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Bölcsődei ellátás  

4/ 2019. Szakértői vélemény kiadása 

 

A szakértői véleményt Balatonalmádi Város Önkormányzata kérelmére a Magyar Bölcsődék 

Egyesülete Módszertani Szervezet felkérésére készítette Schmidka Istvánné szakértő. 

 

A szakértői vélemény kiállításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és 

dokumentumok: 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet ( a továbbiakban: NM rendelet) 

 MSZE 24210-1:2012 

 

Szakértői kérdésekben a Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezet véleményét kell 

írásban beszerezni. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató a véleményben 

foglaltatkat köteles figyelembe venni.  A konyhatechnológia kialakításában a szervezet nem 

kompetens. 

 

Szakértői vélemény 

A Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. címen létesítendő 5 csoportos bölcsőde 2 

csoportjának (Kánya villa) bemutatott tervrajza alapján kialakított - a gyermekek ellátását 

biztosító helyiségek - MSZE 24210 – 1:2012 szerinti megfelelősége: 

Javaslat: 

Ssz. Helyiség Mennyiségi mutató Véleményezés Pályázatban vállalt/tervezett 

1. csoportszoba 

gyermekcsoportonként                     

 

14 főre  

14 főre    

                                          

MSZE 24210 - 

1:2012 > teljesítve                                   

                                                

 

56,97 m2   

56,97
 m2           

                                      



2. gyermekfürdőszoba 2 db 

MSZE 24210 - 

1:2012 > teljesítve,  a 

méret a meglévő 

épület adottságai 

miatt nem   

módosítható                                  

 

  9,62 m2   

10,16 m2   

4. 

gyermeköltöző 

(átadó helyiség, 

előszoba) 

2 db MSZE 24210 - 

1:2012 > teljesítve                                    

 

11,98 m2 

11,98 m2 

6. 
előtér/babakocsi 

tároló   

MSZE 24210 - 

1:2012  > teljesítve 
1 db 

7. játszókert   
 MSZE 24210 - 

1:2012  >  teljesítve 
megközelítőleg 2400 m2 

 

1. A tervek alapján a csoportszobák nagysága lehetővé teszi 14-14 gyermek elhelyezését. 

Az épület adottságai miatt javasolt a két év feletti korosztály elhelyezése ezekben a 

csoportszobákban. 

2. Kérem, hogy mindkét csoportszoba legyen ajtóval megnyitva a gyermek fürdőszoba 

felé, emiatt javasolt a mosdók áthelyezése az ablakok alá. A tervben jelölt öltöztető 

pad nem szükséges. 

3. A terven feltüntetett nevelői szoba a funkcióját nem tudja teljes mértékben betölteni a 

konyhába történő bejutás miatt. Ennek ellenére a felnőttek részére betervezett 

öltözőszekrényeket szükséges megtartani. 

4. A teraszon és a lépcsőn az összes korlátot, a biztonsági szempontokat figyelembe véve 

kell lecserélni. Az oszlopok távolsága 7 cm kell, hogy legyen, illetve az ajzat és a 

korlát közötti vízszintes elem távolsága sem lehet 7 cm-nél magasabb. A lépcső alján 

és tetején a gyermekek által nem nyitható kaput kell felszerelni. Az épület alagsori 

ablakrácsait is kérem az előírás szerintire cserélni. 

5. Az épületbe vezető, tervezett rámpát kb. 90 cm magasságban a balesetvédelmi 

szempontokat figyelemben véve védőkorláttal (áttört korlát vagy rács) kell ellátni. A 

rámpa alján és tetején a gyermekek által nem nyitható kaput kell felszerelni. 

6. A játszókertet a Noszlopy Gáspár utca felőli oldalon a meglévő kerítéstől 2-3 méter 

távolságban lekeríteni szükséges a jelenleg ott található gázfogadó és a 

balesetveszélyes kerítés miatt. A nagy terület indokolja az udvari játéktároló 

kialakítását. Javasolt a villa felöli bejárat lezárása a lapostetős épület felöli bejárat 

megtartásával. A gyermekek biztonságának érdekében a lapostetős épület vonalában a 

játszóudvar felé zárható kiskapu telepítése szükséges. 

Személyes egyeztetés alkalmával a támogatást igénylő részéről felmerültek személyi 

feltételeket érintő kérdések is. A működési engedély kiadásának feltétele a jogszabályban 

előírt létszámminimum biztosítása (15/1998.(IV.30) NM rendelet). Ezért a minőségi szakmai 

munka érdekében az alábbi személyi feltételek megvalósítását javaslom: 

 

 1 fő bölcsődevezető (felsőfokú végzettségű) 



 10 fő kisgyermeknevelő 

 3 fő bölcsődei dajka 

 2 fő kisegítő, takarító 

 

A szakértői vélemény a beadott tervek, a helyszíni bejárás és az építész tervező helyszínen tett 

szóbeli nyilatkozata alapján készült (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem).  

A szakmai szempontokat figyelembe vevő 4/2019. számú szakértői vélemény aláírás és pecsét 

nélkül is hiteles! 

 

Budapest, 2019. szeptember 24.      

 

                  

Schmidka Istvánné 

Magyar Bölcsődék Egyesülete 

Módszertani Szervezet által kijelölt szakértő 


