői hivatás magas fokon 
történő művelése belső indíttatás, ál-
landó tanulás, képzés, önképzés. 
Minden egység rendelkezik nevelési 
tervvel, ami kizárólag a tudatos és 
tervszerű munkavégzéshez szüksé-
ges. Ez természetesen nem a kötelező 
adminisztráció része, de a mi elveink 
szerint a pedagógiai munkát előse-
gíti ez a gondolkodás. 

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán 
elsőként az országban indult el a cse-
csemő- és kisgyermeknevelő BA kép-
zés 2008-ban. Az intézményeinkkel 
történő együttműködésnek köszönhe-
tően minden évben 4 fő kisgyermek-
nevelő kollégánk ingyenesen vehetett 
részt a képzésben. Ennek eredménye, 
hogy a Montessori Bölcsődében 
90%-ban főiskolát végzett kollégák 
dolgoznak a szakmai területen. 

Miért Maria Montessorit választot-
tuk bölcsődénk névadójának? 

Olyan nemzetközileg elismert szak-
embert szerettünk volna választani, 
akinek a szemléletével azonosulni tu-
dunk. Maria Montessori az első olasz 
orvos, pedagógus, aki munkásságá-

Montessori Bölcsőde – 
Jó gyakorlatok az országban 



  

 

val olyan pedagógiai módszert al-
kalmazott, amivel a kisgyermekek 
nevelését és fejlesztését támogatta. 
Széles látókörű, korának nagyszerű 
pedagógusa, elvei a mai napig meg-
állják a helyüket a kisgyermekneve-
lésben, és iránymutatóak a nevelés 
későbbi éveire.  

 
Tekintsük át Montessori pedagógiá-
jának alapjait, és nézzük meg, ez ho-
gyan épül be a mi bölcsődei éle-
tünkbe. 

Maria Montessori szavaival élve: „Az 
ember tanítása tudományosan előké-
szített alapokat igényel. A hangsúlyt 
az alapokra fektetném, ami a csalá-
dokra épít. A család szerepe: A csa-
lád alapvető természetes élősejtje a 
társadalomnak, amelyre minden más 
közösség, és maga a társadalom 
egésze épül.” 

A család jóléte társadalompolitikai 
kérdés, s egyben a nemzet életminő-
ségének záloga. A család és a há-
zasság intézményének védelme mind 
a testi, a szellemi és a lelki egészség 
megóvásának egyik legfontosabb 
tényezője. A házasságok létrejötté-
nek, majd a gyermekvállalásnak a 
támogatása és a családok segítése a 

gyermekvállalási szándékaik meg-
valósításában nemzeti érdek, a nem-
zet fennmaradását biztosító népese-
dési folyamatok kereteit jelenti.  

Tekintsünk abba bele, hogy az át-
fogó gondolatok után, amikor belép 
egy kisgyermek a bölcsődébe, hogyan 
kerül összefüggésbe a tudományos 
elmélet a családdal. 
Az első találkozás a családlátogatás, 
mely alkalmával egy 15 kérdésből 
álló kérdőívet adunk át a szülőnek, 
ami a gyermek megismeréséhez in-
formációt ad a születéstől az intéz-
ménybekerülés napjáig. A kérdések 
tartalmát tekintve információt adnak 
a terhességről, a születés körülmé-
nyeiről. A mozgás és játékfejlődésről, 
valamint az alvási és táplálkozási 
szokásokról. Ezt otthon, nyugalmas 
környezetben tölti ki a szülő, és ezzel 
érkezik az első napra.  
Montessori fontosnak tartja a tudo-
mányos alapokat, ami a munkánk so-
rán a megfigyelésen alapuló doku-
mentáció tudatos vezetését jelenti – 
ez a fejlődési füzet. Havonta a gyer-
mek fejlődési ütemének és fejlődési 
területeknek megfelelően vezetik a 
kollégáim – részemről ellenőrzés kö-
veti.  



  

 

Montessori elveiben azt mondja: a 
gyermek belső terv szerint fejlődik.  

Fontosnak tartjuk az egyéni bánás-
módot, hiszen minden gyermek 
egyéni és egyedi személyiség, aki-
hez meg kell találnunk a megfelelő 
utat, ezért nagyon fontos a feltétel 
nélküli elfogadása a kisgyermeknek 
(ami elengedhetetlen a pedagógiai 
és pszichológiai tudás).  

Intézményünkben megvalósul a diffe-
renciált nevelés-gondozás. Miben 
nyilvánul meg?  

Egyéni esetkezelések, tanácsadás a 
szülőknek, lehetőség egyéni konzul-
tációra a szakemberekkel (gyógype-
dagógus, fejlesztő pedagógus, 
pszichológus, dietetikus). 
A gyermek abszorbeáló szellemmel 
rendelkezik, ami Montessori megfo-
galmazásában olyan szellemi erőt 
jelent, amely tudat alatt képes a kör-
nyezeti benyomásokat felvenni és el-
raktározni. A gyermek fejlesztését a 
kíváncsiságára építjük, és ennek 
megfelelően tervezzük és helyezzük 
el a csoportban lévő tárgyakat. 

Maria Montessori már a XIX. század 
végén megfogalmazta, hogy a kora 
gyermekkor érzékeny periódus. A 
koragyermekkor a fejlődés során a 
legmeghatározóbb periódus, amit a 
legújabb kutatások is alátámaszta-
nak, nem véletlenül kapcsolódik 
hozzá a koragyermekkori interven-
ció. Bizonyos készségek, képességek 
kialakulásának az ideje.  

Montessori három érzékeny területet 
nevez meg: a mozgás, a rend és a 
nyelv.  

A mozgásból indul ki a kognitív funk-
ciók fejlődése, melyhez bölcsődénk 
fejlesztőeszközökkel támogatja a 
kisgyermekeket.   

A rend fogalma az állandóság és a 
napirend tükrében jelenik meg. Na-
pirendünk sajátossága a mindenna-
pos sószoba-használat. 
Montessori szerint a gyermek függ a 
környezetében lévő felnőttektől, 
ezért a kisgyermeknevelő, mint egy 
modell, minta a gyermekek számára, 
hagyja kibontakozni a gyermek 
„belső építési tervét”, hiszen a gyer-
mek egy önálló individum.   

A gyermeki psziché egészséges fej-
lődéséhez nélkülözhetetlen a felnőtt, 
a szakember pozitívumokra történő 
támaszkodása, a személyiség tiszte-
letben tartásával. 
 
2015. november 

Béres Zoltánné 
Eger, Montessori Bölcsőde 

bölcsődevezető 



  

 

Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény tartalmazza a bölcsődei in-
gyenes étkezéshez lehívható kiegé-
szítő támogatást. 

A 41. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott fenntartót kiegészítő támoga-
tás illeti meg az általa étkeztetett, 
bölcsődei ellátásban részesülő, a 
Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja 
szerint a gyermekétkeztetést ingye-
nesen igénybe vevő gyermekek után. 
A kiegészítő támogatás fajlagos ösz-
szege 28 400/fő/év. 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási tárgyú és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/7402. számú törvényjavaslat 
(a továbbiakban: törvényjavaslat) 
tartalmazza a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a további-
akban: Gyvt.) módosítását a gyer-
mekétkeztetés természetbeni ellátás-
ként történő szabályozása, valamint 
a szünidei gyermekétkeztetés beve-
zetése érdekében.  

Ehhez kapcsolódóan az ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermek-
étkezés jogosultsági feltételeinek 
fennállását a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet-
ben foglaltak (a továbbiakban: 
Gytr.) szerint kell igazolni.  

Jelen tervezet fő célja – a Gytr. mó-
dosításával – a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó törvényi rendelkezések 
végrehajtása, azaz a kedvezményes 
és ingyenes intézményi gyermekét-
keztetéshez, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetés bevezetéséhez 
szükséges végrehajtási szabályok 
megalkotása.  

A Gytr. meghatározza, hogy a déli 
meleg főétkezés elsősorban helyben 
történő elfogyasztásának megszer-
vezéséről szükséges gondoskodnia a 
települési önkormányzatnak. Ha erre 
nincs lehetőség, a szünidei gyermek-
étkeztetés az étel elvitelével vagy a 
gyermek számára történő kiszállítá-
sával is biztosítható. Erre különösen a 
helyben fogyasztást lehetővé tevő 
étkező, illetve alkalmas helyiség hiá-
nya esetén van lehetőség, illetve ak-
kor, ha ilyen típusú helyiség kialakí-
tása és nyitva tartása az önkormány-
zat számára aránytalanul nagy ter-
het jelent.  

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek  
ingyenes étkeztetése 

 



  

 

A Gytr. szabályozza, hogy a szüni-
dei gyermekétkeztetés során a gyer-
mek előre nem látható hiányzása, 
betegsége, egyéb akadályoztatása 
esetén a számára biztosított étel el-
vitelét a szülője, törvényes képvise-
lője számára lehetővé kell tenni. A 
rászoruló gyermekek Gyvt.-ben 
meghatározott köre számára bizto-
sítja a Gytr. tervezett rendelkezése, 
hogy az el nem fogyasztott vagy el 
nem szállított étel e gyermekek ré-
szére átadható legyen helyben tör-
ténő elfogyasztásra vagy elvitel for-
májában. Ez a rendelkezés a pazar-
lás, az étel kidobásának megakadá-
lyozását szolgálja.   
A Gytr. rendelkezik arról, hogy a 
szünidei gyermekétkeztetés biztosí-
tásának időszaka – egyes gyerme-
kek vonatkozásában – a törvényja-
vaslatban meghatározott időtartam-
nál rövidebb is lehet. Ezt indokolttá 
teszi a gyermek más településen tör-
ténő táborozása vagy más okból 
való akadályoztatása.   
A gyermekek szabadidejének hasz-
nos eltöltése érdekében a Gytr. sza-
bályozza, hogy különösen a nyári 
szünet időtartama alatt a szünidei 
gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 
a települési önkormányzat szabad-
idős programot biztosíthat a gyer-
mekek számára.    
A bölcsődei ellátásban és óvodai ne-
velésben részesülő gyermek után 
járó, ingyenes intézményi gyermek-
étkeztetés igénybevételéhez, vala-
mint a más intézményekben biztosí-
tott ingyenes vagy kedvezményes in-

tézményi gyermekétkeztetés igény-
bevételéhez a jogosult a Gytr. 6. és 
8. melléklet szerinti nyilatkozatot 
nyújtja be az intézményvezetőnek. A 
mellékletek megkönnyítik a jogosult-
ság igénybevételét a szülő, törvé-
nyes képviselő számára, akinek jelen 
módosítás eredményeként arról is 
nyilatkoznia szükséges, hogy mely ét-
kezéseket kívánja igénybe venni, il-
letve, hogy szükséges-e a gyermek 
számára diétás étrendet biztosítani.    
A szünidei gyermekétkeztetést a 
Gytr. új 7. melléklete szerint igényel-
heti a hátrányos helyzetű és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermek szülője, tör-
vényes képviselője. A települési ön-
kormányzat jegyzőjének írásban tá-
jékoztatást kell nyújtania a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételé-
nek lehetőségéről, az igénybevétel 
módjáról, valamint a szünidei gyer-
mekétkeztetés biztosításának időtar-
tamáról, helyszínéről és módjáról.  

A Gytr. módosítása alapján a neve-
lésbe vett gyermek vagy az utógon-
dozói ellátásban részesülő fiatal fel-
nőtt ingyenes intézményi gyermekét-
keztetésének igénybevételéhez nem 
szükséges – a lényegesen több, a 
gyermekétkeztetés szempontjából 
nem releváns adatot tartalmazó – 
gyámhatósági határozat bemuta-
tása az intézmény részére, hanem 
csak egy a Gytr. új 9. melléklete sze-
rinti igazolás, a nevelésbe vétel vagy 
az utógondozói ellátás tényének 
fennállásáról.   



  

 

Az egészséges táplálkozás mindig 
fontos szerepet tölt be az emberek 
életében. Táplálkozásunk alapve-
tően meghatározza, befolyásolja, 
nemcsak a közérzetet, de az 
egészségi állapotot is.  
Minden életkornak megvan a maga 
fogékonysága, de amit fiatal, vagy 
kisgyerekkorban alakítunk ki, az vé-
gig fogja kísérni az egyént a teljes 
élete során. Gyermek és serdülőkor-
ban elengedhetetlenül fontos a meg-
felelő mennyiségű és minőségű táp-
lálkozás, mert általa biztosítható a 
szervezet számára szükséges az op-
timális növekedés, érés, szellemi fej-
lődés, az egészség megőrzése. (Né-
met & Szabó, 2003)                       

A megfelelő mennyiségű és minőségű 
táplálkozás hazánkban a közétkez-
tetés keretein belül megvalósuló ét-
keztetéssel biztosítható a gyermekek 
számára, ezáltal a közétkeztetésnek 
a népegészségügy javításában ket-
tős szerepet kell betöltenie. Egyrészt 
ki kell elégítenie az általa ellátott kü-
lönböző nemű, korú, fizikai igénybe-
vételű korcsoportok élettani igényei-
nek megfelelő energia- és táp-
anyagszükségletét, másrészt meg 
kell próbálni kedvező irányba befo-
lyásolni az ellátott népességcsopor-
tok táplálkozási szokásait, ízlését. En-
nek legmegfelelőbb módja a táplál-
kozási szempontból előnyös, kor-

szerű, változatos ételek, élelmisze-
rek, ételkészítési eljárások megismer-
tetése és megkedveltetése az étke-
zőkkel. Mindezt olyan módon kell 
megtenni, hogy közben az ételek 
mennyiségileg és minőségileg a kü-
lönböző korcsoportok elvárásainak a 
legmesszebb menőkig megfeleljenek.  
Sok éven keresztül nem volt megfe-
lelő szabályozás a közétkeztetésre, 
mert az érvényben lévő rendeletek 
csupán ajánlás formájában írták elő 
a követelményeket, ezért az abban 
foglaltak nem bírtak kötelező erővel, 
és azokat nem is tartották be. Ennek 
bizonyítékául szolgált, hogy a 2008-
ban készült felmérések nem hoztak jó 
eredményeket. 
Az OÉTI gyermekek körében végzett 
felméréseik eredményeinek összeg-
zése alapján javasolta a közétkezte-
tés egészségessé tételét célzó rende-
let megalkotását. Ezt követően meg-
jelent a 37/2014. (IV. 30.) EMMI ren-
delet a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírások-
ról, majd az 54/2014. (XII. 29.) 
EMMI rendelet az egyes egészség-
ügyi tárgyú miniszteri rendeletek mó-
dosításáról, benne a 37/2014. (IV. 
30.) EMMI rendelet módosítása (to-
vábbiakban EMMI rendelet), mely-
nek értelmében a közétkeztetésre 
vonatkozó szabályok érvényben 
vannak, és azok ellenőrzésére 2015 
szeptemberétől került sor.  

Módosult az EMMI közétkeztetésre vonatkozó  
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló,  

37/2014. (IV. 30.) rendelete 



  

 

Az EMMI rendelet közétkeztetésre 
vonatkozó táplálkozás-egészség-
ügyi előírásai szerint a bölcsődés 
korcsoport közétkeztetése során: 

 minden étkezéshez étlapot kell 
készíteni és azt az étkezők – böl-
csődében a szülők – által is jól lát-
ható helyen szükséges kifüggesz-
teni, 

 az előírt napi energiaszükséglet 
75%-át napi két fő- és két ki-
sétkezéssel kell biztosítani az el-
látottak részére (Rendelet 3. mel-
léklete szerint). 

 egy főre, 10 élelmezési nap át-
lagában biztosítandó: 

- 0,4 liter tej (mely 2,8, vagy 
3,6 %-os zsírtartalmú) vagy 
ennek megfelelő mennyiségű 
kalciumtartalmú tejtermék, az 
italként kínált tej hozzáadott 
cukrot nem tartalmazhat, 

- három adag zöldség – ide 
nem értve a burgonyát – vagy 
gyümölcs, ezekből legalább 
egy adag nyers formában, 

- két adag gabona alapú élel-
miszer, melyből legalább két-
naponta egy adagnak teljes 
kiőrlésűnek kell lennie. 

 tejföl és tejszín kizárólag ételké-
szítéshez használható, 

 bő zsiradékban sült étel nem ad-
ható,  

 húskészítmény felhasználásakor 
be kell tartani a Magyar Élelmi-
szerkönyv 1-3/13-1. számú elő-
írását, 

 a szükséges folyadék biztosítá-
sára étkezések között ivóvizet, il-
letve ásványvizet ad, 

 a tea legfeljebb a nyersanyag-
kiszabati előírás szerint megen-
gedett mértékben tartalmazhat 
hozzáadott cukrot. 

 a tálalókonyhán az ételhez só, il-
letve cukor nem adható. 

Az EMMI rendelet szerint a közét-
keztetésben az alábbi élelmiszere-
ket nem lehet felhasználni: 

 sótartalmú ételport, sótartalmú le-
veskockát, sótartalmú ételízesítő 
krémeket, pasztákat állományja-
vításon vagy ételízesítésen kívüli 
célra,  

 30%-nál magasabb zsírtartalmú 
húst,  

 23% feletti zsírtartalmú húskészít-
ményt,  

 koffeintartalmú italt vagy ener-
giaitalt a 9. § (1) bekezdése sze-
rinti tea, illetve a kakaó kivételé-
vel,  

 alkoholt tartalmazó élelmiszert,  
 szénsavas vagy cukrozott üdítőt, 
szörpöt,  

 a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-
2001/112. számú előírása sze-
rinti gyümölcslén kívül más gyü-
mölcs italt, 

 a népegészségügyi termékadóról 
szóló törvény szerinti gyümölcsízt,  

 tepertőt, tepertőkrémet,  
 zsírt (kókusz, pálmazsír sem!),  
 mesterséges édesítőszer a 6 év 
alatti korcsoportnak nem adható. 

 



  

 

További szempontok az étrend ösz-
szeállításához az EMMI rendelet 
alapján 

Közétkeztetésben az 1-6 éves kor-
csoport számára még összetett élel-
miszerrel bevitt formában sem lehet 
az ételkészítés során felhasználni az 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 
2008. december 16-i 
1333/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet V. mellékletében 
felsorolt adalékanyagokat. 

Édesség – a legalább 1/3 rész gyü-
mölcsöt vagy 1/3 rész tejet vagy tej-
terméket tartalmazókat kivéve – ön-
álló fő-vagy kisétkezésként nem ad-
ható. 

10 napos minta-étlap tervezése az 
EMMI rendelet előírásainak figye-
lembe vételével: 

A közétkeztetés keretében szolgálta-
tott ételek sótartalmára az 5. mellék-
let szerinti, korcsoportonként megha-
tározott értékeket kell alkalmazni.  

Ételkészítéshez az MSZ-01-10007 
számú szabvány szerinti, kizárólag 
jódozott konyhasó használható.  

Az egész napos étkeztetés, a bölcső-
dei étkeztetés, a napi háromszori és 
a napi egyszeri étkezés szolgálta-
tása esetén a felhasznált élelmisze-
rek, élelmiszercsoportok a Rendelet 
6. mellékletben foglalt táblázat sze-
rinti gyakorisággal, tíz élelmezési 
napra számítva alkalmazandóak. 

A zöldségféléket párolással, haba-
rással, töltött, rakott formában, hús-
sal, tojással, tejtermékkel kiegészítve 
célszerű az étrendbe állítani. 

 
1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap 8. nap 9. nap 10. nap 

R sajtszelet zala felv. zelleres csemege karaj tavaszi 
gépsonka 

szelet
diós főtt

delma rama harmónia túrókrém teavaj krém vajkrém  sajtkrém  virsli

graham kenyér fb. kenyér konspitz kifli bajor kenyér sajtos stangli fb. kenyér rozskenyér korpás kifli fb. kenyér tönköly kenyér

lilahagyma hónapos retek paradicsom jégretek tej póréhagyma zöldpaprika kigyóuborka
vegyes 

zöldségek
újhagyma

c-tea tej svédtea tej gyümölcstea csipketea tej c-tea tej

T 
multivitamin 

100%
meggylé 100% őszibaracklé 50% mandarin kajszilé 50%

sárgarépás 
narancslé 

almalé 100%
meggylé 

100%
kivi karikák körtelé 50%

E zöldborsó májgaluska leves
majorannás 

burgonya főzelék
vadas mártás

csőbensült 
brokkoli

finomfőzelék scsí  leves
paradicsomm

árt.
mexikói

főzelék
túró gombóc sült csirkemell sajtpuding

sertés 
rizseshús

tojásomlett kefires öntet színes halvagdalt főtt kiskagyló pulykamellel alma sajtmártás májfelfújt

narancs alma sütőben körte banán narancs főtt burgonya mandarin banán

kivi alma

U almás táska 
házi húskrém 

besamellel
padlizsán-krém főtt tojás karika házi gyümölcs áfonya lekvár cukkinikrém

tojáskrém 
ligával

gyümölcs 
saláta

tej fb. kenyér flóra joghurt foszlós kalács  vizes zsemle kuk. kenyér
túrókrém 
öntettel

császár zsemle zöldpaprika korpás kifli kifli tej kalif. paprika fb. kenyér új karalábé pacsnyi
kigyóuborka tej sárgarépa csíkok zöldtea tej paradicsom svédtea zöldtea 

csipketea kakaó kefír

tonhal 
kockák 

növ.olajjal

körözöttkenőmájas

sárgarépás 
burgonyahab

zabp. 
Csirkegom-

bóc

bolyi meggyes 
túrós



  

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rület Egyesített Bölcsődéjében 346 
kisgyermek étkeztetéséről gondosko-
dunk. Élelmezési feladataink lebo-
nyolításához a Lakoma ‘W 14 prog-
ramot használjuk.  
A szoftverrel tervezzük és számoljuk: 
 a gazdaságossági és táplálko-

zási szempontok optimális válto-
zatához az étrendet, 

 az egyes menük anyagköltségét, 
 az étkezési igények és receptek 

alapján az anyagszükségletet, 
mely alapján az anyagutalvá-
nyokat automatikusan elkészíti a 
program, és a tényleges anyag-
felhasználásnak megfelelően mó-
dosítja a raktárkészletet. 

A 10 napos előírások teljesülése a  
Lakoma’ W 14 szoftver alapján 

A program teljes egészében elvégzi 
az anyag könyvviteli feladatait, és 
elkészíti az anyagkiszabási ívet. 

Elemzi az étrend energia-, táp-
anyag-, vitamin-, ásványi anyag-, és 
élelmiszertartalmát, hogy azok meg-
felelnek-e az előírásoknak. 

A bölcsődék már eddig is figyelembe 
vették Az OÉTI A rendszeres étkezést 
biztosító, szervezett élelmezési ellá-
tásra vonatkozó táplálkozás-egész-
ségügyi ajánlás előírását. Az új EMMI 
rendelet hatására mégis számos kér-
dés vetődött fel sokakban annak 
kapcsán, hogyan lehet ezeket az elő-
írásokat megvalósítani a gyakorlat-
ban úgy, hogy az előírt élelmiszer-
csoportok gyakorisága, az étel táp-
anyagtartalma is megfelelő legyen, és 
emellett élvezeti értéke is megmaradjon? 

Merjünk bátran új ételeket tervezni, 
új ízeket bevezetni, próbafőzéseket 
végezni, kóstolgassunk és kóstoltas-
sunk kollégáinkkal is.  
Igyekezzünk képezni magunkat, és 
adjuk át a jó tapasztalatokat egy-
másnak.  

Az EMMI rendeletben foglaltak gya-
korlati megvalósításához ajánljuk pl. 
a cikkben közzétett minta-étlapot.  

Nem utolsósorban élvezzük, szeres-
sük azt, amit csinálunk! 

Kurucz Károlyné élelmezésvezető, 
Bp., XXII. ker. Egyesített Bölcsőde 

Menü: 0001 GYEREK- LEÁNYKA Menütípus: Bölcsődei Előírás: 75%
01 Hús 0-8 6
02 Húskészítmény 0-4 4
03 Hal 0-1 2 Sok
04 Máj, zúza, szív 0-3 3
05 Tojás 3-5 db 4 db
06 Rizs 0-1 1
07 Száraztészta 0-1 1
08 Burgonya 0-3 3
11 Édesség, cukrászati sütemény 0-4 0
12 Ízesített tejkészítmény 0-3 2
13 Lekvár, mogyoróvaj, csokoládékrém 0-1 1
14 Olajos magvak 0-1 1
15 Telj. kiőrl. gabona alapú élelmiszer 0-5 8 Sok



  

 

Ennek a könyvnek a megjelenésé-
ről már hosszú ideje álmodoztam. 
Az álmok azért néha valóra is váll-
nak. Így ez a könyv is akkor jelen-
hetett, meg amikor negyven év böl-
csődei területen töltött év után egy 
új életciklus kezdődött életemben.  

Nyugdíjas lettem, és nagyon örülök 
ennek a döntésemnek. Nem karba 
tett kezekkel ülök otthon, hanem di-
vatos kifejezést  használva,  életmód-
váltásban vagyok. 
De visszatérve könyvemre.  
Ez a könyv, illetve az abban írottak 
bizonyos tekintetben a bölcsődei kis-
gyermeknevelés korrajza.  

Miért „Útjaim”címet adtam ennek a 
tanulmánykötetnek?  

Egyrészt, mert szakmai életemnek két 
meghatározó időszakára történő 
visszatekintés, másrészt a bölcsődei 
szakmának egy olyan feladatát vá-
zolja föl, amely a családok érdeké-
ben végzett munkában, a továbbiak-
ban is döntő jelenségű lesz.  
Az első két tanulmány közös vonása, 
hogy mindkettő egy időszakot lezáró 
visszatekintés valami olyanról, amely 
jelentős értéke volt a szakmának, a 
benne dolgozóknak.  
Az egyik egy olyan intézmény, mely 
működése idején meghatározója volt  

Montessori Bölcsőde –  
Jó gyakorlatok az országban 

 

Útjaim… avagy időutazás a bölcsődei kisgyer-
meknevelésben – Könyvbemutató 

 



  

 

a bölcsődei kisgyermeknevelésnek, a 
másik pedig egy olyan szakmai szol-
gáltatás volt, amely a közel harminc 
év alatt minőségében, infrastruktúrá-
jában jelentős elemmé nőtte ki magát 
a bölcsődei ellátás rendszerében.  
Mindkét esetben valami lezárult, va-
laminek vége lett, elvettek a szakmá-
tól valamit. Tulajdonképpen gyászol-
juk azóta is a BOMI-t, és gyászolhat-
juk a bölcsődei korai fejlesztést is.  

A harmadik tanulmány azonban az új 
élet, a jövőbeni lehetőségek egyik 
formájára hívja fel a figyelmet.  
2013-ban nagy megtiszteltetés ért, 
mert az Akócsi Ágnes életműdíjat ve-
hettem át, amely a bölcsődei szakma 
legnagyobb elismerése. Úgy gondo-
lom, ezzel a könyvvel, részemről is 
megtörtént ennek az életműnek a le-
zárása. 
A tanulmányok megírása és kiadása 
között jelentős idő telt el. Ha majd ol-
vassák majd a könyvet, biztosan ta-
lálnak majd olyan gondolatokat, 
megállapításokat, kifejezéseket, 
amelyek napjaink bölcsődei szakmai 
terminológiáját, napjaink szakmapo-
litikai helyzetét tekintve nem állják 
meg a helyüket.  

Mégis ajánlom ezt a könyvet, volt, je-
lenlegi és jövőbeni kollegáimnak, 
bölcsődei kisgyermeknevelőknek, a 
bölcsődei szakmát ismerőknek és ke-
vésbé ismerőknek a szakma vezetői-
nek és a szakma jövőjéért, és a 
benne dolgozókért harcolóknak.  
Fogadják olyan szeretettel, olvassák 
majd olyan szeretettel ezt a könyvet, 
amilyen szeretettel gondoztam, bá-
báskodtam fölötte! 

Petus Márta 
 

„Rendkívüli a maga nemében egye-
dülálló könyvet tart kezében az ol-
vasó.  

Az Akócsi Ágnes életműdíjjal kitünte-
tett szerző egész munkásságát a fo-
gyatékkal élő/sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek bölcsődei ellátásá-
nak, fejlesztésének szentelte.  
Egyike volt azoknak, akik az 1980-
as évek második felében a Bölcsődék 
Országos Módszertani Intézetében 
felvállalták a halmozottan fogyaté-
kos gyermekek napközbeni ellátást 
is. Egész karrierjét meghatározták az 
ott szerzett tapasztalatok, munkássá-
gát a bölcsődei korai fejlesztés 
ügyének szentelte. 

Jó szívvel ajánlható mindenkinek ez 
az olvasmányos, hiánypótló kötet.” 

Korintus Mihályné dr. 
 

Ajánlás a könyv  
borítójáról 

 



  

 

Már több, mint tíz éve annak, hogy 
a törökbálinti bölcsődevezető egy 
koordinátori értekezleten címmel és 
telefonszámmal ajánlotta mindenki 
figyelmébe Kemény Gyula nyom-
dászt, aki bölcsődei csoportnaplót 
is készített.  

Nemcsak Budapesten, de egész Pest 
megyében, sőt még Szegeden és más 
nagy városban is ismert lett a nyom-
dász neve. 

Történt egyszer, hogy a félévre meg-
rendelt példányszám néhány darab-
jának a közepe táján több hibás 
nyomtatású csoportnapló került ki a 
csomagból. A szállítmány érkezése 
óta már eltelt több hónap is, mire a 
hibás termék a kezembe került.  
Most mit tegyek?  
Ennyi idő után hogyan fogadják a 
reklamációt?  
Telefonáltam Kemény Gyula úrnak a 
hibás termékek miatt. Ő másnap sze-
mélyesen hozta ki a csere példányo-
kat, sőt, néhány plussz példányt is 
kaptunk tőle. 

Így ismerhettem meg személyesen 
Kemény Gyulát, egy korrekt, lelkiis-
meretes, munkáját nagyon szerető 
embert. 
Nem sietett el, megnézte a bölcső-
dénket, és érdekelte a munkánk. 
Ettől kezdve a megrendelő telefon-
beszélgetéseink sokkal közvetleneb-
bek és barátiak lettek. 
Két éve már, hogy Kemény Gyula 57 
évesen elhunyt. 

Ez a történet szép emlék marad ne-
kem róla, és arra tanít, hogy mi is 
mindnyájan a saját helyünkön hagy-
junk fényt magunk után. 

„Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért, 

ha még oly apróságot is – valamit, 
amiért fizetséget nem kapsz, csupán 

kitüntető érzést, 
hogy megtehetted.”    

                  /Albert Schweitzer/ 

  Kovács Ferencné
  ny. bölcsődevezető,  

Aszód 
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M E G R E N D E L Ő L A P 
Alulírott megrendelem a KISGYERMEKNEVELŐ c. szakmai kiadvány 

……………………… számát, …………………példányban. 

A kiadvány ára: 
Egyesületi tagoknak:     500 Ft/db 
Magánszemélyeknek: 1.000 Ft/db 

Befizetés módja: postai csekk   –   átutalás   –   készpénz   (kérjük, húzza 

alá a megfelelőt) 

Magyar Bölcsődék Egyesülete számlaszáma: 

OTP Budapest 
11745011 – 20403137 

Számlát igényel:    igen     –       nem   (kérjük, húzza alá a megfelelőt) 

Megrendelő neve, telefonszáma:……………………………………..... 

………………………………………………………………………….. 

Megrendelő címe: ……………………………………………………… 

Számlán szereplő név, cím: …………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 
A kiadvány megrendelésével a Magyar Bölcsődék Egyesületét támoga-

tom. 

 
Kelt.:………………… 

 
 
……………………………………….. 

aláírás 
 
 
A megrendelt kiadványokat a Magyar Bölcsődék Egyesületének megyei 
koordinátorainál lehet átvenni, egyeztetést követően. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 


