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Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár   

Iktatószám: 4559/2017/NEPGYERMEK 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014.(IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék II. Család és Ifjúságügyi 
terület fejezet B) címének 12. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere 
nevében eljárva az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (7) bekezdése alapján a 
gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szak-
mai, módszertani feladatok ellátására a bölcsőde és a mini bölcsőde szolgálta-
tásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén 2017. február 15-től 2018. 
március 31-éig a 

Magyar Bölcsődék Egyesületét (székhelye: 1119 Budapest Tétényi út 46/48., 
képviselő: Acsainé Végvári Katalin elnök) jelölöm ki. 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, a továbbiakban: bölcsődei módszertani szer-
vezet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szer-
vek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a 
369/2016.(X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzé-
séről (a továbbiakban: Sznyr.) 20.§ (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes 
bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében 
szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, 
ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban 
foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kér-
désében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik 
közre. 

A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatainak ellátásához támogatási 
szerződés megkötését követően egyedi támogatás nyújtására kerül sor. 
A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatait, jogait és kötelezettségeit 
a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. 

Budapest, 2017. február „15.„ 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere 
nevében eljárva:                                                  

Dr. Beneda Attila 
helyettes államtitkár 

 
Módszertani szervezet kijelölése 
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A Magyar Bölcsődék Egyesü-
let alapvető feladatai és szol-
gáltatásai 

• A bölcsődékben dolgozók 
szakmai, etikai, gazdasági, 
szociális és jogi érdekeinek 
megfogalmazása és képvise-
lete. 

• Részvétel a bölcsődéket érintő 
érdekegyeztető fórumok mun-
kájában. 

• Részt kíván venni a bölcsődé-
ket érintő koncepciók, tervek, 
normatívák jogszabályok vé-
leményezésében. 

• Részvétel a bölcsődei szakem-
berképzés és továbbképzés 
rendszerének kidolgozásá-
ban. 

• Anyagi lehetősége függvé-
nyében támogatja a bölcsődei 
dolgozók továbbképzését és 
szakmai konferenciák megren-
dezését (Kongresszus, regio-
nális konferenciák). 

• Kapcsolatok létrehozása és 
fenntartása állami, önkor-
mányzati, társadalmi, és 
egyéb szervezetekkel, vala-
mint külföldi hasonló szerveze-
tekkel. 

• Állásfoglalás, véleménynyilvá-
nítás saját elhatározásból, 
vagy felkérésre. 

• Részvétel a vezetői pályáza-
tok véleményezésében a 
257/2000. (XII.26.) sz. Korm. 
r. alapján. Felmérés végzése, 
szakvélemény adása a műkö-
dési körébe tartozó ügyekben.  

• Kiadványok megjelentetése. 

A Magyar Bölcsődék Egyesü-
lete, mint bölcsődei módszer-
tani szervezet által kijelölt 
Bázisintézmények: 

• Egyesített Bölcsődei Intézmé-
nyek, 1119 Budapest Tétényi 
út 46-48. 

• Kőbányai Egyesített Bölcső-
dék, 1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 15-17. 

• Szombathelyi Egyesített Böl-
csődei Intézmény, 9700 
Szombathely, Bem J. u. 33. 

• Szolnok MJVÖ Egészségügyi 
és Bölcsődei Igazgatósága, 
5000 Szolnok, Jósika u. 4. 

• Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjó-
léti Intézmény, 3530 Miskolc, 
Arany János u. 37. 

• Pécs MJV Önkormányzatá-
nak Kisgyermek Szociális In-
tézmények Igazgatósága, 
7622 Pécs, Vargha Demján 
u. 2. 

• Veszprémi Bölcsődei és 
Egészségügyi Alapellátási In-
tegrált Intézmény, 8200 
Veszprém, Cserhát ltp. 13. 

• Szeged MJVÖ Bölcsődéi és 
Gyermekjóléti Központja, 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

További információk: 
wyarbolcsodek.hu 

http://www.magyarbolcsodek.hu/
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• A szakmai és érdekvédelmi 
célkitűzések magvalósítása ér-
dekében kellő nyilvánosság 
biztosítása. 

• Az Egyesület tagjainak rend-
szeres tájékoztatása hivatásuk 
gyakorlását, élet és munkakö-
rülményeiket érdemben érintő 
állásfoglalásról, szakmai, gaz-
dasági, jogi eseményekről, 
változásokról. 

• Tagjai részére munkajogi és 
egyéb, a bölcsődei tevékeny-
séggel összefüggő ügyekben 
tanácsadás, kérésre képviselet 
biztosítása. 

• Az Egyesület kitüntető címet, 
díjat alapít és adományoz. 

Módszertani feladatok: 

• a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok kirendelése alapján 
szakértőként vagy szakértő 
bevonásával részt vesz a ha-
tósági ellenőrzésekben, illetve 
a korábbi években kitűzött és 
elmaradt ellenőrzésekben, 

• a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok kirendelése alapján 
szakértőként vagy szakértő 
bevonásával véleményezi az 
engedélyesek szakmai prog-
ramját, 

• feladatai körében a bölcsőde, 
mini bölcsőde területén szük-
ség szerint módszertani anya-
gokat dolgoz ki, 

• részt vesz a minőségfejlesztési 
stratégia, a standardok, a 
szolgáltatási protokollok, va-
lamint a szakmai ellenőrzés 

módszertanának és eljárás-
rendjének kidolgozásában, 

• együttműködik az intézményi 
ellenőrzések és nyilvántartá-
sok eredményeinek szakmai 
elemzésében és feldolgozásá-
ban, 

• figyelemmel kíséri az ellátó-
rendszert érintő tudományos 
kutatómunka eredményeit, 
elősegíti azok elterjesztését és 
gyakorlati alkalmazását, 

• a bölcsődei dajka képesítési 
előírásait meghatározó minisz-
teri rendeletben előírt tanfo-
lyam tekintetében képzéster-
vezési-, képzésszervezési-, 
képzés-lebonyolítási, nyilván-
tartási feladatokat lát el, 

• minden évben megszervezi és 
lebonyolítja országos rendez-
vény formájában a Bölcsődék 
Napját, évente legalább két 
alkalommal regionális szakmai 
napokat szervez, 

• szükség szerint szakmai műhe-
lyek szervezése a területen 
dolgozók számára, 

• egységes intézményi adatbá-
zist dolgoz ki és azt folyama-
tosan aktualizálja és közzé te-
szi a honlapján, 

• regionális bázis intézményeket 
jelöl ki, és szakértő bevonásá-
val tanácsadással segíti a te-
rületen dolgozók munkáját. 

További információk: 

www.magyarbolcsodek.hu 

http://www.magyarbolcsodek.hu/

