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Gyakran Ismételt Kérdések 
 

1. Van-e a bölcsődéknek körzete Zalaegerszegen? 
A bölcsődéknek nincs körzete, a szülő szabad döntése, hogy melyik bölcsődébe íratja be gyermekét. 
Vannak szülők, akik a munkahelyükhöz közeli bölcsődét választják, vannak szülők, akik a lakhelyükhöz 
közelit, és vannak más szempontok is a bölcsődeválasztásnál, pl.: ha a nagyszülők mennek a 
gyermekért sűrűn, akkor az ő lakhelyükhöz közeli bölcsit választják a szülők. 
 

2. Mennyi idős gyermeket lehet beíratni bölcsődébe? 
Bölcsődébe 20 hetes életkortól 3 éves korig lehet felvenni kisgyermekeket. 
 

3. Kik jogosultak bölcsődei ellátásra? 
Bölcsődei ellátásra az alábbi családok jogosultak: 

 Mindkét szülő dolgozik – nem tévesztendő össze a van munkahelye helyzettel, mert a kettő 
nem ugyanaz, hiszen lehet valakinek munkahelye, de ha éppen fizetés nélküli szabadságon 
van (GYED, GYES), és nem dolgozik mellette, akkor nem jogosult bölcsődei ellátásra 

 Nappali tagozaton tanul a szülő (középfok, felsőfok) 
 Munkaügyi központ által szervezett képzésen vesz részt, hogy vissza tudjon térni a munka 

világába 
 Betegség 
 Egyéb ok, pl.: 

 idős nagyszülők nevelik a gyermeket 
 A család szociális helyzete 
 Egyedülálló szülő neveli a gyermeket 
 A gyermek fejlődése szempontjából fontos lenne (SNI gyermekek, gyermekjóléti 

szolgálat, védőnő, háziorvos javaslata alapján) 
 

4. Nem zalaegerszegi az állandó lakcímem, így is beiratkozhatunk? Vagy be kell jelentkeznünk 
Zalaegerszegre? 

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék a férőhelyszáma 15%-ig felvehet vidéki gyermekeket is, de csak 
abban az esetben, ha minden zalaegerszegi kérelmet teljesíteni tudott. Nem kell bejelentkezniük 
Zalaegerszegre. 
 

5. A választott bölcsődében lehet-e kisgyermeknevelőt is választani? 
Természetesen megjelölhetnek kisgyermeknevelőt a felvételi kérelmen. Ugyanakkor tudniuk kell, 
hogy a bölcsődében a gyermekcsoportokat szigorúan életkor szerint szervezzük, a szakmai szabály, 
hogy 6 hónapnál nagyobb korkülönbség nem lehet az egy csoportba járó gyermekek között. Ha 
kérésük ebbe a kategóriába belefér, akkor semmi akadálya a teljesítésének, amit mg befolyásol az is, 
hogy az adott kisgyermeknevelő csoportjában van-e szabad férőhely. 
 

6. Mi van abban az esetben, ha a felvételi kérelem benyújtásakor nincs még munkahelyem, de 
muszáj majd dolgoznom, és szeretném „bebiztosítani” a bölcsődei férőhelyet? 
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Semmi akadálya annak, hogy a felvételi kérelmet most munkáltatói igazolás nélkül nyújtsa be, a 
lényeg, hogy a bölcsődei ellátás megkezdésére legyen munkahelye, vagy ígérvénye foglalkoztatásra. 
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KITÖLTÉSI SEGÉDLET A FELVÉTELI KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ 
 

 

1. oldal. 

A személyes adatokat az érvényes okmányoknak megfelelően kell kitölteni 

 Gyermek adatai a születési anyakönyvi kivonat szerint 

 Szülők adatai a személyi igazolvány és a lakcímkártya adatai szerint 

A gyermek lakcímadatait a gyermek lakcímkártyáján szereplő adatok szerint kérjük beírni! A 

lakcímkártyákat majd a bölcsőde megkezdésekor kell bemutatniuk. 

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy a szülők telefonszáma, és e-mail címe pontosan 

kitöltésre kerüljön, mivel ezeken az elérhetőségeken fogjuk Önöket keresni, ha kérdésünk van a 

beadott felvételi kérelem kapcsán. 

 

Meg kell-e jelölni átirányítás esetére elfogadható bölcsődét? 

A vidéki szülők esetében feltétlenül, mivel a zalaegerszegi lakosok gyermekei a felvétel során előnyt 

élveznek, így ha egy bölcsődében betelnek a zalaegerszegi családok gyermekeivel a férőhelyek, akkor 

– ha nem jelölnek meg átirányítás esetére elfogadható bölcsődét – kérelmük várólistára kerül. 

 

A bölcsődei ellátás kezdeteként elégséges év és hónap megjelölése, ennek pontosítása az első szülői 

értekezleteken történik. A bölcsőde kezdésének idejébe már a 2 hetes beszoktatás is beleszámít. 

 

Mit kell írni indoklásként? 

 Ha a szülők munkavégzése miatt kérik a bölcsődei ellátást, akkor elég annyit beírniuk, hogy 

„mindkét szülő dolgozik” 

 Ha a 3. pontban felsorolt okok bármelyike miatt kérik a bölcsődei ellátást, azt az indoklásban 

kérjük megjelölni 

 Ha nagyobb gyermek a bölcsődével szomszédos óvodába, iskolába jár, akkor azt is ide írják 

be, ugyanis ilyenkor nem kérünk megjelölni átirányítás esetére elfogadható bölcsődét 

 Ha kisgyermeknevelőt szeretnének választani, azt is ebben a részben jelölhetik meg az 5. 

pontban foglaltak figyelembe vételével 

 Az indoklásban kérjük megjelölni, ha  

 Nagycsaládosok 

 A gyermek SNI, tartós beteg 

 Testvére SNI, tartós beteg 
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 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak 

 Védelembe vett és bölcsődei ellátás igénybe vételére kötelezett 

 

 

2. oldal. 

A szülők munkáltatói igazolásának helye 

 ha mindkét szülő dolgozik, akkor a 2. oldalon kell a munkáltatói adatokat feltűntetni 

 egyedülálló szülő esetén csak annak a szülőnek a munkáltatói igazolása kell, akinél a 

gyermeket elhelyezték 

 amennyiben a jelenlegi helyzetben nehézségbe ütközik a munkáltatói igazolás beszerzése, 

akkor elfogadjuk munkáltatói aláírás és pecsét nélkül is, úgy, hogy az adatokat a szülők töltik 

ki – ezt természetesen a veszélyhelyzet megszűnése után, a bölcsőde kezdésekor kérni fogjuk 

 

 Mellékletek csatolása  

A felvételi szabályzatunkban előírt, az alábbi családi élethelyzetekhez kapcsolódó igazolásokat (MÁK 

igazolás emelt családi pótlékról, szakértői bizottság véleménye, határozat RGYVK-ről és védelembe 

vételről) is majd a bölcsőde megkezdésekor pótlólag kell benyújtani 

 Nagycsaládosok 

 A gyermek SNI, tartós beteg 

 Testvére SNI, tartós beteg 

 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak 

 Védelembe vett és bölcsődei ellátás igénybe vételére kötelezett 

 


