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Kis magyar bölcsőde történet
Szemelvények Vokony Éva írásából

 1852. április 21-én, 13 órakor nyitotta meg kapuit az
első magyar bölcsőde Pesten, a Kalap utca 1 szám
alatt.
Az első bölcsődét Francois Marbeau francia gyermekbarát
kezdeményezésére, 1844. november 4-én nyitották meg Párizsban,
Jézus jászolbölcsője után a „La Créche” nevet kapta, berendezése
mindössze 12 bölcsőből, néhány székből és egy feszületből állt. A párizsi
munkások gyermekei két hetestől három éves korig kaptak itt ellátást,
mivel igény volt rá, és az állam is támogatta, a bölcsődék száma gyorsan
növekedett, 1852-ben Párizsban 18, Franciaországban 400 bölcsődét
számoltak. Belgium 1846-ban, Ausztria és Dánia 1849-ben, Olaszország,
Hollandia és Svédország 1850-ben, Németország pedig 1851-ben követte
a francia példát, és létesített bölcsődét.



 Pesten 1851 nyarán kezdett szervezkedni egy
„bölcsőház” felállítása érdekében Dr. Majer István
iskolaigazgató – pap, Dr. Tormay Gábor orvos, és
Rozmanith Antal tanácsos, munkájuknak
köszönhetően a következő és elején megalakult a
Pesti Első Bölcsőde Egylet, s a következő évben
megnyílt az első magyar bölcsőde.



 Alapszabálya az akkori követelményeknek
megfelelően haladó gondolatokat fogalmazott meg.
Gonddal és szakértelemmel készített és jóváhagyott
működési szabályzat birtokában kezdte meg
működését. „Intézetünk feladata, józan és becsületes
szülők csecsemőit – míg azok munkájukat végzik –
ápolni, tartani, és így családi jobblétüket
előmozdítani.” A Pesti Első Bölcsőde Egylet közel egy
évszázadon át szerepet játszott a bölcsődék
létesítésében és fenntartásában.



 A II. világháború után a bölcsődék fejlesztése állami
feladattá vált a korábbi, zömmel egyesületi
kezdeményezéssel szemben. A bölcsődék létesítését
először a 13.430/1948.számú Kormányrendelet írta elő

 1946-1950-ig 5108 bölcsődei férőhelyet, 1951-1955-ig
17549 bölcsődei férőhelyet létesítettek az országban



Bölcsődei tapasztalat és szakember 
híján ezek a bölcsődék korántsem 

voltak hasonlatosak a mai 
bölcsődékhez, egy gyermekre például 

mindössze 2 m2 alapterületet 
biztosítottak



Az ötvenes évek elején a születésszám ugrásszerű növekedése, a női 
munkaerő fokozott ütemű munkába állítása megkövetelte a bölcsődei 

férőhelyek számának növelését, de komoly gondot okozott az intézmények 
túlzsúfoltsága , amelyek sokszor a legelemibb egészségügyi feltételeket is 

nélkülözték



 Az ebben az időszakban épült bölcsődék a higiéniai
követelményeknek nem feleltek meg, a gondozás
feltételei nem, vagy csak alig tudták biztosítani, a
szakmai munka elsősorban a gyermekek megőrzésére
szorítkozott

 Az ötvenes évek közepén jelentek meg az első
közlemények, szabályzatok, melyek a bölcsődei
munka javításával foglakoztak



 1954-ben jelent meg először a Bölcsődék Működési
Szabályzata , mely ma is érvényes megállapításokat
tartalmaz

 1960-1969 között a bölcsődei férőhelyek mennyisége
fejlesztése mellett a munka minőségi fejlesztésének
igénye is jelentkezett

 1966-ban megjelent egy miniszteri ajánlás a
módszertani bölcsődék létrehozására



 1970-ben létrehozták a Bölcsődék Országos
Módszertani Intézetét (BOMI)

 Előtérbe került a szakmai munka fejlesztése, a
felmenőrendszer, a fokozatos beszoktatás
bevezetése, elkezdték kipróbálni a bölcsődei fejlődési
lapot, foglalkozni kezdtek a zenei nevelés
lehetőségeivel (Forrai Katalin), a helyes játékirányítás
lehetőségeivel

 A gondozónői ellátottság hiányosságai nagy
problémát jelentettek, így 1978-tól elkezdődött a
gondozónői képzés



 A bölcsődei férőhelyek visszafejlesztése a nyolcvanas
évek közepén kezdődött, okai a GYES, GYED
bevezetése, a születésszám visszaesése voltak,
nehezítette a működést az állami támogatás átmeneti
megvonása is

 A nehézségek ellenére az ellátás bebizonyította
életképességét



 Ebben az időszakban kezdődött a sérült gyermekek
gondozása, alapellátáson túli szolgáltatások
bevezetése (játszócsoport, időszakos
gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés…)

 Számos szakmai módszertani levél, útmutató, ajánlás
született, mely a szakmai munka minőségének
javítására irányult



 Az 1997-ben életbe lépett gyermekvédelmi törvény a
gyermekjóléti alapellátás részévé tette a gyermekek
napközbeni ellátását, melynek a szociális és
családvédelmi ágazathoz tartozó intézményei, illetve
szolgáltatásai a bölcsődék, családi napközik, és a házi
gyermekfelügyelet

Forrás: KAPOCS I. évf. 2. szám, Vokony Éva: Kis magyar bölcsődetörténet, www.ncsszi.hu



 Így érkezünk el a jelenhez, amikor is a gyermekek
napközbeni ellátását bölcsődék, mini bölcsődék, családi
bölcsődék (korábban családi napközik), és munkahelyi
bölcsődék biztosítják, valamint lehetőség van magán
játszóházak, otthoni gyermekfelügyelet igénybevételére is

 A KSH 2019. évi adatszolgáltatása szerint 2018-ban 47169
férőhely működött a négy említett ellátási formában, a
beíratott gyermekek száma 44577 fő, a kisgyermeknevelők
száma 8190, a dajkák száma 1902 fő volt

Forrás: KSH: Statisztikai tükör, 2019. április 12., www.ksh.hu

Ellátottság ma Magyarországon…



 A győri Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat (EBI)
13 bölcsődéje jóval több, mint 600 gyermek ellátását
biztosítja

 A város minden kerületében található bölcsőde, ahol
a három éven aluli gyermekek szakszerű gondozása
és nevelése biztosított, sajátos nevelési igényű
gyermekek integrálására, és speciális csoportban való
elhelyezésére is van lehetőség

 A győri gyermekeken kívül további 26 településről
járhatnak a kicsik a bölcsődékbe

…és Győrben



 2012-ben a győri bölcsődéket négy központi bölcsőde
köré csoportosították

 Az EBI Igazgatósága az I. számú Bölcsődei Központ
Kodály Zoltán utcai Bölcsődéjében kapott helyet

 1997-ben jött létre a Gyermeklánc Bölcsődei
Alapítvány



 A vagongyár első bölcsődéjének működési
engedélyét Ratkó Anna népjóléti miniszter írta alá,
1950 februárjában. A bölcsődét és napközit a gyár
saját költségén üzemeltette 1972-ig

 1952 januárjában adták át Győr város első
bölcsődének szánt épületét a Jósika utcában. Három
csoportszobájában 40 gyermek kaphatott helyet

Kis győri bölcsődetörténet



 1954. december 19-én avatták fel a Győri Keksz- és 
Ostyagyár bölcsődéjét. 

 A Győri Gyapjúfonó 72 nap alatt, ötszázezer forintból 
építette fel a harmincöt férőhelyes bölcsődéjét, 
amelynek kulcsait 1953. december 30-án adták 
át Harangozó Ferenc gyárigazgatónak. 

 A Türr István út 4. alatt 1955. augusztus 20-án nyílt 
meg a vagongyár által épített, hatvan férőhelyes 
bölcsőde.

Forrás: gyoriszalon.hu – Várostörténeti puzzle 63. rész



Győrött a bölcsőde intézménye – ahogy többnyire az
ország más részein is – a második világháború után
terjedt el szélesebb körben. Először a nőket
foglalkoztató gyárak, üzemek, később tanácsi
fenntartásában



 Id. Magvassy (Szammer) Mihály szilsárkányi tanító
1842-ben a győri városi hatósághoz folyamodott
„kisdedóvó” intézet engedélyezéséért. Hangsúlyozta,
hogy az óvoda leginkább az egész napi munkával
elfoglalt, szegény sorsú polgároknak hasznos, akik
gyermekeik védelméről, neveltetéséről nem tudnak
gondoskodni

 1874 januárjában alakult meg a Győrvárosi és Megyei
Kisdedvédegylet. Legfőbb célja a nagyarányú
gyermekhalandóság visszaszorítása volt



 Először 1891-ben, a győri sajtóban fogalmazták meg 
a bölcsőházak szükségességét is

 Az ötvenes, hatvanas években sorra nyíltak a tanácsi 
intézmények – például 1955-ben az Árpád úton, majd 
1960-ban a Mester utcában, 1968-ban Kiskúton –, 
illetve a gyárak bölcsődéi

 1961-ben 10 bölcsőde volt a városban, 1972-ben 12. 
Eleinte az üzemi bölcsődék biztosítottak több 
férőhelyet, a vállalatok fenntartási nehézségeinek 
növekedésével azonban a területi tanácsi bölcsődék 
férőhelyeinek aránya lett nagyobb



 1981-ben készült el a Kun Béla lakótelepen egy 60
férőhelyes, és Révfaluban ugyancsak 60 férőhelyes
bölcsőde

 A győri bölcsődék történetéről további érdekességek
olvashatók a www.gyoriszalon.hu oldalon

http://www.gyoriszalon.hu/

