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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása  

DUNAI MÓNIKA (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Női Méltóságért Albizottság június 7-ei ülésén megjelent 
vendégeinket, az albizottság tagjait és minden kedves érdeklődőt.  

A kiküldött mai napirendi javaslatunkban két napirendi pont szerepel, illetve 
három az egyebekkel együtt. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e hozzászólás. (Ikotity 
István jelzésére:) Még mielőtt ezeket megtesszük, megállapítom, hogy az albizottság 
határozatképes a jelenléti ív szerint. Az alelnök úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 

Tehát akkor a kérdésem az, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e az 
albizottság tagjainak valamilyen észrevétele. (Jelzésre:) Ikotity István alelnök úrnak 
megadom a szót. 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), az albizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Tisztelt Miniszteri Biztos Asszony! 
Elnézésüket kérem, a bizottságnak nincsen ilyen szűkebb ülése, mindig vendégekkel 
vagyunk, csak néhány szót a bizottság tagjaihoz szeretnék szólni.  

Egy levelet írtam az elnök asszonynak, amelyben azt nehezményeztem, hogy a 
bizottság üléseivel kapcsolatban nem történik egyeztetés a tagokkal, az alelnökkel. 
Felvetettem néhány olyan témát, ami a bizottságunk feladata, és nem került rá sor még 
eddig napirend szerint a bizottság fennállása óta, 2015. június 15. óta, tehát közel két 
éve, és még mindig hiányos. Például ilyen a feladatok között megfogalmazott nők elleni 
erőszak ügyében, illetve a kapcsolati erőszak ügyében az isztambuli egyezmény 
ratifikálása, mert hiszen ki másnak, ha nem a mi albizottságunknak lenne a feladata 
az, hogy szorgalmazza ezt, és erről aztán jelentést is tegyen. Hogy áll ez? Tudják jól, 
hogy három minisztérium között akad meg folyamatosan, és szégyenszemre sehol sem 
tartunk ezzel, illetve nem tudjuk, hogy hol tart a háttérmunka ezzel kapcsolatban.  

Kértem az elnök asszonyt, hogy vegyük ezt akár most napirendre vagy pedig a 
lehető leghamarabb. Enélkül, illetve csak úgy, hogy bizonyos meghallgatásokat 
teszünk, és a munkánkban más vonalakon pedig nem haladunk előre, nem igazán 
hatékony a munkavégzés, nem fogunk tudni olyan jelentést írni, ami megfelel majd 
minden pontnak, amire az albizottság megbízatást kapott. Ezt kértem az elnök 
asszonytól, ezt kérem a bizottság tagjaitól is, hogy ezt mielőbb tegyük meg, enélkül 
hosszú távon nincs értelme ellenzéki képviselőknek részt venni, mert csak bábok, 
díszletek vagyunk ezen az albizottságon.  

Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon remélem, hogy senkinek a méltóságát 
nem sértettem meg. Nincsen az elnök asszonnyal semmiféle egyéb feszültség, csak ezt 
szerettem volna jelezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak az észrevételét. Valóban abban a 

munkatervben, amelyet az albizottság először, első olvasatban és első döntés szerint 
egyéves időtartamra, eléggé feszes munkarendben megállapított, szerepelt az 
isztambuli egyezménnyel kapcsolatos napirend is. Amikor bővítettük, és a főbizottság 
úgy döntött, hogy a ciklus végéig meghosszabbítja az albizottság mandátumát, akkor 
értelemszerűen egy kicsit az egész program a kétéves, illetve a hároméves időtartamhoz 
igazodott. Mivel a három minisztérium munkacsoportja még dolgozott az elmúlt 
hónapokban, és még most is dolgozik ezen az anyagon, ezért nem tudtuk napirendre 
tűzni. Azt javaslom, hogy ma ne tűzzük napirendre, hiszen már nincs lehetőségünk 
meghívottként a minisztérium, illetve a munkacsoport tagjait idehívni, hogy erről 
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szakértők bevonásával tudjunk tárgyalni, viszont ígéretet teszek, hogy az őszi 
ülésszakban erre sor fog kerülni, amennyiben ez így elfogadható az alelnök úr számára. 
Egyébként is napirendre tűztük volna. 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), az albizottság alelnöke: Csak annyit, hogy a múlt 

héten, tehát öt-hat nappal ezelőtt jeleztem már ezt, hogy erre szükség lenne szerintem. 
Most már nyilván nem tudjuk napirendre venni, ebben egyetértek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Akkor van-e más javaslat, kiegészítés, 

kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy a 
napirendi javaslattal, a kiküldött meghívóban szereplő változattal ki ért egyet. Az 1. 
napirendi pontunk: tájékoztató a bölcsődei rendszer átalakításáról; a 2. pont: új utak a 
bölcsődei nevelésben; a 3. pont pedig az egyebek. Ki ért vele egyet? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük! (Szavazás.) Egyhangúlag az albizottság elfogadta a 
napirendjét. Köszönöm szépen.  

Tájékoztató a bölcsődei rendszer átalakításáról 

Megnyitom az 1. napirendi pontot: tájékoztató a bölcsődei rendszer 
átalakításáról. Tisztelettel köszöntöm Fűrész Tünde miniszteri biztos asszonyt, akit 
arra kérünk, hogy a bölcsődei rendszer legújabb számairól, történéseiről számoljon be. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a bölcsőde a mostani nő- és családpolitika fókuszában áll, soha 
nem látott fejlesztések, költségvetési támogatás és forrás áll rendelkezésre most is és a 
most tárgyalt 2018-as költségvetésben is erre a célra, vagyis a bölcsődei rendszer 
továbbfejlesztésére. Arra kértem és kérem miniszteri biztos asszonyt, hogy számoljon 
be ennek a költségvetési vonzatáról, a terveiről; számoljon be arról is, hogy az 
Országgyűlés által megszavazott bölcsődetípus-fejlesztéseknek az első tapasztalatai 
mik, tehát a minibölcsődék, a munkahelyi bölcsődék és a családi bölcsődék létrejöttével 
melyek az első tapasztalatok, tehát mit lát miniszteri biztos asszony. Illetve az 
épületfejlesztésekkel kapcsolatban is milyen terveink és milyen határidőink vannak.  

Érdekelne még bennünket az is, hogy a bölcsődei kisgyermeknevelőknek a 
pedagógus-életpályamodell alá vonása hogy indult meg, mennyire van több jelentkező 
azóta ezeken a szakokon, a felsőoktatásban a tartalmi megújítás elkezdődött-e, és 
milyen ütemben halad. 

És akkor tisztelettel megadom a szót Fűrész Tünde miniszteri biztos asszonynak, 
tartsa meg az előadását.  

Fűrész Tünde miniszteri biztos tájékoztatója  

FŰRÉSZ TÜNDE miniszteri biztos: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt bizottsági 
Tagok! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy újból itt lehetek önökkel és újból 
beszélhetünk a bölcsődei rendszer átalakításáról, hiszen az előző találkozásunkhoz 
képest vannak új fejlemények, vannak újabb pozitívumok, amelyekről örömmel 
tájékoztatnám önöket.  

(Az előadást projektoros vetítés szemlélteti.) Azt valamennyien tudjuk, hogy 
idén január 1-jétől átalakul a bölcsődei rendszer, a korábbiakhoz képest minden olyan 
településen, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él, illetve 5 család kéri a bölcsődei 
ellátást, ott bölcsődét kell létrehozni 2018. év végéig. Hogy milyen bölcsődét, erről is 
rendelkezik a jogszabály, amely egyébként 2015. év végén került elfogadásra, a korábbi 
hagyományos bölcsődéhez, illetve családi napközihez képest újabb bölcsődei formák 
jönnek létre. Két, intézményes típusú ellátásról van szó, a bölcsőde és a minibölcsőde, 
illetve két, szolgáltatás típusú ellátásról, ez pedig a családi bölcsőde és a munkahelyi 
bölcsőde.  
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Itt nagyon fontos hangsúlyozni azt - és a gyermekvédelmi törvény is ezzel 
kezdődik -, hogy a bölcsőde nem egy szociális intézmény, hiszen oda nem rászorultság 
alapján járnak a gyermekek, hanem azért, mert dolgoznak a szüleik. Úgyhogy 
alapvetően a bölcsődékbe azon gyermekeket kell fölvenni, akiknek a szülei munkát 
végeznek és dolgoznak. Ennek mentén fontos megjegyezni azt az új szabályt is, hogy 
idén január 1-jétől, amennyiben egy bölcsőde térítési díjat szed, akkor ez teljes 
mértékig adómentesen elszámolható a szülő foglalkoztatójánál, ami - azt gondolom - 
egy nagyon nagy lehetőség mind a munkáltatóknak, mind a szülőknek és a bölcsődéket 
fenntartóknak is, hiszen ezzel kicsit könnyebbé válik a bölcsőde működtetése. Itt még 
zárójelben meg kell jegyeznem, hogy jelen pillanatban a bölcsődék 42 százalékában 
szednek egyáltalán térítési díjat, ennek az átlagos összege havonta 5 ezer forint körüli. 
Tehát alapvetően nem olyan magas pénzekről van szó, főleg, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy aki bölcsődébe járatja a gyermekét, az dolgozik, tehát van 
munkajövedelme, és emellett, mivel 3 év alatti gyermeket nevel, megkapja a gyed 
extrának köszönhetően a gyedet is, illetve a gyest.  

Nagyon röviden egy-egy diát mutatnék az új ellátási formákról, illetve a bölcsőde 
- ez ugye nem új, idén 165 évesek a magyar bölcsődék, ezek igen magas szakmai 
színvonalon működnek, ami köszönhető annak, hogy meg kell felelniük a bölcsődei 
szabványnak. Egy ilyen bölcsődében 12-14 gyermeket láthatnak el, 14-et akkor, hogyha 
minden gyermek 2 év feletti; és két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka felügyeli 
őket.  

Itt látják az állami támogatását a bölcsődéknek, de ezt nem is szeretném 
részletesen elmondani, hiszen már csak pár hónapig lesz érvényben ez a fajta 
finanszírozás, hiszen a jövő évtől kezdődően áttérünk egy jóval kedvezőbb, 
feladatalapon történő finanszírozásra, ami önmagában azt jelenti, hogy két és 
félszeresére nő a bölcsődéknek a költségvetési támogatása. 

A minibölcsőde egy teljesen új bölcsődei ellátási forma, és alapvetően azért 
találtuk ki, mert azt szeretnénk elérni, hogy a kisebb településeken is, ahol eddig nem 
volt rentábilis nagy bölcsődét működtetni, ott is legyen lehetőség bölcsődét létrehozni. 

A minibölcsődére szoktuk mondani, hogy a hagyományos bölcsődének a 
kistestvére, hiszen egy ilyen bölcsődében 7-8 gyermek látható el egy csoportban, 
személyi feltétel tekintetében is csak 1 kisgyermeknevelő, 1 bölcsődei dajka vigyáz a 
gyermekekre, és jóval könnyebb a létrehozás is, illetve a működtetés is. Ennek ellenére 
a finanszírozása megegyezik már most is a hagyományos bölcsődéjével, illetve a jövő 
évben ugyanúgy feladatalapon fogjuk finanszírozni a minibölcsődéket is.  

Azt látjuk, hogy országszerte a kistelepülések részéről nagyon nagy igény 
mutatkozik a minibölcsődékre, örülnek ennek a lehetőségnek. Az pedig, hogy a 
finanszírozás, a fenntartás is könnyebb lesz, ez mindenképpen egy pozitív fejlemény 
számukra.  

Áttérnék a két, szolgáltatás típusú ellátásra. Az egyik a családi bölcsőde; a 
korábbi családi napközik 90 százaléka, amely átalakult családi bölcsődévé. 
Működésében nem változott igazából sok minden a korábbi családi napközihez képest, 
ugye egy családi otthonban is létre lehet hozni, és elég egy úgynevezett szolgáltatást 
nyújtó személy egy-egy családi bölcsődei csoportban. Itt az állami támogatás az elmúlt 
évhez képest 30 százalékkal nőtt, és majd egy következő diában, amikor a ’18-as 
költségvetésről beszélek, megmutatom, hogy a jövő évben még tovább fog nőni a 
családi bölcsődék támogatása.  

A munkahelyi bölcsőde egy teljesen új ellátási forma, amellyel szeretnénk 
ösztönözni a munkahelyeket arra, hogy ők is hozzanak létre bölcsődéket, hiszen nagyon 
gyakran a kisgyermekes szülők esetében alapvetően a gyermekfelügyelet, a napközbeni 
felügyelet hiánya az az akadály, ami miatt nem tudnak visszatérni a munkahelyükre.  
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A munkahelyi bölcsődék működésükben, létrehozásukban nagyon hasonlítanak 
a családi bölcsődékre, talán annyi a különbség, hogy ezt egy munkahelyen vagy akár a 
munkahely által bérelt helyiségben is létre lehet hozni.  

Itt nagyon fontos kiemelnem, hogy nemcsak forprofit, tehát nemcsak 
nyereségorientált vállalatok, vállalkozások tudnak létrehozni munkahelyi bölcsődét, 
hanem költségvetési szervek is, de bármely nonprofit módon működő munkahely is, a 
lényeg az, hogy munkahely legyen. E tekintetben fontos jeleznem, illetve fontos 
kiemelnem, hogy egy GINOP-program keretében 6 milliárd forintos keret áll 
rendelkezésre a tekintetben, hogy a konvergenciarégióban munkahelyi bölcsődéket 
tudjanak létrehozni, és itt ugyancsak beszélhetünk forprofit és nonprofit 
munkáltatókról is.  

Itt látják az állami támogatást. Ez a jövő évben a költségvetési szervek esetében 
meg fog egyezni a családi bölcsőde után járó állami támogatással, illetve minden más 
esetben annak a fele lesz majd a munkahelyi bölcsődéknek a központi költségvetésből 
finanszírozott támogatása.  

Nemcsak kötelezettséget adunk az önkormányzatoknak, illetve a bölcsődéket 
fenntartóknak, hanem számos olyan pályázati lehetőséget is biztosítunk egyrészt uniós 
forrásból, másrészt pedig hazai forrásból, amelyek lehetővé teszik azt, hogy 2018. év 
végéig valóban létre tudjanak jönni azok a bölcsődék, amelyekre a családoknak igényük 
van.  

Itt látják azokat a területi operatív program keretében megnyílt pályázati 
lehetőségeket, amelyek egyrészt a megyei jogú városokban, másrészt a településeken 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy bölcsődei férőhelyeket tudjanak létrehozni, illetve 
van egy 8 milliárdos VEKOP-keret is, amelynek keretében Közép-Magyarországon is 
van lehetőség bölcsődék létrehozására. Ahogy már említettem, a GINOP-on belül 
munkahelyi bölcsődéket lehet létrehozni, és amint már látják a benyújtott költségvetési 
törvényben, illetve a 2017-es költségvetési törvény módosításában, már az idei évben 
is lesz egy 800 millió forintos keret minibölcsődék létrehozására, a jövő évben pedig 
egy 5 milliárd forintos keret annak érdekében, hogy egyfajta hazai bölcsődefejlesztés el 
tudjon indulni. Tehát azon településeken, ahol nem tudtak élni a GINOP vagy TOP-ok, 
illetve a VEKOP adta lehetőséggel, ott hazai forrásból igyekszünk segíteni a bölcsődék 
létrehozásában.  

A bölcsődék finanszírozása. Ahogy mondtam, már az idei évben is vannak 
kedvező változások, ezt látják is a benyújtott törvénymódosításban, illetve a jövő évi 
költségvetési törvényben. Egyrészt a bölcsődék, minibölcsődék esetében a garantált 
bérminimum emelésének kompenzációjára már az idei évben 475 ezer forintot biztosít 
a központi költségvetés gyermekenként, illetve ahogy mondtam, ez a hazai forrású 
pályázat is meg fog nyílni hamarosan, a nyár folyamán. 

Említettem már, hogy 2018-ban áttérünk az óvodákhoz hasonlóan működő 
feladatalapú finanszírozásra, ami azt fogja jelenteni, hogy a bölcsődékben, 
minibölcsődékben a bérek, járulékok teljes mértékig a központi támogatásból 
fedezhetők lesznek, az ezen túli működési költségeket pedig adóerő-képesség alapján 
fogják megkapni az önkormányzatok.  

A családi bölcsődék esetében a mostani 346 ezerről 360 ezerre fog nőni a 
gyermekenként járó támogatás, és ugyanez lesz érvényes a munkahelyi bölcsődékre, 
illetve ennek a fele, ha nem költségvetési szervről van szó. Ahogy már mondtam, a hazai 
bölcsődefejlesztési program keretében újabb pályázási lehetőségek fognak megnyílni. 

Talán fontos megemlíteni, hogy több olyan település volt, amelyik kérte, hogy az 
egységes óvoda-bölcsődék működése egy évvel meghosszabbodjon, pontosan azért, 
hogy a fejlesztési forrásokat még időben fel tudják használni. Ezt is tartalmazza a 2018-
as költségvetési törvény, illetve egy fontos új fejlemény az, hogy a finanszírozási 
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rendszerbe minden olyan bölcsődét befogadnak, amelynek feladatellátási szerződése 
van önkormányzattal. 

Nagyon röviden pár szót a bölcsődei dolgozók bérfejlesztéséről. Ahogy itt az 
elnök asszony is mondta, 2016-ban a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 
bekerültek a pedagógus-életpályába, és már a tavalyi évben azt láttuk a felvételik során, 
hogy háromszor annyian jelentkeztek erre a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra, 
mint korábban. Az idei év január 1-jétől a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők 
esetében bevezetésre került a bölcsődei pótlék, illetve ahogy a garantált bérminimum 
emelkedett, ennek köszönhetően átlagosan 32 százalékkal nőtt a középfokú 
végzettségű kisgyermeknevelők bére. Idén január 1-jétől a bölcsődei dajka új 
munkakörré alakult át, ami ugyancsak a szakma minél inkább való 
professzionalizálódását fogja elősegíteni. A jövő évben további béremelés várható a 
garantált bérminimum emelkedésének köszönhetően.  

Számos olyan uniós program van - nem csak a területi operatív programok, a 
GINOP-programok -, amely a bölcsődében dolgozókat támogatja. Itt láthatják azokat 
az emberi erőforrás operatív program keretében megvalósuló projekteket, amelyek 
abban segítik a bölcsődékben dolgozókat, hogy ők minél inkább minél magasabb 
minőségi színvonalon tudják végezni a munkájukat. Egyrészt a kisgyermekkori nevelés 
támogatásának keretében mentor-, koordinátorhálózat működik. „A koragyermekkori 
intervenció ágazatközi fejlesztése” című EFOP-projekt keretében pedig a szakemberek 
kompetenciáinak növelése zajlik, ha a korai fejlesztésre rászoruló gyermekekről van 
szó a bölcsődében. Az EFOP 1.2.6 „Családbarát ország” projekt keretében pedig idén 
ősztől, illetve a jövő év folyamán a bölcsődei dajkáknak, a családi bölcsődéket és a 
munkahelyi bölcsődéket működtetőknek teljesen ingyenesen fogunk százórás 
tanfolyamot biztosítani. (Dúró Dóra megérkezik az ülésre.) 

Itt fontos megemlítenem a bizottságban, hogy most a héten lehet jelentkezni 
arra a pályázatra, amely ugyancsak áttételesen kapcsolódik a bölcsődékhez, de mégis 
azt gondolom, hogy fontos lehet. Ez a „Nők a családban és a munkahelyen” című 
pályázat, amelynek keretében országszerte úgynevezett nőközpontok létrehozására van 
lehetőség, és úgy gondolom, ezek a nőközpontok is segíteni fogják majd a szülőket, a 
családokat abban, hogy elirányítsák őket azon bölcsődékbe, ahol a legnagyobb 
biztonságban tudhatják majd a gyermekeiket.  

Fontos megemlítenem az EFOP 1.9.9 „Még jobb kezekben - a bölcsődei 
szakemberek szakmai fejlesztése” című projektet, amely egy egymilliárd forintos 
keretösszegű projekt. Önkormányzatok tudnak pályázni ezen a projekten annak 
érdekében, hogy a fenntartásukban működő bölcsődékben dolgozók szakmai 
fejlesztése minél jobban érvényesüljön. Egyrészt ez a projekt igyekszik majd segíteni 
abban, hogy minél több kisgyermeknevelő be tudjon kerülni a felsőfokú képzésbe, 
másrészt pedig pontosan a VIII. kerületi „Új utak a bölcsődei nevelésben” program 
mentén vagy annak az inspirációja által olyan új bölcsődei módszerek, fejlesztési 
módszerek, zenei nevelési módszerek kerülnek ebben a projektben képzésre, 
megvalósításra, amelyek ugyancsak segítik azt, hogy a bölcsődékben dolgozóknál a 
szakmai minőség minél jobb legyen és minél hatékonyabb legyen. 

Végezetül engedjék meg, hogy egypár képet mutassak arról a bölcsődei 
tájékoztató roadshow-ról, amelyet márciusban kezdtünk, és amelynek keretében 
körbejártuk az országot, és valamennyi megyeszékhelyen a települési önkormányzatok 
polgármestereinek, jegyzőknek, intézményvezetőknek elmondtuk azokat a 
lehetőségeket, amelyeket az előbb megmutattam önöknek. Itt fontos elmondani, hogy 
valóban nagyon sok visszajelzést kaptunk, nagyon interaktív volt ez az egész turné, és 
úgy gondolom, a tapasztalatok alapján is úgy látom, hogy jó úton haladunk, az 
önkormányzatok, a polgármesterek, az önkormányzati fenntartók, úgy látom, örülnek 
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annak, illetve hálásak azért, hogy nemcsak kötelezettséget írtunk elő a bölcsődék 
létrehozása kapcsán, hanem ehhez a finanszírozást, a fejlesztési forrásokat, illetve a 
bölcsődei dolgozók megbecsülését is igyekszünk a kormányzati oldalról biztosítani.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha bármilyen kérdés van, akkor 
örömmel állok rendelkezésre. 

Kérdések, válaszok  

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos asszonynak a tájékoztatóját.  
Kérdezem az albizottság tagjait, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e 

miniszteri biztos asszonyhoz, illetve a témához. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. 
Akkor szeretnék én kérdezni. Az uniós és a hazai pályázatok témájában. Ugye Budapest 
és Pest megye, a központi régió az uniós pénzekből nem részesülhet, viszont a hazai 
forrásokból bölcsődefejlesztésre, akár a szakmai részének a továbbfejlesztésére, akár 
az épület vagy a férőhely bővítésére pályázhatnak-e, az ő részükre megnyílt vagy meg 
fog-e nyílni vagy ezek keretében megnyílik-e valami lehetőség? 

 
FŰRÉSZ TÜNDE miniszteri biztos: Igen, természetesen meg fog nyílni. Ahogy 

mondtam, a VEKOP keretében van egy 8 milliárdos keret, ennek az eredménye most 
júniusban várható majd. Illetve ezen felül már idén ez a 800 millió forintos keret 
megnyílik minibölcsődei férőhelyek létrehozására a KMR, tehát a közép-
magyarországi régióban is. És a jövő évi nagyobb, többmilliárdos keret is ugyanígy a 
közép-magyarországi régióra is természetesen vonatkozik, hiszen a hazai forrásoknak 
pont az a feladata, hogy amit uniós forrásból nem tudtunk vagy nem volt mód 
finanszírozni, azt korrigálja, illetve orvosolja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszteri biztos asszonynak. Hogyha nincsen ehhez 

a napirendhez több kérdés vagy hozzászólás… (Nem érkezik jelzés.), akkor nagyon 
szépen köszönöm, hogy eljött, és rendelkezésünkre állt. Nagyon fontosnak tartjuk 
valóban azt, hogy ne csak a bölcsődei férőhelyeket fejlesszük, hanem az ott dolgozó 
szakembereket is becsüljük meg anyagilag is - ennek a folyamata elkezdődött -, és 
szakmailag is képezzük olyanná a pedagógus-életpályamodell-bevonás 
folyományaként, hogy valóban biztonságban tudhassuk gyermekeinket a 
bölcsődékben. Ugyanis ez egy szemléletváltás is egyúttal, és ezt a gondolatot, kérem, 
engedje meg az albizottság, hogy elmondjam, mert erre talán kevesebb szó vetült eddig, 
hogy az eddigi időszakban a bölcsődei gondozók, a kisgyermeknevelők inkább 
gondozói feladatot láttak el. Szokták olyan csúnyán is mondani, hogy gyermekmegőrző. 
Én soha nem szerettem ezt a kifejezést, most sem, viszont azzal, hogy 
kisgyermeknevelő szakképesítést kapnak a kisgyermeknevelők, tehát akik a 
gyermekekkel foglalkoznak, ebben a „nevelés” szó bent van, és nagyon fontos, hogy így 
egy kicsit pedagógusi feladatokat is el kell látniuk és nevelő feladatokat is el kell látniuk 
a bölcsődékben, nem elég, ha ezek a szakemberek szociális és egészségügyi 
szakképesítést és tudást szereznek, hanem nagyon fontos emellett, hogy a neveléshez, 
a kisgyermekkori korosztálynak a neveléséhez is értsenek, és értő módon tudjanak a 
magyar irodalommal, az anyanyelvvel, a zenével, a művészetekkel és mindenféle egyéb 
más területtel foglalkozni és megismertetni az egészen pici gyermekeket is, amire aztán 
majd építhetnek az óvodában és aztán később az iskolában is, hogy minél teljesebb és 
boldogabb gyerekek nevelődjenek itt Magyarországon.  

Köszönöm szépen még egyszer miniszteri biztos asszonynak a beszámolóját és 
hogy eljött hozzánk. További jó munkát kívánunk! 
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Új utak a bölcsődei nevelésben 

Most megnyitom a 2. napirendi pontot, „Új utak a bölcsődei nevelésben” címet 
viseli. Nagy tisztelettel köszöntöm Józsefváros alpolgármesterét, Sántha Péternét, és 
köszöntöm Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezetőt, aki a józsefvárosi összevont 
bölcsődéknek a vezetője, és tisztelettel köszöntöm Bereczkiné Záluszki Annát, az ELTE 
adjunktusát, aki ebben a józsefvárosi projektben részt vesz szakmailag.  

Tisztelettel felkérem alpolgármester asszonyt, hogy mondja el nekünk, mi az az 
új út, amit Józsefváros kifejlesztett és mint modell, felnézhetünk erre, és ajánljuk 
szeretettel minden egyes önkormányzatnak. Ahogyan miniszteri biztos asszony is 
elmondta, mi az állam részéről törekszünk arra, hogy a törvényekkel olyan keretet 
biztosítsunk, amely segítséget nyújt az önkormányzatoknak, de ez nem elegendő, 
nagyon fontos, hogy minden önkormányzat a saját maga részéről a saját helyi 
közösségének ehhez a törvényi kerethez hozzáadja azt, amire ott szükség van. 
Józsefváros egy speciális budapesti kerület, nagyon sok feladattal, és ezeket a 
feladatokat igyekszik a legjobb tudása szerint elvégezni, és ezért kértem alpolgármester 
asszonyt, hogy erről beszéljen és ismertessen meg bennünket ezzel az új modellel, ami, 
úgy tűnik, beválik, sőt nem kell hogy azt mondjam, hogy úgy tűnik, hanem beválik 
Józsefvárosban. Köszönöm szépen.  

 
SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 

Hivatal): (Hangosítás nélkül, a meghívottak számára fenntartott hely mögött állva:) 
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ha megengedik, akkor azért jönnénk ide, 
hogy mindenkivel… 

 
ELNÖK: Alpolgármester asszony, elnézést kérek, a mikrofont kérem szépen, 

hogy a jegyzőkönyv miatt kapcsolja be! Köszönöm szépen.  
 
SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 

Hivatal): Akkor viszont lehet, hogy leülök. 
 
ELNÖK: Igen, azt kérem, nálunk így szokás, már csak a mikrofon miatt is. 

Köszönjük szépen.  

Sántha Péterné alpolgármester (Budapest VIII. kerület 
Polgármesteri Hivatal) tájékoztatója  

SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 
Hivatal): Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer, és nagy szeretettel üdvözlöm 
elnök asszonyt, miniszteri biztos asszonyt, a bizottság jelen lévő tagjait és a kedves 
vendégeket.  

VIII. kerület, Józsefváros egy nagyon nagy történelmi és kulturális múlttal 
rendelkező, 78 ezer lelket számláló, 6,7 négyzetkilométeren elterülő kerület. Az elmúlt 
hét évben tényleg sok feladatunk volt, szinte mindent megpróbáltunk megújítani. 
Amellett, hogy kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy kerületünkben van szinte az összes 
budapesti egyetem, de legalábbis a legtöbb, naponta 30-35 ezer egyetemista fordul meg 
városrészünkben, ehhez az adottsághoz mindennel szeretnénk lépést tartani vagy 
közelíteni, mind a középiskolai oktatással, mind az általános iskolai oktatással, 
neveléssel, a 15 óvodánk folyamatos fejlesztésével, és természetesen ott vannak a 
legkisebbek, a bölcsődék. A Józsefvárosi Önkormányzat 6 bölcsődét tart fenn és 
működtet, illetve van egy rendkívül jól működő „Biztos kezdet” gyermekházunk. 
Nagyon fontos, hiszen Józsefváros középső részén társadalmilag nehezebb helyzetben 
lévő emberek, családok laknak, ahol fontos az, hogy megmutassuk a fiatal szülőknek is, 
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hogy mi a jó módszer, mi a helyes út a legkisebb korú gyerekekkel való otthoni 
foglalkozásban, és a „Biztos kezdet” gyerekház mindent megtesz, megad ehhez.  

Talán ezen az úton és ennek a tapasztalataival, valamint a bölcsődékben végzett 
munka során rájöttünk arra - természetesen oroszlánrésze van Koscsóné Kolkopf 
Juditnak, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjének ebben, hiszen ő innovatív, 
én pedig fogékony vagyok minden újra, minden jóra, mindenre, ami nyelvünket, 
szellemünket, magyar identitásunkat fejleszti és továbbviszi. Ennek kapcsán indítottuk 
el 2016-ban az irodalmi nevelés projektet. Ez több pillérre támaszkodik, illetve több 
csoportnak nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy anyanyelvünket, irodalmunkat jobban 
megismerjék, és már a legkisebb korban hozzászokjanak a gyerekek a szép beszédhez, 
az irodalom megismeréséhez.  

Tudjuk, hogy hároméves korig a gyerekek nem értik tudatosan, nem fogják fel 
azokat a mondókákat, verseket, amelyeket ott tanulunk, alkalmazunk, de fontos 
számukra a megismétlődő ritmus, és ezzel egyszer s mindenkorra a mondókák, a versek 
ismétlése beidegződik, beívódik. Soha nem fogom elfelejteni, amikor az öt unokám 
közül a harmadik éppenhogy csak járni tudott, és egy karácsonyeste elkezdtem neki 
mondani az „Éj-mélyből fölzengő - csing-ling-ling száncsengő.”-t, természetesen 
bizonyos ritmikus mozgásokkal. Most már második osztályos, de ezt soha nem felejti 
el, és az öccsének, aki már tanítható, és a másik öccsének, aki kéthónapos, ezeket már 
ő folyamatosan mondja és tanítja. Ezért nagyon fontos, hogy már bölcsődében 
elkezdjük ezt a fajta nevelést. 

A bölcsődei pedagógusoknak is nagyon jót tesz, hogy az irodalmi 
tájékozottságukat bővítjük és a szókincsüket fejlesztjük, így a gyerekeknek is többet 
tudnak átadni, de ebbe a pedagógiai projektbe bevonjuk a szülőket is, ők is nagyon nagy 
örömmel jönnek el az irodalmi foglalkozásokra, részt vesznek a pedagógusokkal és a 
gyerekekkel egyaránt. Célul tűztük ki a könyvtárak teljes lecserélését, ami már 
elkezdődött, értékes irodalmi üzeneteket közvetítő mesekönyvekre cseréljük le a 
polcokon a könyveinket, és helyi irodalmi szöveggyűjteményt állítottunk össze. 

Bocsássanak meg, tegnap este kaptam meg a feladatot, prezentációt nem tudtam 
hozni, úgyhogy próbálok szemléletesen beszélni. Ez úgy néz ki, hogy amikor 
bemegyünk a bölcsődénkbe, akkor egy mindenki által látható és használt helyen egy 
faliújság van kint, ahol különböző zsebek vannak, és ott a sokszorosított irodalmi 
alkotások, mondókák, könnyen felfogható és könnyen elmondható versek vannak, 
amelyekből a szülők vehetnek maguknak, hazavihetik, és ott ismételhetik a gyerekkel. 
Ehhez hasonló az úgynevezett irodalmi batyu: azt találtuk ki, hogy mindenkinek van 
egy könyvecskéje, amelybe általunk elkészített, sokszorosított mesemotívumokat 
beragaszthatnak, és ezt otthon a szülőkkel együtt kifesthetik, és elmondhatják a hozzá 
tartozó szövegeket is.  

Ezenkívül, hogy még nagyobb kedve legyen minden bölcsődei pedagógusnak, 
amellett, hogy létrehoztunk egy irodalmi klubot, minden bölcsődéből tagja ennek egy 
vagy két bölcsődei pedagógus, nekik különböző irodalmi workshopokat és interaktív 
ismeretterjesztő előadásokat szervezünk. Meg kell mondanom, hogy az elején is 
pozitívan álltak hozzá, nem vonakodtak, de most már hihetetlen népszerű, és mindenki 
szeretne részt venni rajta.  

Mindezekkel a célunk az, hogy a gyerekeket ebben a korai, nagyon fogékony és 
a további fejlődésre nagyon meghatározó időszakban az anyanyelvvel megismertessük, 
az anyanyelvet próbálják meg szépen megtanulni, szépen beszélni, ezt így vigyék 
tovább, és erre nagy hajlandóságot mutassanak a későbbiekben is.  

Itt szoktam mondani, hogy földhözragadt János vagyok, mert tudom, hogy ami 
nem található meg az interneten, az nem is létezik, mégis mindenkit arra biztatok, hogy 
a Gutenberg-galaxis hagyatékát fogja a kezébe, lapozza, mert az új könyv illatánál és 
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tapintásánál nagyobb élményt nem sokat tudok elképzelni. Mondom, lehet, hogy ezzel 
már fehér hollónak számítok, de azért most úgy tapasztaltam az utóbbi időben, hogy 
vannak még olyanok, akik ugyanígy gondolkodnak és ugyanígy éreznek. Ebből, amit itt 
felsoroltam, már szinte minden megvalósult, tehát a gyakorlatban folyamatosan zajlik 
a bölcsődénkben. 

A következő nagyon nagy elképzelésünk, de tulajdonképpen már ezt is 
elindítottuk a „Biztos kezdet” gyermekházban: az ének-zenei nevelés a Ringató-
csoportfoglalkozásokkal elindult, és szeretnénk a többi bölcsődében is ugyanezt 
beindítani, hiszen ha az irodalom, a mondókák, a könnyen érhető, könnyen mondható 
versek mellé az egyszerű megzenésített mondókákat, az egyszerű népdalokat, 
dallamokat, a Kodály-módszer alapvetéseit elkezdjük megszerettetni, megszoktatni, 
megtanítani a legkisebbekkel, akkor úgy gondolom, értékes felnőttek válnak belőlük.  

Itt személy szerint azért is nagyon pártolom ezt a gondolatsort is, mert én még 
tanúja voltam annak, amikor a Kodály-módszert Magyarországon elkezdtük, sőt a 
Marczibányi téri ének-zenei iskolában kezdtem a tanításomat, és ott Bartalus Iliékkel 
indult el a Kodály-módszer oktatása, több évtizeden keresztül zajlott. Még az én saját 
három gyerekem a Kodály 333 olvasógyakorlatával a táskájában járt mindennap az 
iskolába. Nagyon fájlaltam, amikor ez teljesen elmaradt, és körülbelül négy évvel 
ezelőtt megkerestek, hogy Venezuelából érkezett egy módszer, vezessük be az 
óvodáinkban és az iskoláinkban, és amikor utánanéztem, akkor ez a Kodály-módszer 
oda kivándorlása, majd visszavándorlása volt Magyarországra. Éppen ezért nagyon 
szeretném, ha ezt a régi Kodály-módszerrel történő oktatást, zenei nevelést 
elkezdenénk már a bölcsődékben, és utána folytatnánk az óvodákban és az iskolákban, 
és újra visszavezetnénk. 

Nagyon szeretnénk, ha ezek a programok esetleg mintaprogramokká 
válhatnának, nagy örömmel segítenénk a többi kerület bölcsődéjének is, de országosan 
is. Ebben az az momentum is segít, hogy Józsefváros bölcsődéiben duális képzés is 
zajlik, tehát az ELTE óvónő- és bölcsődeipedagógus-képző karáról járnak hozzánk 
gyakorlatra, aminek két óriási előnye van: ők ott találkoznak azzal a neveléssel, ami 
nálunk zajlik; a másik pedig az, hogy abban bízunk, hogy a nagyon jó utánpótlás ott 
lesz kéznél, amikor a korosabbak nyugdíjba vonulnak. 

Ha megengedik, röviden ennyit ezekről a módszerekről, és nagyon boldogan 
állunk rendelkezésre a kérdések megválaszolására, akár az intézményvezető asszony, 
akár saját magam. Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen az alpolgármester asszonynak a modell bemutatását. 
Kérdezem az albizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk az alpolgármester 
asszonyhoz vagy az intézményvezető asszonyhoz. (Senki sem jelentkezik.)  

Ha most nincsen, akkor egy-két gondolatot engedjenek meg, hogy hozzáfűzzek 
az elmondottakhoz; nem is annyira kérdés, hiszen itt most folyamatosan válaszokat 
kaptunk. Tehát én azt szeretném kiemelni, hogyha egy önkormányzat hozzáteszi azt a 
saját bölcsődei működéséhez, ami a szíve vágya, és ami elképzelése szerint, a szülők 
igényei és a gyermekek igényei szerint szükséges, és erre pénzt áldoz - hiszen nyilván 
saját kormányzati költségvetési forrást emészt fel nagyban -, akkor, ha hosszú távon 
gondolkodnak, annak meglesz az eredménye mindenféleképpen, ahogyan az 
alpolgármester asszony is elmondta.  

Én azt tartom ennek a programnak a nagyon nagy erősségének, azon túl, hogy 
szakmailag mi mindent kapnak ezek a gyermekek, hogy ez nem az a hagyományos 
bölcsőde, hogy reggel beviszik valahány órakor a gyermeket, és utána otthagyják, és 
egyébként az ottani felkészült, szakmailag jól felkészített, topon lévő 
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kisgyermeknevelők foglalkoznak vele addig, amíg aztán a szülő hazaviszi, és utána 
pedig játszik vele, vagy mesél neki, vagy nem játszik vele otthon, és nem mesél a 
gyermeknek, hanem ezzel ellentétben egy ilyen nyitott bölcsőde, ahol tulajdonképpen 
egy közösségi tér alakul ki. Ha jól értettem, ezen programon belül a szülőkkel is 
foglalkoznak, esetleg a nagyszülőkkel is, a „Biztos kezdet” gyermekházban valószínűleg 
még speciálisabb szakemberekkel kell megsegíteni az oda betérőket, ugyanakkor a 
középfokú végzettségű bölcsődei dolgozókat is, kisgyermeknevelőket is 
továbbfejlesztik ezen program keretében. Tehát hogy nemcsak a gyermekeknek adnak, 
nemcsak a szülőknek adnak, hanem egyfajta belső továbbképzésként is működik ez. 
Illetve kérdezem is, hogy jól értettem-e, hogy a kisgyermeknevelőknek is egy belső 
továbbképzés az, ami ezen program kapcsán elindult és működik Józsefvárosban.  

 
SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 

Hivatal): Köszönöm szépen a kérdést. Igen, jól értette elnök asszony. Talán ez azért is 
indult el nálunk, vagy azért gondolkodtunk egy ilyen változásban, és valósítottuk meg, 
mert szerettük volna levetkőzni azt, amit elnök asszony említett a bevezetőjében, hogy 
sok bölcsőde gyermekmegőrzőként működik. Mi mindenképpen nemcsak elszakadni 
akartunk, hanem gyökeresen megváltoztatni a bölcsődei életet, és a kisgyermeknevelők 
mindennapjait színesebbé, gazdagabbá és példamutatóvá tenni. Igen, belső képzések 
vannak, és - mondom - kezdetben is pozitívan álltak hozzá, de most már hihetetlenül 
lelkesek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdést szeretnék föltenni. Amikor a 

szülőket invitálják egy-egy ilyen beszélgetésre, továbbképzésre, akkor ennek milyen 
sikere van? Tehát mennyire kötelező, nem kötelező, és ha nem kötelező a szülőknek 
részt venni rajta, akkor milyen százalékban látogatják ezeket a rendezvényeket?  

 
SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 

Hivatal): Köszönöm. Ők is nagyon lelkesek, nagy százalékban látogatják. Nem árulok 
el titkot, amikor azt mondom, hogy Józsefvárosban van olyan szülő, aki saját magától 
is foglalkozik a gyermekével, és van olyan fiatal szülő, akinek szinte meg kell tanítani, 
hogy hogyan kell a gyerekkel még esetleg otthon is foglalkozni, hozzátenni ahhoz, ami 
napközben történik a gyermekével. Úgy érzem, hogy nagyon nagy segítséget kapnak, 
és érdeklődően és boldogan jönnek, a könyvecskét is használják, és egyre színesebben 
fogják használni. Bízom benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel, amit majd folytatni 
fogunk esetleg magasabb szinten is, nagyon sokat segítünk a Józsefvárosban élő 
szülőknek is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor felfoghatjuk úgy is, hogy ez egy 

szabadegyeteme a szülőknek, egy ilyen pedagógiai hogyan neveljük gyermekeinket jól, 
okosan, és hogy adjunk át értékeket, hogyan meséljünk nekik és mit meséljünk 
egyáltalán. 

Még azt szeretném kérdezni utoljára, hogy az irodalommal kezdtek, most a 
Ringató foglalkozással az ének-zene a következő terület, gondolom, hogy a többi terület 
is előbb-utóbb sorra kerül, erre meddig kell várni. Tehát, mondjuk, a környezeti 
kultúra, vagy ezt is összefoglalja-e egyúttal? 

 
SÁNTHA PÉTERNÉ alpolgármester (Budapest VIII. kerület Polgármesteri 

Hivatal): Én nagyon fontosnak tartom még az irodalom és a zene mellett a 
mozgáskultúra fejlesztését. Ez folyamatosan zajlik, nagy gondot fordítunk arra, hogy a 
kisgyermekek környezete mindig inspiráló legyen, mindig szép legyen, mindig a gyerek 



15 

adottságainak megfelelő legyen. Tehát az udvarainkat úgy alakítjuk ki, olyan játékokkal 
népesítjük be az udvarokat, és olyan fejlesztő- és játszószobáink, tornaszobáink vannak 
bévül, amikor nem tudnak kimenni, hogy ezzel a mozgáskultúrát is tudjuk fejleszteni. 
És akkor következik a környezettudatos nevelés, igen, köszönöm szépen, hogy 
ráirányította a figyelmünket, elnök asszony.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincsen több kérdés, hozzászólás… (Nem 

érkezik jelzés.), akkor a 2. napirendi pontot bezárom. Nagyon szépen köszönöm 
alpolgármester asszonynak és vendégeinknek, hogy itt voltak és megosztották velünk 
azt a tudást, amellyel Józsefvárosban felvértezték magukat már eddig. És nagyon 
köszönjük miniszteri biztos asszonynak is, hogy tájékoztatott bennünket arról, hogy 
hol áll a bölcsődei rendszer továbbfejlesztése, szélesítése.  

Egyebek  

Most a 3., az egyebek napirendi pontot nyitom meg. Kérdezem, hogy van-e ezen 
napirenden belül valakinek megjegyzése. (Nem érkezik jelzés.) Engedje meg, tisztelt 
albizottság, hogy nekem legyen egy. Bizonyára már mindenki találkozott az esettel. 
Pontosan a nemzeti összetartozás napján egy nagyon durva verbális erőszak érte a 
magyar nőket. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő egy közösségi portálon olyan 
trágár, a magyar nőket becsmérlő szavakat használt, amit én most itt az albizottság 
ülésén is szeretnék a magyar nők nevében kikérni. Ilyen még nem fordult elő, azt 
hiszem, Magyarországon, hogy ilyen szavakkal illessenek nem egy-két embert, hanem 
gyakorlatilag minden magyar nőt. Azt gondolom, hogy nincs helye a közéletben sem 
ennek a stílusnak. Úgyhogy Szanyi Tibort innen, erről a helyről én szeretném 
felszólítani, hogy mondjon le, a pártját pedig arra, hogy határolódjon el. Azóta már 
néhány nap eltelt, június 4-e óta, és ez nem történt meg sajnálatos módon.  

Itt kapcsolódnék Ikotity István alelnök úr felvetéséhez, hogy a nők elleni erőszak 
megfékezésére mindent meg kell tennünk. Igen, ebben egyetértünk, de a verbális 
erőszak ugyanilyen, főleg, ha azt egy képviselő használja és ilyen stílusban beszél, és 
egyébként már nem első alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Az ülés berekesztése  

Van-e még hozzászólás az albizottság tagjai részéről? (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor bezárom a mai ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a 
részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)  

  

Dunai Mónika 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 


