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Bölcsődék megszűnése – településstatisztikai metszetben1

Jelen tanulmányban a bölcsődék megszűnésének problémáját vizsgálom településstatisztikai 

adatok alapján. Kérdésfelvetésem arra irányul,  milyen tényezők mutathatók ki a bölcsődék 

megszűnésében, mi okozhatja, hogy egyes településeken magmaradtak,  másutt megszűntek 

bölcsődék, illetve akár az összes bölcsőde. 

Adataink két forrásból származnak: a KSH Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programjának 

bölcsődei adatgyűjtéseiből (OSAP 1203), valamint a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) által üzemeltetett Országos Területfejlesztési 

és  Területrendezési  Információs  Rendszerből  (TeIR).  Ez  utóbbi  részben  ugyancsak  KSH-

adatokból áll, amelyeket településszinten is le lehet kérni az interneten keresztül. A kétféle 

forrásból  származó  adatokat  településszinten  összekapcsoltuk,  így  egy  egységes 

településrekordos adatbázist állítottunk elő, amely a 2005. évre vonatkozóan településenként 

tartalmazta a bölcsődékre vonatkozó releváns adatokat (pl. férőhelyszám, beíratott gyermekek 

száma),  valamint  az  egyes  településeknek  olyan  fontos  adatait,  amelyek  feltételezhetően 

összefüggésbe  hozhatók  a  bölcsődék  megszüntetésével  (pl.  demográfiai,  bevételi,  kiadási, 

települési  intézményrendszert  érintő  adatok).  A táblázataink  esetében  nem tüntetjük  fel  a 

forrást, ha az adatok ebből az adatbázisból származnak.

Településnagyság-kategóriáinkat  a TeIR-ből letöltött,  állandó népességre vonatkozó adatok 

alapján  alakítottuk  ki,  a  KSH  népességnagyság  kategóriarendszere  szerint.  Az  adatokkal 

kapcsolatban  általánosságban  elmondható,  hogy  használatuk  nem  nélkülözhet  bizonyos 

óvatosságot,  különösen  a  TeIR  vonatkozásában:  a  letöltött  adatok  hiányosak  lehetnek, 

értelmezhetőségük az adatbázis információi alapján nem feltétlenül kielégítő. Még az OSAP-

adatok is tartalmaznak bizonyos inkonzisztenciákat, amelyek főképp adatszolgáltatási hibákra 

vezethetők vissza.

Alternatív  magyarázat  hiányában  adatszolgáltatási  hibának  tekinthetjük,  hogy  2005-ben  a 

3145  település  között  négy  olyat  találunk,  ahol  van  egy-egy  bölcsőde  a  településen,  de 

ezeknek  nincs  kimutatott  férőhelyük,  noha  adatbázisunk  a  működő  bölcsődék  adatait 
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tartalmazná, mint azt az 1. táblázat mutatja. Magyarázatul szolgálhatnának pl. engedélyezési 

problémák, de azt is megállapíthatjuk, hogy a négy település egy-egy bölcsődéjében vannak 

beíratott gyermekek is, összesen 163 fő – noha nincs férőhelyre vonatkozó adat.

1. táblázat

A települések száma bölcsődék és férőhelyeik kategóriái szerint, 2005

Bölcsődék száma 

összevonva

Bölcsődei férőhelyek száma Összesen
nincs 

férőhely

5–10 

férőhely

11–50 

férőhely

51–100 

férőhely

több mint 

100 férőhely
Nincs bölcsőde 2919 0 0 0 0 2919
1 bölcsőde 4 28 127 17 1 177
2–5 bölcsőde 0 0 3 14 20 37
6–10 bölcsőde 0 0 0 0 7 7
10-nél több 0 0 0 0 5 5
Összesen 2923 28 130 31 33 3145

Van három olyan település is, ahol bár lenne férőhely,  nincs beíratott  gyerek. Az egyikről 

kapott  szóbeli  tájékoztatás  szerint  a  bölcsődés  korú  gyermekeket  a  településen  működő 

óvodában  gondozzák,  ami  azt  a  megfigyelést  erősíti,  hogy a  bölcsődék  fönnmaradását,  a 

bölcsődei szolgáltatások biztosítását a szervezeti kooperációk elősegíthetik. Megállapíthatóan 

jóval több azoknak a településeknek a száma, ahol a beíratott gyermeklétszám meghaladja a 

férőhelyek  befogadóképességét.  A férőhelyadattal  rendelkező  településeknek  csak  4,5%-a, 

ahol 100 férőhelyre 100-nál kevesebb gyerek van beíratva, 32%-uknál 100-120 gyerek, 47,7 

%-nál 121–150, és 15,8 %-nál 151 vagy több gyerek jut  100 férőhelyre  (ezen belül  négy 

településen 200 vagy több gyerek jut 100 férőhelyre). A férőhelyekkel összefüggő mutatókat 

településnagyság-kategóriák szerint az alábbi, 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat

Férőhelyekkel összefüggő mutatók, 2005

Településnagyság

-kategóriák

Települések Bölcsődével 

rendelkező 

települések

Bölcsődék Bölcsődei 

férőhelyek

A bölcsődébe 

beíratott 

gyermekek 

száma (V. 31.)

100 férőhelyre 

jutó beíratott 

gyermek
száma

X–499 fő 1023 1 1 5 5 100
500–999 fő 676 0 0 0 0 -
1000–1999 fő 650 5 5 55 69 125
2000–4999 fő 506 39 39 660 827 125
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5000–9999 fő 146 52 54 1 087 1 442 133
10 000–19 999 fő 81 67 71 2 346 3 093 132
20 000–49 999 fő 42 41 72 3 463 4 512 130
50 000–99 999 fő 12 12 58 3 167 4 276 135
100 000–X fő 8 8 90 4 901 6 444 131
Budapest 1 1 140 8 082 9 562 118
Összesen 3145 226 530 23 766 30 230 127

Az  adatokat  látva  túlzónak  tarthatjuk  a  bölcsődék  megszűnésének,  megszüntetésének 

folyamatát, amelyet 1990-től, részletesen 1997-től kísérhetünk nyomon (3. táblázat). 

3. táblázat

Bölcsődei alapadatok

Megnevezés 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Működő intézmények 

száma

1003 559 565 549 532 532 523 515 527 530

Működő férőhelyek 

száma

50250 26956 26947 26071 24965 24397 24078 23771 23911 23766

Ebből∗

Budapest 15474 9557 9529 9169 8661 8296 8168 8047 8102 8082
Megyei jogú város 8133 9447 9407 9057 8676 8478 8378 8303 8203 8243
Egyéb város 19342 6553 6549 6487 6489 6433 6514 6423 6645 6527
Község 6706 1399 1462 1358 1139 1187 1018 998 961 914
Beíratott gyermekek 

száma

40825 30762 33209 31983 29561 28981 28847 29422 30333 30230

Férőhely-

kihasználtság∗∗ (%)

81,2 114,1 123,2 122,7 118,4 118,8 119,8 123,8 126,9 127,2

∗1990-ben a HM- és BM-bölcsődék adatai nélkül. 

∗∗Ez a mutató a beíratott  gyermekek számát viszonyítja  a működő férőhelyekhez, és nem azonos a bölcsődei statisztikában alkalmazott  

kihasználtsági százalékkal (ld. Szociális statisztikai évkönyvek), amely a gondozási napokat veszi figyelembe.

Forrás: KSH, Szociális statisztikai évkönyvek, 1998-2005-ös kötetek

Látható, hogy 1990-ben még 1003 bölcsőde 50 250 férőhelyén 40 825 gyerek volt, 2000-re ez 

a működő intézmények és a férőhelyek tekintetében mintegy felére csökkent. Az intézmények 

számának  apadása  2003-ban  érte  el  a  mélypontját,  amikor  csak  515  működő  intézményt 

jegyzett a bölcsődei statisztika, 2004-ben azonban ismét emelkedett a bölcsődék száma, és 

2005-re szinte elérte a 2000-es állapotot. Ezzel nagyjából párhuzamos a férőhelyek számának 

alakulása. A különbség annyi, hogy a 2003-as mélypont után az emelkedés 2005-re nem volt 

olyan  mértékű,  mint  az  intézmények  számának  tekintetében.  Összességében  a  bölcsődék 

száma 1990-ről 2005-re 47%-kal,  férőhelyeik száma ennél is jobban, 53%-kal csökkent, a 

beíratott  gyermekek  száma  azonban  csak  26%-kal.  Míg  1990-ben  a  (3.  táblázat  szerinti) 
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férőhely-kihasználás országosan nem érte el a 100%-ot – száz férőhelyre 81 beíratott gyerek 

jutott –, addig 1997-ben már 114, és a mutató értéke tovább emelkedett: 1997–2000 között 

országos átlagban 120, 2001–2005 között pedig 123 fő jutott 100 férőhelyre. Azonban az is 

valószínűsíthető, hogy az igény nem korlátozódik pusztán arra a 226 településre, ahol jelenleg 

bölcsőde található.

A bölcsődéket az önkormányzatok tartják fenn, a gyermekvédelmi törvény szerint a 10 000-

nél nagyobb lélekszámú településeken kötelező jelleggel. Létesítésük és megszüntetésük tehát 

önkormányzati döntés következménye – még a törvény be nem tartása is. 2005-ben a tízezres 

lakosságszámot  meghaladó  települések  önkormányzatai  közt  15  olyan  akadt,  amely  nem 

tartott fenn bölcsődét. A teljes igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy vannak olyan 

önkormányzatok is, amelyek számára – 10 000 fő alattiak lévén – nem volna kötelező, mégis 

tartanak fenn bölcsődét. A településnagyság növekedésével nő annak valószínűsége, hogy a 

településen van bölcsőde, és annak valószínűsége is, hogy több bölcsőde is működik.

4. táblázat

A bölcsődével rendelkező települések száma településnagyság szerint, 2005

Településnagyság-

kategóriák

Nincs 1 2–5 6–10 10-nél több Összesen
bölcsőde

X-499 fő 1022 1 0 0 0 1023
500–999 fő 676 0 0 0 0 676
1000–1999 fő 645 5 0 0 0 650
2000–4999 fő 467 39 0 0 0 506
5000–9999 fő 94 50 2 0 0 146
10 000–19 999 fő 14 63 4 0 0 81
20 000-49 999 fő 1 19 22 0 0 42
50 000-99 999 fő 0 0 9 3 0 12
100 000–X fő 0 0 0 4 4 8
Budapest 0 0 0 0 1 1
Összesen 2919 177 37 7 5 3145

Nemcsak a bölcsődék megszűnésének az oka tehát a kérdés, hanem ezzel összefüggésben az 

is: milyen oka lehet annak, hogy hasonló települések egyikén van, másikán nincs bölcsőde. A 

megszűnési  szempontok  vizsgálatánál  a  rendelkezésre  álló  statisztikai  adatokból  három 

lehetséges  magyarázó  szempontot  vizsgálhatunk  meg:  a  demográfiai,  az  anyagi  és  a 

munkanélküliséggel kapcsolatos tényezőket.
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A bölcsődék megszűnését tekintve kézenfekvő lenne arra a következtetésre jutni, hogy az ok a 

gyerekszám csökkenése. Az adatok vizsgálata azonban ezt nem támasztja alá, főleg, ha az 

óvodáskorú népességgel hasonlítjuk össze a bölcsődés korosztályt. 

5. táblázat

Óvodák és bölcsődék főbb adatai

Megnevezés 1990 2000 2005

Óvodák∗

3–5 évesek száma∗∗ 371 980 311 995 291 001
Feladatellátási helyek száma 4 718 4 643 4 526
Férőhelyek száma 385 020 366 245 349 679
Óvodás gyermekek száma 391 129 366 871 326 605

Bölcsődék

0–2 évesek száma∗∗ 366 352 284 938 285 418
Működő intézmények száma 1 003 532 530
Működő férőhelyek száma 50 250 24 965 23 766
Beíratott gyermekek száma 40 825 29 561 30 230
∗Az óvodáknál a 2000. év az 1999/2000-es, a 2005-ös a 2005/2006-os tanév adatait jelenti.

∗∗1990, 2001 és 2006 január 1-i adatok.

Forrás: KSH, Magyar statisztikai évkönyvek 1991-es, és 2005-ös adatokat tartalmazó kötetek. 

Az  adatokból  látható,  hogy  az  óvódás  korú  népesség  nagyjából  ugyanakkora,  mint  a 

bölcsődés korú. A 3–5 évesek száma 1990-ben még 371 980 fő volt, a 0–2 éves, bölcsődés 

korosztályba pedig 366 302 fő tartozott, egyaránt 22%-os csökkenés után 2005-ben 291 001 

főre apadt a 3–5 éves, 285 418 főre a 0–2 évesek száma. Nem lehet tehát azt mondani, hogy a 

bölcsődék  bezárására  elsősorban  a  demográfiai  helyzet  változása  miatt  került  sor,  hiszen 

akkor ennek az óvodák tekintetében is érvényesülnie kellett volna. 

Az óvodák adataival további összehasonlítási  lehetőségek is kínálkoznak. Már 1990-ben is 

közel ötször annyi óvoda volt, mint bölcsőde. Az óvodák száma 1990-ről 2005-re mindössze 

4%-os csökkenést mutat, az 1990-es 4718-ról 2005-re 4526-ra esett a számuk. A férőhelyeik 

9%-kal, a beíratott gyermekek száma 16%-kal csökkent. (Ezzel szemben, mint említettük, a 

bölcsődék száma 47%-kal, férőhelyeik száma 53%-kal, a beíratott gyermekek száma pedig 

26%-kal  csökkent.)  Míg az  óvodákban a  száz  férőhelyre  jutó  gyermekek  száma 102 volt 

1990-ben, 2005-ben pedig 93, addig bölcsődék esetében a férőhely-kihasználás ehhez képest 

fordítottan alakult: 1990-ben 81, 2005-ben viszont már 127 gyermek jutott 100 férőhelyre. Az 

adatok  alapján  levonható  az  a  következtetés,  hogy az  intézmény-  és  férőhely-csökkentési 
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folyamat  jóval  hátrányosabban  érintette  a  bölcsődéket,  mint  az  óvodákat,  ennek 

következtében a bölcsődéknél túlzsúfoltság mutatható ki, míg az óvodáknál kismértékű bőség.

Óvoda  mégis  2256  településen  van,  míg  bölcsőde  csak  226  településen,  az  óvodával 

rendelkező  helységek  száma  tehát  gyakorlatilag  tízszer  annyi,  mint  a  bölcsődével 

rendelkezőké.  Azaz  2005-ben  a  3145  település  71,7%-a  rendelkezik  óvodával,  míg 

bölcsődével  csak  7,2%.  Az  óvodába  beírt  gyermekek  száma  326  605,  ezzel  szemben  a 

bölcsődébe beíratott gyermekek száma 30 230 fő volt 2005-ben, ez a különbség is kicsivel 

több mint tízszeres az óvodák javára. Ezen lényegesen az sem változtat,  hogy a bölcsődei 

szolgáltatást  a  bölcsődei  statisztika  szerint  összességében  majdnem  50  ezer  gyerek  vette 

igénybe  (azt  azonban  nem tudjuk,  hogy  hasonló  mutató  az  óvodáknál  hogyan  alakulna). 

További  érdekesség,  hogy  az  5.  táblázatban  láthatók  szerint  óvodába  többen  vannak 

beiratkozva,  mint  amennyi  a  korosztályhoz  tartozók  száma lenne az  adataink  alapján.  De 

mivel  6 évesek is  járnak óvodába,  akiknek száma 2006.  január  1-jén 93 837 fő volt,  azt 

mondhatjuk,  hogy  az  óvodába  beíratottak  száma  nagyjából  megfelel  a  korosztály 

létszámának, ez a bölcsődés korosztály esetében nincs így, a bölcsődébe beírtak csak 10%-át 

teszi ki a 0–2 éves korosztály létszámának. 

Az  intézmények  számának  összehasonlítása  más  érdekességeket  is  mutat.  Óvoda  több 

településen  van,  mint  általános  iskola,  ez  utóbbiak  csak 2040 településen  találhatók  meg, 

pedig az iskoláskorú, 6–14 éves népesség száma 985 352 fő, ennek az óvodáskorúak csak a 

harmada. Ez is azt valószínűsíti, hogy az intézmények száma nincs szoros összefüggésben a 

megfelelő korú népesség számával. A 2005-ös adatok szerint ahol bölcsőde van, ott óvoda is 

van, és – egyetlen településtől eltekintve – általános iskola is. Így azoknak a településeknek a 

száma,  ahol  bölcsőde,  óvoda  és  általános  iskola  is  van,  225.  Olyan  település,  ahol  csak 

bölcsőde lenne,  nem fordul elő, és olyan sem, ahol csak bölcsőde és általános iskola van, 

óvoda pedig nincs. Azon települések száma, amelyen egyik intézmény sincs, 832. Azokon a 

településeken, ahol óvoda van, ott leginkább általános iskola is van, ezek száma 1983 (a 225 

bölcsődével rendelkező településsel együtt). 

6. táblázat

Települések száma gyermekintézményekkel való ellátottság szerint, 2005

Településnagyság- Semmilyen Óvoda és Bölcsőde, Egyéb Összesen
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kategóriák gyermekintéz-

mény nincs

általános 

iskola van

óvoda és 

általános 

iskola van

kombinációk

X–499 fő 761 90 0 172 1023
500–999 fő 59 476 0 141 676
1000–1999 fő 10 619 5 16 650
2000–4999 fő 2 464 39 1 506
5000–9999 fő 0 94 52 0 146
10 000–19 999 fő 0 14 67 0 81
20000–49999 fő 0 1 41 0 42
50 000-99 999 fő 0 0 12 0 12
100 000–X fő 0 0 8 0 8
Budapest 0 0 1 0 1
Összesen 832 1758 225 330 3145

1990-ben még 379 településen volt bölcsőde a TeIR adatok alapján, ebből adatbázisunk 376-

ot tartalmaz, az 1990-es és 2005-ös településstruktúra eltéréseinek következtében. A TeIR- 

rendszerből az 1990-es adatok lekérésekor csak 3063 település adatai töltődnek le, pedig a 

Szociális  statisztikai  évkönyv  szerint  3070  települést  tartottak  nyilván  ebben  az  évben. 

Nyilván ezzel  függ össze,  hogy 1990-ben a TeIR alapján csak 992 bölcsőde van az 1003 

helyett, amelyből 987 marad a 2005-ös településstruktúrával való illesztéskor. Településszintű 

adatbázisunk ugyanis csak a TeIR alapján, és úgy volt kialakítható, hogy a 2005-ben meglévő 

településekhez  kapcsoltuk  az  1990-es  szerkezetet.  A  2005-ös  településlistával  való 

összekapcsolás után 3050 azonos mindkét évben, 95-öt hiányzó adatként vesz figyelembe az 

adatbázis  1990-ből:  ide tartozik a 7 hiányzó település,  valamint  azok, amelyek időközben 

megváltoztak (megszűntek, összeolvadtak más településekkel, vagy szétváltak és ennek során 

jöttek  létre).  Emiatt  az  1990-es  állapottal  való  összehasonlítás  eredménye  nem  pontosan 

mutatja a számszerű tényeket. 

Mindezek figyelembevételével a bölcsődével rendelkező települések számának a csökkenése 

– a mindkét évben azonos, 3050 település tekintetében – úgy jelentkezik, hogy 

• 2674-ről 2919-re nőtt a bölcsődével nem rendelkező települések száma, 

• 280-ról 177-re csökkent az egy bölcsődével rendelkező települések száma,

• Budapest kivételével a 10 vagy több bölcsődével rendelkező települések száma 9-ről 

6-ra csökkent, és míg 1990-ben 22 bölcsőde is lehetett a nagyvárosokban, 2005-ben 

már csak 15 bölcsőde volt a maximum,

• Budapesten 1990-ben még 253 bölcsőde volt az adatbázisunk szerint, 2005-ben már 

csak 140.
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Meg kell említenünk, hogy adatbázisunk 16 olyan települést is tartalmaz, ahol 1990-ben még 

nem volt bölcsőde, 2005-ben viszont már van. Ezenkívül van egy olyan település, ahol 1990-

ben  egy  bölcsőde  volt,  2005-ben  pedig  kettő  van,  azaz  összesen  17  helységben  történt 

gyarapodás.  (Van viszont  5  olyan  település,  amely  1990-ben még  nem létezett,  2005-ben 

viszont ezeken is van egy-egy bölcsőde.) 123 olyan település van a 3145-ből, ahol ugyanannyi 

bölcsőde maradt, mint 1990-ben, és 81 helységben maradt bölcsőde, bár csökkent a számuk. 

171 településen teljesen megszűnt a bölcsőde, de mindössze egy olyan település van, ahol 

kettőnél több bölcsőde volt, és 2005-ben már egy sincs: Salgótarjánban öt bölcsőde szűnt meg 

15 év alatt. 

Településnagyság-kategóriák szerint vizsgálva látható, hogy ott a legintenzívebb a bölcsődék 

megszűnése,  ahol  a  legkisebb  az  ellátottság:  nagyobb  települések  felé  haladva  kevésbé 

szűntek  meg  bölcsődék,  ugyanakkor  kisebb  településeken  kevesebb  a  férőhely,  így  több 

gyerek is jut egy férőhelyre.

7. táblázat

Településnagyság-kategóriák szerinti adatok, 2005

Településnagyság- 

kategóriák

Bölcsődék 

csökkenési 

aránya (%)

0–2 évesek 

aránya (%)

Egy férőhelyre 

jutó 0–2 éves 

(fő)

Száz 

bölcsődéskorú-

ra jutó férőhely 

(db)

100 férőhelyre 

jutó beíratott 

(fő)

X–499 fő - 2,812 1579,6 0,06 100,0
500–999 fő 100,0 2,830 - 0,00 -
1000–1999 fő 80,8 2,900 492,5 0,20 125,5
2000–4999 fő 67,5 2,933 66,9 1,49 125,3
5000–9999 fő 44,9 2,950 27,4 3,65 132,7
10 000–19 999 fő 38,8 2,928 14,2 7,04 131,8
20 000–49 999 fő 49,3 2,779 9,8 10,25 130,3
50 000–99 999 fő 37,0 2,644 6,3 15,85 135,0
100 000–X fő 33,3 2,752 6,5 15,39 131,5
Budapest 44,7 2,563 5,4 18,66 118,3
Összesen 46,3 2,801 12,0 8,34 127,2

Az  500  fő  alatti  településnagyság-kategóriában  nem  volt  csökkenés,  mert  itt  1990  óta 

keletkezett egy bölcsőde, öt férőhellyel  és öt beíratott gyermekkel, ezért a kihasználtság is 

100%-os. Az 500–999 fős népességnagyság-kategóriában öt bölcsőde volt 1990-ben, 2005-re 

mind az öt megszűnt, így nincs férőhely, és beíratott gyermek sem. Az 1000-9999 fő közötti 
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kategóriában  a  bölcsődék  csökkenési  aránya  átlag  64%-os,  a  10  000  fős  és  nagyobb 

kategóriákban  pedig  40%-os,  Budapesten  45%.  A  0–2  éves  korúak  aránya  ugyanakkor 

magasabb  a  10  000  fő  alatti,  mint  a  nagyobb  népességű  kategóriákban,  Budapesten  a 

legalacsonyabb,  és  itt  jut  a  legkevesebb  gyerek  egy  férőhelyre,  és  itt  a  legkisebb  az 

intézmények leterheltsége is. Jól kirajzolódik, hogy száz 0–2 évesre jutó férőhely több van a 

nagyobb településeken, mint a kisebbeken, minden szóba jöhető mutató Budapest helyzetét 

mutatja a legjobbnak.

A településnagyság-kategóriák  mentén  vázolható  csökkenési  arány,  vagyis,  hogy a kisebb 

településeken nagyobb valószínűséggel szűntek meg a bölcsődék, egyben valószínűsíti, hogy 

a  megszűnésben  szerepet  játszik  a  települések  anyagi  helyzetének  a  romlása  is,  mivel  a 

nagyobb települések jobb anyagi helyzetet valószínűsítenek statisztikai átlagban. Ez egyben 

azt is jelenti, hogy a bölcsődével rendelkező települések átlagosan jobb anyagi helyzetűek is. 

A  települések  anyagi  helyzetére  vonatkozóan  nyilvános  adatot  csupán  a  tárgyévi  összes 

bevétel  és  kiadás  tekintetében  találtunk.  Pontosabb  mutatók  hiányában  tehát  a  kettő 

különbségéből kiszámított egyenleggel kíséreltük meg jellemezni a településeket, tudván azt, 

hogy ezekre  az  értékekre  torzítóan  hatnak  pl.  a  hitelfelvételek,  illetve  adósságok.  Az ily 

módon  végzett  számítások  szerint  az  önkormányzatok  több  mint  negyedének  egyenlege 

kisebb-nagyobb mértékben negatív, de ez a kategóriaátlagokban elmosódik. A 2005-ös TeIR- 

adatok között a tárgyévi összes bevétel  és kiadás adatai  nem is találhatók meg, ezért  itt  a 

2004-es adatokat használtuk (8. táblázat). De ha egzakt mutatóként nem is használhatók az 

egy főre jutó bevételek és kiadások különbségének értékei,  a településnagyság növekedése 

mentén megmutatkozó előnyösebb anyagi helyzetet közelítőleg mutatják, amit a bölcsődével 

való rendelkezés szempontjából figyelembe lehet venni, hiszen összhangban van a bölcsődék 

csökkenési  arányai  és  az  egy  férőhelyre  jutó  gyermekszám  vizsgálatának  előző 

eredményeivel.

8. táblázat

Egy főre jutó egyenleg átlaga településnagyság és bölcsődével való rendelkezés szerint

Településnagy-

ság-kategóriák

Bölcsődével nem 

rendelkező települések 

Bölcsődével rendelkező 

települések 

A településnagyság- 

kategóriában lévő összes 

település 
egyenlegének 

átlaga (ezer 

száma egyenlegének 

átlaga (ezer 

száma egyenlegének 

átlaga (ezer 

száma

9



Ft/fő) Ft/fő) Ft/fő)
X–499 fő 7,8 1021 6,4 1 7,8 1022
500–999 fő 7,8 676 - - 7,8 676
1000–1999 fő 9,0 645 19,0 5 9,1 650
2000–4999 fő 9,8 467 17,6 39 10,4 506
5000–9999 fő 15,4 94 16,5 52 15,8 146
10  000–19  999 

fő

21,3 14 25,4 67 24,7 81

20  000–49  999 

fő

30,3 1 31,6 41 31,6 42

50 000–99  999 

fő

- - 35,1 12 35,1 12

100 000–X fő - - 38,8 8 38,8 8
Budapest - - 73,9 1 73,9 1
Összesen 8,7 2918 24,1 226 9,8 3144

Látható,  hogy a főátlagtól,  azaz az összes település  átlagától  való eltérések általában nem 

jelentősek, csak a 2000–4999 fős településnagyságnál szignifikánsak az ún. t-próba szerint. 

Ebből az a következtetés is levonható, hogy van ugyan az anyagi tényezőknek jelentősége a 

bölcsődék létében, de más szempontok is hatnak. Például a bölcsődei ellátással kapcsolatos 

szemléletnek  is  jelentős  a  befolyása.  Az  1000–1999  fős  településnagyságnál  található  5 

település bölcsődéi közül pl. több más intézménnyel összevonva működik. Talán csak ilyen 

módon tudtak fennmaradni.  Ha tehát  azt  kérdezzük,  hogy a hasonló adottságú települések 

közül az egyiken miért van bölcsőde, míg a másikon nincs, akkor a lehetőségek eszköztárába 

a kemény anyagi tényezők mellett az önkormányzati jó szándékot és a szervezőkészséget is 

fel kell tételezni.

Nehezebb kérdés a rendelkezésre álló adatok alapján azt megválaszolni, hogy miért nincs ott 

bölcsőde,  ahol  a  törvény előírja.  15  olyan  település  van,  amelyen  adataink  szerint  annak 

ellenére nincs bölcsőde, hogy lakosságuk 10 000 fő feletti, tehát a gyermekvédelmi törvény 

(Gyvt.) szerint kötelező lenne bölcsődét létesíteni. Ezek közül egy 20 000 feletti lélekszámú, a 

már említett Salgótarján, ahol öt bölcsőde szűnt meg 1990 óta, és aligha feltehető, hogy egyre  

sem lenne igény egy több mint 40 000 lakosú településen. 

A 10 000–19 999 fős településnagyság-kategóriában annak a 14 településnek az átlaga, ahol 

nincs  bölcsőde,  nem tér  el  lényegesen  a  főátlagtól  (a  8.  táblázatban  a  településnagyság- 

kategória szerinti összesen település átlaga). Megjegyezzük, hogy a 14 tízezer lakos feletti 

településen kettő csak kevéssel lépi át népességnagyság tekintetében a kategóriahatárt,  ami 

lehetőséget adhat magyarázkodásra a gyermekvédelmi törvény betartásával kapcsolatban. 
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Kérdésként vetődhet  fel,  hogy ott,  ahol  nincs bölcsőde,  a napközbeni  gyermekellátás  más 

intézménye,  pl.  a  családi  napközi  kiválthatja-e  azt,  mert  abban  a  15  városban,  ahol 

bölcsődének a Gyvt. szerint lennie kellene, ötben van családi napközi. Az adatok vizsgálata 

alapján a válasz nemleges. A családi napközi nem elterjedt intézmény: 2005-ben mindössze 

456 férőhelyen 706 gyermek fordult meg az év során az országban összesen, amely meg sem 

közelíti  a  bölcsődék  hasonló  adatait.  Az  sem tisztázható  pontosan,  hány  településen  van 

családi napközi: 37 településről rögzített az OSAP adatot a gondozott gyermekek, de csak 34-

ről a férőhelyek tekintetében. A 37 település között 16 olyan található, ahol bölcsőde is van, 

ott  a  családi  napközik  esetében  tehát  inkább  kiegészítésről  lehet  szó,  mint  a  bölcsődék 

kiváltásáról.

Az  említett  öt  családi  napközivel  rendelkező  település  közül  négy  nem  önkormányzati 

fenntartású,  indokolt  ezért  kitérni  a  bölcsődékkel  kapcsolatban  arra,  hogy  a  nem 

önkormányzati  bölcsődék  vajon  pótolhatják-e  a  megszűnő  önkormányzatiakat.  Az  adatok 

vizsgálata  után  a  válasz  ismét  nemleges.  Bár  az  adatbázisunk  fenntartói  adatokat  nem 

tartalmaz,  mert  azok  intézményekhez  kötődnek,  nem  pedig  településekhez,  a  Szociális 

statisztikai  évkönyvek  alapján  készített  idősorból  lehetőség  van  bizonyos  következtetések 

levonására.

9. tábla

Bölcsődei férőhelyek fenntartók szerint

Megnevezés 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Működő férőhelyek 

száma, ebből

50250 26956 26947 26071 24965 24397 24078 23771 23911 23766

önkormányzati 46726 25790 25832 25128 24089 23564 23300 22959 23024 22909
nem önkormányzati 3524 1166 1115 943 876 833 778 812 887 857
Önkormányzatiak 

aránya (%)

93,0 95,7 95,9 96,4 96,5 96,6 96,8 96,6 96,3 96,4

Nem önkormányzatiak 

aránya (%)

7,0 4,3 4,1 3,6 3,5 3,4 3,2 3,4 3,7 3,6

Forrás: KSH, Szociális statisztikai évkönyvek, 1998–2005-ös kötetek

Az adatokból az számítható, hogy míg az önkormányzati fenntartású férőhelyek száma 1990-

ről 2005-re 51%-kal csökkent, a nem önkormányzatiaké sokkal nagyobb mértékben, 76%-kal, 
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vagyis  a  megszűnési  folyamat  lényegesen  erőteljesebben  érintette  a  nem  önkormányzati 

fenntartású  bölcsődéket.  Sőt,  a  meglévő  férőhelyállományon  belül  az  önkormányzatiak 

szerepvállalása  még  fokozódott  is:  1990-ben  93%-os  volt  az  önkormányzati  férőhelyek 

aránya,  2005-ben már 96%-os,  a nem önkormányzatiak viszont 7%-ról 4%-ra csökkentek. 

Mindez  azt  jelzi,  hogy  a  nem  önkormányzati  fenntartású  intézményeknek  a  jelenlegi 

jogszabályi  és  gazdasági  környezet  nem  kedvez  a  bölcsődei  férőhelyek  fenntartása 

tekintetében. A 2005-ös adatok alapján ezek legnagyobb része alapítványi (közalapítványi), 

néhányat központi költségvetési intézmény és közhasznú társaság is fenntart, és inkább csak 

mutatóba  szerepelnek  a  fenntartók  között  egyházak,  vállalkozások,  önkormányzati 

intézményfenntartó társulások.

Végül,  a  bölcsődék  fenntartásának  a  munkanélküliséggel  való  összefüggését  tekintve  azt 

gondolhatnánk, hogy ahol nagy a munkanélküliség,  az önkormányzatok inkább hajlanak a 

bölcsődék megszűntetésére, abból kiindulva, hogy a szülők (valamelyike) úgyis otthon van, 

ami nem teszi feltétlenül szükségessé bölcsőde fenntartását. Adataink alapján azonban ez nem 

igazolható.

10. táblázat

180 napon túli munkanélküliek aránya az aktív korú lakosságban a bölcsődével rendelkező  

és nem rendelkező településeken településnagyság-kategóriák átlaga szerint, 2005

Településnagy-

ság-kategóriák

Bölcsődével nem 

rendelkező települések 

Bölcsődével rendelkező 

települések 

A településnagyság 

kategóriában lévő összes 

település 
tartós 

munkanél-

küliségi 

rátájának 

átlaga (%)

száma tartós 

munkanél-

küliségi 

rátájának 

átlaga (%)

száma tartós 

munkanél-

küliségi 

rátájának 

átlaga (%)

száma

X–499 fő 6,4 1021 9,0 1 6,4 1022
500–999 fő 5,5 671 - - 5,5 671
1000–1999 fő 4,9 641 6,9 5 4,9 646
2000–4999 fő 4,3 467 3,4 39 4,2 506
5000–9999 fő 3,6 94 3,7 52 3,6 146
10 000–19 999 

fő

2,6 14 3,3 67 3,2 81

20 000-49 999 

fő

7,7 1 2,6 41 2,7 42
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50 000-99 999 

fő

- - 2,0 12 2,0 12

100 000–X fő - - 2,3 8 2,3 8
Budapest - - 0,8 1 0,8 1
Összesen 5,4 2909 3,3 226 5,3 3135

A táblázatból az látszik,  hogy összességében azokon a településeken, ahol nincs bölcsőde, 

magasabb  a  tartós  munkanélküliek  aránya,  de  a  vonatkozó  2000–20  000  fős 

településkategóriákat  tekintve  az eltérés  nem jelentős,  vagyis  a  munkanélküliségnek  nincs 

különösebb,  statisztikailag  számottevő  hatása  a  bölcsődék  létére.  Az  adatok  vizsgálatánál 

figyelembe kell venni, hogy a regisztrált munkanélküliekről van szó, nem minden településről 

van adat, és az aktív korú lakosság esetünkben a 15–59 éves korú népességet jelenti, amik 

torzító  tényezőként  jöhetnek  szóba.  Ennek  ellenére  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  a 

munkanélküliség döntően a településnagysággal mutat összefüggést, ami egyben a bölcsődék 

fenntartását is befolyásolja. A nagyobb településeken kisebb a munkanélküliség, de ezeken 

inkább van bölcsőde, és a statisztika a településnagyság hatását jeleníti meg erőteljesen. Még 

ha az egyes településeken esetleg volt is hatása a munkanélküliségnek a bölcsődék számának 

csökkenésére, ez kategóriákon belül a számok szintjén nem érzékelhető.

Összegzésül állapítsuk meg, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatok nem teszik lehetővé, 

hogy  teljes  körű,  megalapozott  következtetéseket  lehessen  levonni  a  bölcsődék 

megszüntetésének okairól. A hivatalos statisztikai adatgyűjtések nem elég részletesek, illetve 

nem  elég  mélyek  ahhoz,  hogy  a  bölcsődék  megszűnésének  okait  egyértelműen 

megmagyarázzák.  Pontosabb  válaszokat  célzott,  mintavételes  adatgyűjtésekből  származó 

statisztikákból  illetve  a  terepen  lefolytatott  kvalitatív  vizsgálatokból  lehetne  kapni.  A 

hivatalos statisztikákból származó adatelemzések mégsem hiábavalóak, mert lehetővé teszik 

olyan következtetések levonását, amelyek közkeletű feltételezések cáfolatát valószínűsítik. Az 

adatok elemzésével ugyanis megállapítható: nem tűnik igazolhatónak az, hogy a bölcsődék 

megszűnése  mögött  a  demográfiai  helyzet  lényeges  változása  állna.  Az  1000-20  000 

lakosságszámú településeken átlagosan magasabb a 0–2 éves korúak aránya,  mégis az 530 

bölcsődéből  csak  169  található  ezeken,  a  20  000  fölötti  lakosságú  településeken  220, 

Budapesten pedig 140 van (egy alapítványi bölcsőde 500 fő alatti helységben működik).

Mint  láttuk,  azt  sem lehet  mondani,  hogy a  munkanélküliség  hatása  jelentős  lett  volna  a 

bölcsődei  helyzetre.  Ugyanakkor  a  bölcsődéknek  a  napközbeni  kisgyermekellátás 
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intézményrendszerében  jelenleg  nincs  alternatívája,  és  ahol  van  bölcsőde,  ott  a  számított 

férőhely-kihasználási  mutatóból  az következik,  hogy a bölcsődék iránt  nagyobb az igény, 

mint  amennyit  az  önkormányzatok  jelenleg  biztosítanak,  akár  mi  volt  is  az  indokuk  a 

megszüntetésre.  A 2005-ös adatok alapján azt mondhatjuk,  hogy egyes  önkormányzatok a 

gyermekvédelmi  törvény bölcsődékkel  kapcsolatos  rendelkezéseit  sem tartják be,  ez pedig 

aligha kedvez a bölcsődékkel kapcsolatos igények artikulálásának azokon a helyeken, ahol 

nincs napközbeni gyermekellátás.

Jegyzet
 A tanulmány a „Napközbeni kisgyermek-ellátási férőhelyek szélesebb körű, országos elterjedésének problémái 
és akadályai, különös tekintettel a bölcsődére és a családi napközire” munkacímű tanulmánykötet részeként 
íródott, amely az SZMM Gyermek- és Ifjúságpolitikai Főosztályának megbízására készült, dr. Korintus 
Mihályné szerkesztésében.
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