
Hatály: közlönyállapot (2016.III.24.) 

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) 
bekezdés a)-c), k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. és 5. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
(a továbbiakban: Nmr.) 4/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2a) A mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde, a nem hálózatban működtetett családi bölcsőde, 
a nem hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás 
esetén nem kötelező szervezeti és működési szabályzatot készíteni.” 

2. § Az Nmr. II. Fejezet 3. Címe helyébe a következő cím lép: 

„3. CÍM  

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

Bölcsődei ellátás 

34. § Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében - 

a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő 
vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-
éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és 

b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 
1-jei adatai alapján 
a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt. 

35. § (1) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű gyermek 
napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését 
követő legalább három hónap elteltével 

a) bölcsődében és mini bölcsődében - az intézmény orvosának, gyógypedagógusának, 
kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a 
véleménye alapján - az intézmény vezetője a szülővel együtt, 

b) munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében a gyermek orvosa, a család- és 
gyermekjóléti központ munkatársa, a szolgáltatást nyújtó személy vagy a kisgyermeknevelő a 
szülővel együtt 
értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 



(2) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű gyermek 
napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását vagy a 
fejlesztő nevelését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátás keretében való nevelése, gondozása 
történhet 

a) a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban, vagy 
b) speciális bölcsődei csoportban. 
(4) Egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy a speciális bölcsődei csoportban 
a) bölcsőde, mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén legfeljebb három gyermeket, 
b) családi bölcsőde esetén legfeljebb kettő gyermeket 

nevelhet, gondozhat. 
(5) A sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez igazodóan a (4) bekezdésben 

foglaltnál kevesebb számban is meghatározható az egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó 
személy által nevelhető, gondozható gyermekek száma. 

(6) Ha a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, a 
bölcsődei ellátás egyes formáinál az e rendeletben meghatározott sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására vonatkozó csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 
túlléphető. 

36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni 
kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy 
bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, 
megjelölve annak kezdő időpontját is. 

37. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi 
nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását. 

(2) A Gyvt. 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási 
ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. A sajátos nevelési igényű gyermek napi 
gondozási ideje négy óránál kevesebb időtartamban is meghatározható. 

(3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó 
legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

(4) A bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde 
fenntartója minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének azon harmadik 
életévüket betöltött gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő 
egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. A települési önkormányzat 
jegyzője a tájékoztatást minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének. 

(5) A (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól. 

(6) Ha a (4) bekezdés szerint lejelentett gyermek ellátására vonatkozó megállapodás a 
bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a 
munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója haladéktalanul tájékoztatja a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét. 

38. § (1) Nem gondozható bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a fertőző 
beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez az 



állapot már nem áll fenn. 
(2) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a Gyvt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti 

orvosi szakvélemény beszerzése előtt - nem sajátos nevelési igényű gyermek esetén - kikéri a 
gyógypedagógus, pszichológus, a gyermek nevelését, gondozását ellátó kisgyermeknevelő vagy a 
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy véleményét a gyermek bölcsődei ellátása 
megszüntetéséről. 

39. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba 
hasznos alapterülete gyermekenként legalább három négyzetméter. 

40. § (1) A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a 
bölcsődei ellátás keretében kötelezően nyújtandó, a Gyvt. 42. § (1) bekezdésében foglalt ellátás 
biztosítását. A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatásokért külön térítési díj kérhető. 

(2) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és 
időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoport 
üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha a bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják a 
szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és az időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben igénybe 
vevő gyermekek száma nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott, egy bölcsődei 
csoportban ellátható gyermekek maximális számát. 

(3) A gyermekhotel olyan gyermek részére nyújt a szülő által igényelt időtartamú, de akár 
huszonnégy órás folyamatos ellátást, akiről szülője elfoglaltsága miatt átmeneti ideig nem tud 
gondoskodni. A szolgáltatás hétvégén és ünnepnapon is biztosítható, időtartama azonban 
gyermekenként egy nevelési éven belül nem haladhatja meg a tíz ellátási napot. 

(4) A Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti más gyermeknevelést segítő szolgáltatás a 
játszócsoport, a nevelési tanácsadás, valamint a játék- és eszközkölcsönzés. A játszócsoportban a 
gyermek és a szülő együttes játéklehetősége - a kisgyermeknevelő, bölcsődei szolgáltatást nyújtó 
személy segítségével - biztosítható 

a) a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoporton kívül önálló csoportban, vagy 
b) a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoportban, de nem a bölcsődei ellátás nyújtásával 

azonos időben. 
41. § (1) A bölcsődei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás a 10. mellékletben 

meghatározott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján folyik. 
(2) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító 

intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot készít. 
(3) A bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések 

jegyzékét (a továbbiakban: felszerelési jegyzék) a 11. melléklet tartalmazza. 
(4) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 

biztosítani kell 
a) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen 
aa) a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
ab) a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textíliát, 

bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, 
ac) a játéktevékenység feltételeit, 
ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit; és 
b) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő 

étkeztetést azzal, hogy 
ba) a bölcsődében és a mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően kell 
biztosítani, 



bb) a saját otthonban nyújtott családi bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés 
családi étkeztetésnek minősül. 

A bölcsődére és a mini bölcsődére vonatkozó közös rendelkezések 

42. § (1) A gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 
a) a körzeti védőnő, 
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 
c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
d) a gyámhatóság 

is kezdeményezheti. 
(2) Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek bölcsődébe, mini bölcsődébe történő 

felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül sor, a bölcsődére, mini bölcsődére az e rendeletben 
meghatározott csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel túlléphető. 

(3) Ha a többcélú óvoda-bölcsődeként működő bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda 
épületében kerül kialakításra, az udvaron elkülönített játszórészt kell kialakítani a három éven 
aluli gyermekek számára. 

43. § (1) A bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-én vagy ha az heti pihenőnapra 
vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja 
minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében és a mini 
bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. 

(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői 
kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítani kell. 

(4) A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a 
nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti 
igény bejelentésének lehetőségéről. 

44. § (1) Bölcsődében és mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakörben az alkalmazható, aki 
eredményesen elvégezte a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri 
rendeletben előírt tanfolyamot. 

(2) A bölcsődében és a mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkavégzését a nyitvatartási időn 
belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Ha a bölcsődében, mini bölcsődében kettőnél 
több bölcsődei csoport működik, a bölcsődei dajka munkarendje két műszakos munkarendben is 
megszervezhető. 

(3) A bölcsőde és a mini bölcsőde a 37. § (1) bekezdése szerinti napi nyitvatartási időn kívül is 
biztosíthatja a gyermekek felügyeletét ügyelet keretében. Az ügyelet igénybevételére a fenntartó 
külön térítés díjat állapíthat meg. Az ügyelet időtartama a napi három órát nem haladhatja meg 
azzal, hogy az ügyelet délután legfeljebb 19 óráig biztosítható. 

45. § (1) A bölcsődében és a mini bölcsődében a kisgyermeknevelőnek és a bölcsődei dajkának 
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, érvényes 
Egészségügyi Nyilatkozattal (a továbbiakban: Egészségügyi Nyilatkozat) kell rendelkeznie. 

(2) A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, 
intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a munkaruha 
juttatás keretében legalább a 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani. A további 
munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a 3. 
§ (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát. 



A bölcsődére vonatkozó külön rendelkezések 

46. § (1) A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, 
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy 

gyermek nevelhető, gondozható. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, 
b) kettő sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, 
c) három-hat sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek 

nevelhető, gondozható. 
47. § (1) A bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak 

megfelelően átalakított épületben. 
(2) A bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak és a 
nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabványnak vagy azzal 
egyenértékű más műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljárni. 

(3) A bölcsőde egészségügyi tevékenysége tekintetében a hatósági ellenőrzést a 
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal végzi. A 
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal feladata ellátása 
érdekében közreműködésre felkérheti a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a 
módszertani feladatokat ellátó szervet (a továbbiakban: módszertani szerv) vagy az Országos 
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő bölcsődei ellátás, csecsemő- és 
kisgyermekgondozás-, nevelés vagy gyermekek napközbeni ellátása szakterületre bejegyzett 
szakértőt. 

48. § (1) A bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a 
gyermekek napirendjéhez. 

(2) A bölcsődében az ügyelet időtartama alatt 
a) ha egyidejűleg több mint tizenkét gyermek tekintetében igénylik a szülők az ügyelet 

biztosítását, legalább két fő kisgyermeknevelő, 
b) az a) pont alá nem tartozó esetben legalább egy fő kisgyermeknevelő és egy fő bölcsődei 

dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét. 

A mini bölcsődére vonatkozó külön rendelkezések 

49. § (1) A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, 
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc 

gyermek nevelhető, gondozható. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek, 
b) kettő vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek 

nevelhető, gondozható. 



50. § (1) A mini bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak 
megfelelően átalakított épületben. 

(2) A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az 
alkalmazásával kell eljárni. 

51. § (1) A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a 
gyermekek napirendjéhez. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az 
intézményben, hogy a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról 
megfelelően gondoskodni tudjon. 

(2) A mini bölcsődében az ügyelet időtartama alatt legalább egy fő kisgyermeknevelő vagy egy 
fő bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét. 

(3) A mini bölcsőde fenntartója biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka 
betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen a 
2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.2. pontjában az adott munkakörhöz 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel. 

(4) A (3) bekezdés szerinti helyettesítő személynek rendelkeznie kell érvényes Egészségügyi 
Nyilatkozattal. 

Munkahelyi bölcsőde 

51/A. § (1) A munkahelyi bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek 
nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc 

gyermek nevelhető, gondozható. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek, 
b) kettő vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek 

nevelhető, gondozható. 
51/B. § Munkahelyi bölcsőde elsősorban a munkavégzés helyszínéül szolgáló épületben, a 

foglalkoztató tulajdonában álló ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban 
működhet. 

51/C. § (1) A fenntartó döntése alapján a munkahelyi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó 
személy foglalkoztatására a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.3. pontjában 
meghatározott munkakörök létesíthetők. A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő 
személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési 
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A kisgyermeknevelő munkakört 
betöltő személynek rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.3. 
pontjában a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel. 

(2) Ha a fenntartó nem létesít a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” 2.3. pontjában 
meghatározott kisgyermeknevelő munkakört, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek 
eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait 
meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 

(3) A hat-, a hét- vagy a nyolcfős munkahelyi bölcsődei csoportban segítő személy működik 
közre a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen 
előforduló tevékenységekben. A segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez 



igazodóan kell megszervezni. 
(4) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy melletti segítő tevékenységet szociális gondozói 

díjban részesülő személy, illetve munkaviszonyban vagy más foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatott személy is elláthatja általános teljes napi munkaidőben vagy 
részmunkaidőben. 

(5) A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek és a segítő 
személynek érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

(6) A munkahelyi bölcsőde fenntartójának igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan 
esemény bekövetkezése esetén a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése megoldott 
olyan személlyel, aki megfelel a Gyvt. 44. § (3) bekezdésében, valamint az (5) bekezdésben 
foglaltaknak és a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.3. pontjában a szolgáltatást 
nyújtó személy tekintetében előírt képesítési feltételnek. A helyettesítésre szociális gondozói 
díjban részesíthető személy is alkalmazható. 

51/D. § A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek háromévente 
legalább egy alkalommal részt kell vennie a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott 

a) szakmai továbbképzésen, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó munkahelyi bölcsőde esetén speciális szakmai 

továbbképzésen. 
51/E. § (1) A munkahelyi bölcsőde feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól 

szellőztethető és fűthető épület alkalmas. 
(2) A munkahelyi bölcsődében az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek 

tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek 
életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak. 

(3) A munkahelyi bölcsődében a csoportszoba a szolgáltatás nyújtásával azonos időben más 
célra nem használható. 

Családi bölcsőde 

51/F. § (1) A családi bölcsődében - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a saját, 
napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek 
nevelhető, gondozható. 

(2) A családi bölcsődében, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek, 
b) kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek 

nevelhető, gondozható. 
(3) A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt 

is alkalmaznak, 
a) az (1) bekezdésben meghatározott létszámon felül még két gyermek, 
b) a (2) bekezdésben meghatározott létszámokon felül még egy-egy gyermek 

nevelhető, gondozható. 
(4) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy melletti segítő tevékenységet szociális gondozói 

díjban részesülő személy, illetve munkaviszonyban vagy más foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatott személy is elláthatja általános teljes napi munkaidőben vagy 
részmunkaidőben. 

51/G. § (1) A fenntartó döntése alapján a családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy 
foglalkoztatására a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában 
meghatározott munkakörök létesíthetők. A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő 



személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési 
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A kisgyermeknevelő munkakört 
betöltő személynek rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. 
pontjában a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel. 

(2) Ha a fenntartó nem létesít a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. 
pontjában meghatározott kisgyermeknevelő munkakört, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 
személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési 
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 

(3) A családi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek és a segítő személynek 
érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

(4) A családi bölcsőde fenntartójának igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan 
esemény bekövetkezése esetén a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése megoldott 
olyan személlyel, aki megfelel a Gyvt. 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben 
foglaltaknak és a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában a szolgáltatást 
nyújtó személy tekintetében előírt képesítési feltételnek. A helyettesítésre szociális gondozói 
díjban részesíthető személy is alkalmazható. 

51/H. § (1) A Gyvt. 44/A. § (1) bekezdésének alkalmazásában saját otthon alatt a szolgáltatást 
nyújtó személy életvitelszerű tartózkodására szolgáló lakást, illetve a szolgáltatás nyújtására 
alkalmas, a szolgáltatást nyújtó személy által igazoltan e célra használható más lakást kell érteni. 

(2) A Gyvt. 44/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást 
közvetlenül nyújtó személynek a törvényes képviselete alatt álló gyermeket kell érteni, aki a 
Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás fenntartója is. 

(3) Ha a családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy az életvitelszerű tartózkodására 
szolgáló lakásban nyújtja az ellátást, az ellátás megkezdésekor, azt követően pedig évente 
háziorvosi igazolással igazolja, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota 
nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket. 

(4) A családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személynek háromévente legalább egy 
alkalommal részt kell vennie a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott 

a) szakmai továbbképzésen, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó családi bölcsőde esetén speciális szakmai 

továbbképzésen. 
51/I. § (1) A Gyvt. 44/A. § (4) bekezdése szerinti családi bölcsőde hálózat fenntartója a 

telephelyeken működő családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyek munkáját 
folyamatosan figyelemmel kíséri, biztosítja számukra a szakmai tanácsadást, valamint 
kapcsolatot tart az ellátást igénybe vevőkkel és igényeiket figyelembe véve segíti a családi 
bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyeket a szolgáltatások szervezésében, összehangolásában 
és a helyettesítés megszervezésében. 

(2) A családi bölcsőde hálózat fenntartója az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására 
legalább egy fő koordinátort alkalmaz. A koordinátori feladatokat ötnél kevesebb családi 
bölcsőde működtetése estén a hálózatba szervezett bármelyik családi bölcsődében dolgozó 
szolgáltatást nyújtó személy vagy a hálózatban más munkakörben foglalkoztatott személy is 
elláthatja, ha eredményesen elvégezte a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési 
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 

51/J. § (1) A családi bölcsőde feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és 
fűthető épület alkalmas. 

(2) Az egy épületben működő családi bölcsődék közül legfeljebb három használhatja közös 
helyiségként a konyhát és a fürdőszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek a 



felszerelési jegyzékben foglaltaknak. 
(3) A családi bölcsődében az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek 

tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek 
életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak. 

(4) A családi bölcsődében a csoportszoba a szolgáltatás nyújtásával azonos időben más célra 
nem használható. 

Napközbeni gyermekfelügyelet 

51/K. § (1) Napközbeni gyermekfelügyelet keretében - a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel, a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - 
legfeljebb hét gyermek napközbeni ellátása biztosítható. 

(2) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében ellátható gyermekek száma 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeknek a többi gyermekkel azonos időben történő ellátása 

esetén, legfeljebb öt fő, 
b) két vagy három sajátos nevelési igényű gyermek azonos időben történő ellátása esetén, 

legfeljebb három fő. 
(3) Ha a napközbeni gyermekfelügyelet keretében sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni 

ellátását biztosítják, a gyermek ellátásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével 
a gyermek orvosa, a család- és gyermekjóléti központ munkatársa és a napközbeni 
gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy a szülővel együtt értékeli a gyermek 
beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 

(4) Ha a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó sajátos nevelési igényű gyermek 
napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását vagy a 
fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. 

51/L. § (1) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó személynek 
érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

(2) A napközbeni gyermekfelügyelet fenntartójának igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb 
váratlan esemény bekövetkezése esetén a szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése megoldott 
olyan személlyel, aki megfelel a Gyvt. 44/B. § (5) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben 
foglaltaknak és a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 3. pontjában a szolgáltatást 
nyújtó személy tekintetében előírt képesítési feltételnek. A helyettesítésre szociális gondozói 
díjban részesíthető személy is alkalmazható. 

51/M. § (1) A Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában saját otthon alatt a 
szolgáltatást nyújtó személy életvitelszerű tartózkodására szolgáló lakást kell érteni. 

(2) Ha a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy az életvitelszerű 
tartózkodására szolgáló lakásban nyújtja az ellátást, az ellátás megkezdésekor, azt követően pedig 
évente háziorvosi igazolással igazolja, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi 
állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket. 

(3) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében az ellátás a módszertani szerv szakmai 
iránymutatása alapján folyik. A módszertani szerv a szakmai iránymutatást a honlapján 
közzéteszi, és gondoskodik annak folyamatos frissítéséről. 

(4) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személynek háromévente legalább 
egy alkalommal részt kell vennie a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott 

a) szakmai továbbképzésen, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó napközbeni gyermekfelügyelet esetén speciális 

szakmai továbbképzésen. 



51/N. § (1) A Gyvt. 44/B. § (4) bekezdése szerinti napközbeni gyermekfelügyelet hálózat 
fenntartója a telephelyeken működő napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó 
személyek munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, biztosítja számukra a szakmai tanácsadást, 
valamint kapcsolatot tart az ellátást igénybe vevőkkel és igényeiket figyelembe véve segíti a 
napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó személyeket a szolgáltatások 
szervezésében, összehangolásában és a helyettesítés megszervezésében. 

(2) A napközbeni gyermekfelügyelet hálózat fenntartója az (1) bekezdésben foglalt feladatok 
ellátására az általa meghatározott számban és munkarendben koordinátort alkalmaz. A 
koordinátori feladatokat ötnél kevesebb napközbeni gyermekfelügyelet működtetése estén a 
hálózatba szervezett bármelyik napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó 
személy vagy a hálózatban más munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja, ha 
eredményesen elvégezte a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek 
képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 

51/O. § (1) A napközbeni gyermekfelügyelet feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól 
szellőztethető és fűthető épület alkalmas. 

(2) Az egy épületben működő napközbeni gyermekfelügyeletek közül legfeljebb három 
használhatja közös helyiségként a konyhát és a fürdőszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei 
megfelelnek a módszertani szerv szakmai iránymutatásában foglaltaknak. 

(3) A napközbeni gyermekfelügyeletnél az esetleges balesetek megelőzése érdekében a 
gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 
gyermekek életkorának és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket 
biztosítsanak. 

(4) A napközbeni gyermekfelügyeletnél a szolgáltatás nyújtásával azonos időben a 
csoportszoba más célra nem használható. A csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként 
legalább 3 négyzetméter, de a csoportszoba hasznos alapterülete összességében nem lehet 
kevesebb 15 négyzetméternél. 

(5) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának 
megfelelően biztosítani kell 

a) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen 
aa) a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
ab) a megfelelő bútorzatot, 
ac) a játéktevékenység feltételeit, 
ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit; és 
b) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő 

étkeztetést. 
(6) A saját otthonban nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás keretében biztosított 

étkeztetés családi étkeztetésnek minősül. 
51/P. § (1) A Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított 

gondozó tevékenységet hivatásos és társadalmi gondozó is végezhet. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy a napi 

gondozási, felügyeleti tevékenységről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti gondozási naplót 
vezeti. 

(3) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást a szülő otthonában végző személy csak a 
gyermek gondozására, felügyeletére vehető igénybe. 



Alternatív napközbeni ellátás 

51/Q. § (1) A Gyvt. 44/D. §-a szerinti alternatív napközbeni ellátások a helyi adottságoktól és 
lehetőségektől függően, a helyi igényekhez igazodóan, az ellátott célcsoport életkori 
sajátosságainak megfelelően, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan 
megszervezhetőek minden, a gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben, így 
különösen közösségi, művelődési vagy ifjúsági házban, család- és gyermekjóléti szolgálatnál, 
iskolában, óvodában, illetve ezek önálló helyiségében, továbbá játszótereken. 

(2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori 
sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi 
beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek 
megfelelően változó módon vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, 
meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység, 
amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a szocializációnak, a korai, egyéni 
és csoportos fejlesztésnek, valamint a prevenciónak. 

(3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4)-(10) bekezdés szerinti formákban és tartalommal 
szervezhető meg. 

(4) A játszótéri program szakemberek közreműködésével, folyamatos nyitvatartással 
szabadidős, egyéni, csoportos, közösség-, érték- és normateremtő tevékenységeket biztosít a 
gyermekeknek és a szülőknek. 

(5) A játszóház elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket 
fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, 
amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt. 

(6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok 
harmonizálásával, a gyermekek fejlődésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos 
problémák megoldásában, valamint a családi konfliktusok és a pszichés fejlődési zavarok 
megelőzésében. 

(7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként, nem az egész napos 
nyitvatartás teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. 

(8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és 
szabadidős tevékenységekhez kötődő, a gyermekek, illetve szüleik hasznos időtöltését célzó 
szolgáltatás. 

(9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az időszakokban, 
amikor a szülő nem tudja megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda 
és az iskola nyitvatartási idején túli időszakban, valamint az iskolai szünet időtartama alatt. 

(10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos 
élethelyzetű, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára 
szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus 
csoportfoglalkozások a (4)-(9) bekezdésben meghatározott bármelyik formában 
megszervezhetők. 

51/R. § (1) Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az időszakokban 
indokolt, amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek 
felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs 
tanítás az iskolákban. 

(2) Az alternatív napközbeni ellátást nyújtó személyek és szervezetek együttműködnek az 
általuk ellátott gyermekek családjával, valamint szükség szerint az illetékes köznevelési 
intézménnyel, család- és gyermekjóléti szolgálattal, egyéb segítő, illetve egészségügyi vagy más 



szolgáltatást nyújtó személlyel, szervezettel, különösen, ha az együttműködés a gyermeket 
veszélyeztető körülmények, illetve helyzet felszámolására és a gyermek érdekében szükséges 
intézkedés megtételére vagy tevékenység megvalósítására irányul. 

51/S. § (1) Az 51/Q. § (10) bekezdése szerinti foglalkozások vezetését felsőfokú végzettségű 
szociális vagy mentálhigiénés szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében 
tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot szerzett személy láthatja el. 

(2) Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével 
működtetett ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és 
szupervíziójáról a programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy 
mentálhigiénés végzettséggel rendelkező szakember, szupervízió esetén szupervízor útján 
gondoskodik. 

(3) Az alternatív napközbeni ellátások közegészségügyi követelményei tekintetében a 
módszertani szerv szakmai iránymutatásában foglaltakat kell alkalmazni. A módszertani szerv a 
szakmai iránymutatást a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak folyamatos frissítéséről. 

(4) Nem tartozik az alternatív napközbeni ellátások közé 
a) azon intézmények által biztosított ellátás, amelyeknek kötelező alapfeladata szabadidős 

programok szervezése, 
b) elnevezésétől függetlenül az az időszakos gyermekfelügyelet, amelyhez nem kapcsolódik 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység, így különösen amelyet a kereskedelmi, vendéglátó-
ipari üzletben vagy kulturális intézményben biztosítanak a szülő tehermentesítése érdekében.” 

3. § Az Nmr. a következő 175. §-sal egészül ki: 
„175. § Szakképzettnek kell tekinteni azt a bölcsődei igazgatóságnál, egyesített bölcsődében 

magasabb vezetői beosztásban, valamint bölcsődében szaktanácsadó munkakörben 
foglalkoztatott személyt, akinek vezetői megbízására 2016. április 1-jét megelőzően került sor, 
vagy akit 2016. április 1-jét megelőzően is szaktanácsadó munkakörben foglalkoztattak és a 
2016. március 31-én hatályos képesítési feltételeknek megfelelt.” 

4. § Az Nmr. a következő 176. §-sal egészül ki: 
„176. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azt a családi bölcsődében vagy napközbeni 

gyermekfelügyelet keretében foglalkoztatott személyt, aki 2017. január 1-jét megelőzően a 
családi bölcsődévé vagy napközbeni gyermekfelügyeletté átalakult családi napköziben vagy a 
napközbeni gyermekfelügyeletté átalakult házi gyermekfelügyeletben szakképzettnek minősült. 

(2) A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 
2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről és a 2016. 
december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka 
munkakörbe történő átsorolásáról. 

(3) A (2) bekezdés szerint bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek 2018. december 
31-éig kell megfelelnie a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.1. és 2.2. pontjában 
a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelménynek. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosításáról szóló 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelettel megállapított 39. §-t és 51/O. § (4) 
bekezdését a 2016. december 31-ét követően újonnan létrejövő bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény, szolgáltató és napközbeni gyermekfelügyelet tekintetében kell alkalmazni. A 2017. 
január 1-jét megelőzően már működött és 2017. január 1-jétől továbbműködő vagy átalakuló 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és a bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyé, 
szolgáltatóvá vagy napközbeni gyermekfelügyeletté átalakult családi napközi esetében a 
csoportszoba hasznos alapterületére a 2016. december 31-én hatályos szabályokat kell 



alkalmazni. 
(5) A többcélú, közös igazgatású egy- vagy kétcsoportos bölcsődében vezetői megbízása 

megszűnéséig önálló vezető munkakörben látja el feladatait az a személy, akinek vezetői 
megbízására 2017. január 1-jét megelőzően került sor.” 

5. § (1) Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  
(2) Az Nmr. 
a) 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint, és 
b) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint 

módosul. 
(3) Az Nmr. 
a) a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel, 
b) az 5. melléklet szerinti 11. melléklettel, és 
c) a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel 

egészül ki. 
6. § Az Nmr. 
a) 3. § (2) bekezdésében az „a bölcsődei igazgatóságoknál” szövegrész helyébe az „az önálló 

bölcsődéknél, a bölcsődei igazgatóságoknál” szöveg, 
b) 3/B. § (3) bekezdésében a „bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi 

gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” 
szöveg 
lép. 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. április 1-jén lép hatályba. 
(2) Az 1. §, a 2. §, a 4. §, az 5. § (2) és (3) bekezdése, a 6. § és a 2-6. melléklet 2017. január 1-

jén lép hatályba. 

1-6. melléklet a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelethez1 

 

                                                 
1 A mellékletek szövegét lásd: MK 2016. évi 40. szám. 


