
Ajánlás 

a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde működéséhez szükséges eszközökről és 
felszerelésekről 

Kiegészítés a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. sz. mellékletéhez 

 

A Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete (MACSKE) országos hatáskörrel 
rendelkező Módszertani Szervezete ajánlásként felsorolja azokat a tárgyi eszközöket és 
felszereléseket, amelyek a bölcsődei szolgáltatások optimális nevelő-gondozó munkájához 
nyújtanak segítséget.  

Az Ajánlásban megfogalmazott felsorolás nem teljeskörű, melyet a szolgáltatás típusa, 
nagysága, egyedi sajátossága szerint egészíthet ki további eszközökkel. 
 

Helyiségek, játszókert, terasz 

A kisgyermekellátást szolgáló helyiségek, játszókert és terasz jellemző adatait a hatályos 
építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák az egyes 
ellátási formák különbözőségére tekintettel. 

  A  B 
   Helyiségek, játszókert, terasz  Megjegyzés 
1. előtér, illetve babakocsi- és gyermekkerékpár-

tároló 
A bejáratnál lévő előtérben vagy fedett szélfogóban is 
elhelyezhető a babakocsi és a gyermekkerékpár.  

2.  felnőtt zuhanyzó, öltöző  
3.  főzőkonyha  
4.  tálaló-mosogató   

 

A helyiségek, a játszókert és a terasz bútorzata, valamint egyéb berendezési 
tárgyai 

Az itt felsorolt eszközök és felszerelések helyettesíthetők a módszertani elveknek megfelelő, 
az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel. 

   A B 
  Helyiségek, játszóudvar  Megjegyzés 
 Csoportszoba  
1.  fahempergő vagy elkerített szobasarok A fa hempergő vagy elkerített szobasarok rácstávolsága 

7 cm legyen. A csecsemők számára biztosítja a 
biztonságos játékteret. 

2. textil- és eszköztároló szekrény Mérete, elhelyezése a csoportszoba hasznos 
alapterületét ne csökkentse.  

3. fényzáró függöny vagy árnyékoló Anyaga mosható vagy higiénikusan tisztítható.  
4. szőnyeg  Sűrű szövésű, homogén mintájú. Mérete: 2x3 méter 
5. falióra és hőmérő   
6. fedeles szeméttartó  Billenő tetővel 
7. íróasztal vagy asztal és szék  



8. telefon  
9. számítógép internet-  

hozzáféréssel és perifériákkal 
 

10. zárható iratszekrény  
 Gyermekek részére fürdőszoba  
1. fésűtartó A gyermeklétszámnak megfelelően, saját fésű 

tárolásának lehetőségét biztosítva. 
2. rekeszes fali polc, fogmosópohár-tartó   
3. személymérleg, magasságmérő   
4. Szemetes badella  Lábpedálos 
5. szennyestartó   
6. dobogó A gyermekillemhelyhez igazított, faanyagú vagy 

műanyag, mosható és fertőtleníthető legyen. 
 Gyermekek részére öltöző  
1. ruhafogas  
2. fedeles szemetes  Lábpedálos 
3.  tájékoztató tábla   

  Játszókert, terasz   
4. babaház A telepített, vagy mobil babaház egyaránt elfogadható. 

Babaház helyett elfogadható az alkalomszerűen 
kialakított kuckó vagy sátor textíliákból. 

5. vízpermetező, vagy párakapu A játszókertben nyári melegben a hőérzet 
optimalizálása, a felfrissülés és élményszerzés 
biztosítása érdekében szükséges. A vízpermetező 
kevert vízzel működtethető, míg a párakapu esetén nem 
szükséges kevert víz.  Elfogadható az alkalomszerűen 
kialakított mobil eszköz is.  

6. mobil és fix mozgásfejlesztő eszközök Az eszközöknek igazodniuk kell a bölcsődés korosztály 
igényeihez és meg kell felelniük az előírásoknak is. 

 

Egyéb eszközök, textíliák 

   A B 
   Eszköz, textília  Megjegyzés 
1.  fésű, fogkefe, pohár  

2.  szappantartó vagy folyékonyszappan-adagoló Folyékony és darabolt szappan használatához. 

3.  lázmérő   

4.  körömvágó olló   

5.  gyermektörölköző Mennyiség: 2 db/fő Mérete: 20x40 cm  

6.  asztalterítő Anyaga: Homogén mintájú textil.  
Mennyiség: bölcsődei csoportonként 16 db. 
Mérete: asztallap mérete + oldalanként 10 cm. 

7.  előke Mennyiség: 4 db/fő Anyaga: Textil. 

8.  takaró  Mérete: minimum 60 x120 cm Anyaga: Polár. 

9.  takaróhuzat Mennyiség: 2 db/fő 

10.  pelenka, textil Mennyiség: 2 db/fő. Elfogadható az eldobható 
papíralátét is. 

11.  bölcsődei fektetőhöz lepedő  Mennyiség: 2 db/fő. 

12. fürdőlepedő A gyermekek fürdetéséhez, lemosásához.  
Mennyiség: 1 db/fő 



13. kiságyba matrachuzat Mennyiség: 2 db/matrac 
14.  gyermek étkeztetéshez szükséges edényzet Gyermekpohár:  

Anyaga: durit üveg; Űrtartalma:100 ml és 150ml 
 
Mélytányér: 
Anyaga: porcelán; Átmérő: 14 cm; Magasság: 5 cm  
 
Lapostányér:  
Anyaga: porcelán; Átmérő: 17cm 
 
Kanál:  
Anyaga: rozsdamentes  
Típusa: mokkás-, teás-, „gyermekkanál” 13-15 cm 
 
Tálaló tál, fedővel: 
Anyaga: rozsdamentes; Ürtartalma : 1,5 - 2 L 
 
Merőkanál: 
Anyaga: rozsdamentes Űrtartalma: 200 ml 
 
Salátás tálka: 
Anyaga: porcelán vagy üveg; Átmérő: 10 cm  
 
Kancsó fedeles 
 
Tál feltét/gyümölcs kínáláshoz: 
Anyaga: rozsdamentes 
 

 

A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

Az e pont alatt felsorolt eszközök és felszerelések helyettesíthetők a módszertani elveknek 
megfelelő az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó eszközzel és felszereléssel. 

   A B 
   Eszköz  Megjegyzés 
1.  szennyesruha-tároló  

2.  tisztaruha-tároló polc  

3.  mosógép   

4.  szárítógép  

5.  vasaló   

6.  vasalóállvány   

7.  szárítóállvány   

8.  takarítóeszközök A takarítóeszközök körébe tartozik a lapát, a seprű, a 
felmosó szett és a takarításhoz szükséges egyéb 
felszerelés. 

9.  kerti munkaeszközök, szerszámok A kerti munkaeszközök, szerszámok körébe tartozik az 
ásó, a kapa, a gereblye, a kerti locsolókanna, a fűnyíró 
és a kerti munkavégzéshez szükséges egyéb eszköz. 

10.  porszívó   



11. konyhai gépek A konyhai gépek körébe a villanytűzhely, a gáztűzhely, 
a zsámoly, a sütő, a hűtő és egyéb konyhai gépek 
tartoznak attól függően, hogy főző-, melegítő- vagy 
tálalókonyháról van szó. 

12. konyhai eszközök A konyhai eszközök körébe az ételek készítéséhez 
szükséges lehetőség szerint rozsdamentes edények, a 
felnőtt étkezéshez szükséges porcelántányérok, 
üvegpoharak, evőeszközök és egyéb konyhai eszközök 
tartoznak. 

13. postaláda  

 

A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 

A gyermekcsoportok játékkészletét a gyermekek létszámának és életkorának 
figyelembevételével kell kialakítani úgy, hogy minden gyermek számára jusson minden típusú 
játékeszközből. Az életkor és a létszám változásának függvényében a gyermekek számára kínált 
játékok és eszközök mindig az addig használtak körét bővítik. 

   A B 
   Játékok, játékeszközök  Megjegyzés 
1. Alapjátékok: baba, labda, játszókendő, 

képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz 
Minden gyermekcsoportban rendelkezésre kell állnia. 
A csoportszobai és udvari eszközöket külön-külön 
szükséges biztosítani. 

2. Gyakorló játékok: markolható, rázható játékok, 
üreges játékok, változatos felületű 
textilfigurák, manipulációra alkalmas játékok, 
húzogatós játékok, járművek, 

A gyermekek életkorának és fejlettségének 
megfelelően szükséges biztosítani kül- és beltéren 
egyaránt. 

3. Konstruáló játékok: építőkockák, 
formakirakók, fűzős játékok, pohár- és 
hordósorok, Montessori játékok, illeszthető 
játékok, favonat. 

Különböző anyagú/ felületű és különböző nagyságú 
eszközök biztosítása szükséges. 

4. Szerepjátékok eszközei: babakonyha, fodrász 
kellékek, orvosi eszközök, babaszoba eszközei, 
barkácsolás eszközei, takarítás eszközei, a 
felnőtt szerepek utánzására alkalmas eredeti 
vagy készített ruházat és használati tárgyak. 

A gyermekek életkorának és fejlettségének 
figyelembevételével (2 éves kor felett javasolt) 

5. Beszédfejlődést elősegítő játékok: 
mesekönyvek, ritmushangszerek, zenei nevelés 
eszközei, bábok, tükrök, kártyajátékok. 

A gyermekek életkorának és fejlettségének 
figyelembevételével 

6. Kognitív fejlődést elősegítő játékok: puzzlék, 
memóriajátékok, kirakók, dominók, logikai 
játékok. 

A gyermekek életkorának és fejlettségének 
figyelembevételével 

7. Észlelés, érzékelés, tapasztalás elősegítő 
játékok: vizes játékok, homokozó játékok, 
tapintást, hallást, látást, szaglást fejlesztő 
játékok, matatófalak, fénydobozok. 

A gyermekek életkorának és fejlettségének és egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével 

8. Alkotó játékok eszközei: festékek, ragasztó, 
marokkréták, aszfaltkréták, méhviaszkréták, 
vastag irón, különböző anyagú, méretű, színű 
papírok, ollók, gyurmák, nyomdázás kellékei. 

A gyermekek életkorának és fejlettségének és egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével 

9. Mozgásos játékok: nagymozgást és 
finommozgást elősegítő játékok változatos 
mozgásformákhoz. Libikóka, csúszda, 

A csoportban és a játszókertben külön beltéri és kültéri 
eszközök biztosítása szükséges. 



fészekhinta, zsákhinta, járművek, forgó tölcsér, 
mászóhenger. 

10. Környezet megismerését segítő eszközök: 
nagyítók, tematikus könyvek, madáretető, 
akvárium, konyha/virágoskert eszközei. 

A közvetlen környezetben megtalálható természetes 
anyagokkal való ismerkedés életkornak és egyéni 
fejlettségnek függvényében történik. 

 

Egészség- és munkavédelmi eszközök 

   A  B 
   Eszköz  Megjegyzés 
1.  ételmintás tasak  

2.  gyógyszerszekrény, zárható Felszerelése a közegészségügyi előírások szerint. 

3.  tűzoltó készülék  A tűzvédelmi szabályok szerint. 

 


