
Munkahelyi bölcsőde 

szabályozása, finanszírozása



Családpolitika célok

 fenntartható demográfiai fordulat, amely Magyarország

közép- és hosszú távú fennmaradásának és sikerének

alapvető feltétele

 családközpontú és munka alapú társadalom, amely

értékeit és céljait megőrizve képes a növekedésre

minden dolgozó, dolgozni akaró szülő gyermekének

legyen biztosított a bölcsődei ellátás



A bölcsődei ellátás rendszere

 Bölcsőde

Mini bölcsőde

Munkahelyi bölcsőde

Családi bölcsőde



A bölcsődei ellátás rendszere

munkahelyi bölcsőde I.

 szolgáltatási típusú ellátás

 foglalkoztató tartja fenn, (vagy megállapodás alapján egy

szolgáltató), elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató

személyek gyermekei részére

 szolgáltatást nyújtó személy (tanfolyam)/ kisgyermeknevelő

(szakirányú végzettség) 

 normatív finanszírozás



A bölcsődei ellátás rendszere

munkahelyi bölcsőde II.

 20 hetes kortól 3 éves korig

 7/8 gyermek csoportonként

 5 gyermek felett +1 segítő személy

 Munkahelyi bölcsőde elsősorban a munkavégzés helyszínéül

szolgáló épületben, a foglalkoztató tulajdonában álló

ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt

ingatlanban működhet.



Szakmai támogatás

kapcsolatos információkkal áll a 

leendő fenntartók rendelkezésére

Felelős: MACSKE – Magyarországi Családi Bölcsődék 

Közhasznú Egyesülete

 létesítéssel

működéssel

 fenntartással



A munkahelyi bölcsőde 

szabályozása

 2017. január 1. bölcsődei rendszer átalakulása

 2017. december 12. foglalkoztatóval kötött megállapodás

alapján más fenntartó is fenntarthat munkahelyi bölcsődét

 2017. új képzési rendelet – 100 órás képzés

 2021. évi finanszírozás: 859 540 Ft/gyermek/év

 2017-es támogatás fajlagos összegének több mint nyolcszorosa

 adómentes juttatásként adható a térítési díj átvállalása

 a működési költségek a társasági adóból levonhatók



2021 júliusi adatok

 8 fenntartó (kórház, egyetem, gazdasági társaság)

 11 munkahelyi bölcsőde

 111 férőhely



SNI-s gyermek a munkahelyi bölcsődében –

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

51/A. § (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy 

bölcsődei csoportban, ha

a) egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat

gyermek,

b) kettő vagy három sajátos nevelési igényű, illetve korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, 

legfeljebb három gyermek nevelhető, gondozható.



GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők 

munkaerő-piaci visszatérésének támogatása

 a támogatás folyósítása az egész ország területén biztosított, 

hazai forrással kiegészülve

 térítési díj támogatás munkahelyi bölcsőde/családi bölcsőde

 gyermekenként havi legfeljebb 40 ezer Ft adómentes 

támogatás

 Magyar Államkincstár a lebonyolító

 folyósítás legfeljebb 2022. június 30-ig

 a szülők 2021. december 31-ig kérhetik



A munkahelyi bölcsőde 

megszervezésének előnyei

A munkáltató szempontjából:

 lojálisabb, együttműködőbb munkaerő

 vonzóbb vállalati kultúra

 bizalom a munkáltató felé

 a munkaerő képzésére fordított befektetés megtérülése 

 kevesebb toborzási, kiválasztási, betanítási költség

A munkavállaló szempontjából:

 biztonságérzet: közel tudhatják magukhoz gyermeküket

 műszakos munkarendhez is igazodó ellátás



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


