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Kis Enikő: 

Esély az életre, avagy a krízisinkubátorok jelene és jövője

 

 

 

 

 „Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”  

/Véghelyi Balázs/ 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog elválaszthatatlan egységet képeznek. Ezen 

oszthatatlansági elv tényét mondta ki az Alkotmánybíróság a 23/1990. (X.31.) határozatában. Az 

élethez és emberi méltósághoz való jog az egyik legfontosabb alapjognak minősül, az alapjogok 

„anyajogaként” is szokták nevezni. Abszolút jogok, amelyek mindenkit megilletnek, e jogoktól 

önkényesen megfosztani senkit nem lehet. Magyarország Alaptörvényének II. cikke szerint: „Az 

emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a 

magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” 

 

A magzati életet nem csak az Alaptörvény részesíti védelemben, hanem a magzati élet 

védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény is, mely kimondja, hogy „terhességmegszakítás nem 

a családtervezés és a születésszabályozás eszköze”, emellett rögzíti, hogy „a fogantatással induló 

magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel”. A méhmagzatok esetében függő jogi helyzetről 

beszélhetünk a fogantatástól kezdve, egészen a születés pillanatáig. A fogantatás időpontját a 

születéstől visszafelé számított 300. napnak kell tekinteni (a határidőbe beleszámít a születés 

napja is), azonban ez egy megdönthető vélelem, tehát bizonyítani lehet, hogy a fogantatás 

későbbi vagy korábbi időpontban történt. A magzat jogképességének a feltétele az élve születés, a 

jogképesség megszűnését pedig a (biológiai) halál, mint jogi tény váltja ki. Az élethez és emberi 

méltósághoz való jog egyrészt alanyi jog, míg a másik oldalon, az állam oldaláról 

intézményvédelmi kötelezettségként jelentkezik. Az állam ezen életvédelmi kötelezettsége 

megnyilvánul a jogalkotási folyamatok révén és a materiális feltételek biztosításában,
1
 melyek 

egyik példája lehet a krízisinkubátorok alkalmazása. 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekjogi Egyezménye, amelyet 1989. november 20-

án, New Yorkban fogadott el az ENSZ Közgyűlése (Gyermekjogi Egyezmény, Egyezmény), a 

mai napig a legszélesebb körben ratifikált nemzetközi egyezmény. Napjainkban már 196 ország a 

részese. Hazánk 1990-ben csatlakozott, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki azt.
2
 A 

gyermeki jogok – az alapjogok időbeli kialakulásának csoportosítása szempontjából – harmadik 

generációs jogoknak minősülnek: ekként a nemzetközi jog fejlődésének eredményeként alakultak 

                                                 

 A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 

fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális 

gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 
1
 Kiss Barnabás - Lichtenstein József - Tóth Judit: Alkotmányjog II. Alapjogok és emberi jogok. Iurisperitus Kiadó, 

2018, Szeged, 67. o. 
2
 https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/ (Letöltve: 2019. 03. 10.) 

https://unicef.hu/igy-segitunk/kozos-ugyeink/gyermekjogok/gyermekjogi-egyezmenyrol/
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ki a XX. század második felében és valamilyen globálisan fennálló problémára próbálnak választ 

adni. Az Egyezmény a gyermekeket a felnőttekkel egyező jogalanynak tekinti, a felnőttekével 

egyező emberi jogok őket is megilletik, ám életkoruknál fogva speciális védelemben is 

részesülnek.
3
 Ezen speciális védelem része az is, hogy helyzetükből fakadóan 

többletjogosultságok illetik meg őket, melyek érvényesülését pedig az Egyezményhez csatlakozó 

részes államoknak garantálnia kell. De pontosan kit is tekinthetünk gyermeknek? 

 

A Gyermekjogi Egyezmény szerint „gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem 

töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban 

eléri”. 

 

A Gyermekjogi Egyezmény biztosítja azokat a jogokat, melyeket minden gyermek számára 

nemtől, fajtól, származástól és bőrszíntől függetlenül garantálni kell. E jogok az ún. 3P-modell 

alapján csoportosíthatók, amelynek elemei a védelem (Protection), az ellátás, gondozás 

(Provision) és a részvétel (Participation).
4
 Ez alapján a gyermeknek joga van többek között a 

kizsákmányolás, a bántalmazás és az elhanyagolás elleni védelemre, a testi-lelki fejlődéséhez 

szükséges alapvető létszükségletek biztosítására, és arra, hogy az őt érintő kérdésekben 

véleményét meghallgassák és ezen véleményét figyelembe vegyék érettségi szintjének 

megfelelően. 

 

A Gyermekjogi Egyezmény 44. cikke alapozza meg a részes államok azon kötelezettségét, hogy 

az Egyezmény hatálybalépésétől számított kettő éven belül, majd ettől kezdve ötévente kötelesek 

beszámolni jelentésükben, arról, hogy milyen intézkedésekkel mozdították elő az Egyezmény 

rendelkezéseinek végrehajtását és az a benne foglalt jogok érvényesülését. A részes államok 

kormányainak és az adott ország civil szervezeteinek jelentéseit a 18 független szakértőből álló
5
 

Gyermekek Jogainak Bizottsága (Gyermekjogi Bizottság) vizsgálja. A vizsgálat kimenetele 

függvényében ajánlásokat tehet annak érdekében, hogy az Egyezményben foglaltak minél 

szélesebb körben valósuljanak meg.
6
 A Gyermekjogi Bizottság – Magyarország 3-4-5. időszaki 

jelentésére reagálva – aggodalmát fejezte ki a krízisinkubátorok alkalmazása gyakorlatának 

egyezménysértő volta miatt és a program megszüntetésére és az Egyezménynek megfelelő 

alternatívák kialakítására sürgette az országot, valamint hogy „fokozza a csecsemőkről való 

lemondáshoz vezető okok megszüntetése érdekében tett erőfeszítéseit”. 

 

 

2. A krízisinkubátorokról és a jogi szabályozásról 

 

A babamentő inkubátor program 1996-ban indult útjára Magyarországon. A legelső 

magyarországi ’baby box’-ot Budapest IX. kerületében, a Schöpf-Merei Ágost Kórház és 

Anyavédelmi Központban állították fel. Ezeknek az inkubátoroknak kettős a szerepe, egyrészt a 

csecsemőnek megfelelő hőmérsékletet biztosít, amíg a kórház dolgozói el nem látják, másrészt, 

segítséget nyújt az édesanyáknak, akik ugyan életet adtak gyermeküknek, de nem tudják vagy 

                                                 
3
 Faix Nikoletta: A gyermekjogi egyezmény legfőbb vívmányai és az igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása. 2016. 

június 28. https://jogaszvilag.hu/szakma/a-gyermekjogi-egyezmeny-legfobb-vivmanyai-es-az-igazsagszolgaltatasra-

gyakorolt-hatasa/ (Letöltve: 2019. 04. 15.) 
4
 Lux Ágnes: A gyermekek jogai https://ijoten.hu/szocikk/a-gyermekek-jogai (Letöltve: 2019. 07.10.) 

5
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx (Letöltve: 2019. 04. 23.) 

6
 www.csagyi.hu/forrasmunkak/item/728/-gyermekjogi-jelentesek (Letöltve: 2019. 03. 19.) 
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nem kívánják felnevelni őket.
7
 Ennek kapcsán tisztáznunk kell, hogy a gyermekelhagyásnak kettő 

fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik a nyílt elhagyás, mikor az ismert szülő azért hagyja 

hátra gyermekét, mert sem ő, sem a gyermek más családtagja nem tudja/nem akarja felnevelni a 

gyermeket. A titkos elhagyás lényege, hogy a szülő kilétét nem lehet beazonosítani, szülői 

felelősséget nem vállal a gyermek tekintetében.
8
 Inkubátoros elhelyezés esetén titkos elhagyásról 

beszélhetünk, mivel a vér szerinti szülő a szülői felügyeleti jogát nem kívánja gyakorolni, 

anonimitását megőrizve mond le az újszülöttjéről. A gyermek baby box-ba való behelyezése 

(mint ráutaló magatartás) az örökbefogadáshoz való hozzájárulásnak minősül. Annak tényét, 

hogy a csecsemő inkubátorba helyezése automatikus hozzájárulást jelent (ráutaló magatartással) a 

titkos örökbefogadáshoz, azt 2006-ban, az akkor hatályos Családjogi Törvény (Csjt.) mondta ki: 

„nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más 

nevelje fel – személyazonosságának feltárása nélkül – az egészségügyi intézmény erre kijelölt 

helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik.” 

 

A krízisinkubátor óra-perc pontossággal jelzi, hogy mikor helyezték be az újszülöttet, amelyet a 

portaszolgálat észlel. Az inkubátorba elhelyezett gyermekért kettő csecsemő- és gyermekápoló, 

az újszülött ellátására alkalmas eszközökkel indul.
9
 Az újszülött vizsgálata és ellátása után a 

helyileg illetékes gyámhatósággal kell felvenni a kapcsolatot, akik megkezdik a szükséges 

lépéseket az örökbefogadási eljárás megindításához. A gyermek az örökbefogadni szándékozó 

szülőkhöz kerül, ám az örökbefogadás jogerős engedélyezésére a csecsemő 6 hetes koráig nem 

kerülhet sor. Ennek oka, hogy a születéstől számított 6 héten belül jelentkezhet a vér szerinti 

szülő, amennyiben ő maga, a másik szülő vagy a gyermeknek más hozzátartozója vállalja a 

csecsemő felnevelését. 

 

2005 előtt a gyermekről való lemondás ilyen formája megvalósította a családi jogállás 

megsértésének tényállását,
10

 amelyet az akkor hatályos Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. 

törvény) 213. §-a szabályozott és komoly büntetési tétellel sújtott. A bűncselekmény minősített 

esetét valósította meg az, aki „a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésére, 

felügyeletére vagy gondozására köteles személy”, így, ha az anya helyezte el a gyermeket a 

krízisinkubátorba, úgy ezt a cselekményét a törvény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 

szankcionálta. A bírói gyakorlat azonban ezen szigorú büntetés kiszabása helyett kialakította azt a 

gyakorlatot, hogy jelentősen enyhítette a büntetési tételt a büntetés kiszabása körében, így 

jellemzően pénzbüntetéssel sújtották ezeket az édesanyákat.
11

 2005 óta viszont nem valósít meg 

bűncselekményt, aki így kíván lemondani újszülött gyermekéről. A gyermekről való lemondás 

ezen formáját a 2005. évi XXII. törvény legalizálta. A 2005 előtti szabályozás azért is 

ellentmondásos, mert az állam annak ellenére, hogy védte a gyermeki életet, addig azzal 

párhuzamosan az anya magatartását (gyermekről való lemondását, inkubátorba helyezéssel) az 

akkor hatályos Btk. pönalizálta. 

                                                 
7
 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirek/babamento-inkubatorok-orszagos-listaja (Letöltve: 2019.03.31.) 

8
 Dr. Herczog Mária: Az újszülöttek és kisgyerekek elhagyásának okai és lehetséges megelőzése Európában. Családi 

Jog 2013/3., 9. o. https://www.mokk.hu/regioldal/pdf/linkgyujto/Csaladi_Jog/Aktualis/2013%20-09.pdf (Letöltve: 

2019. 04. 17.) 
9
 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Újszülött 

Osztályának osztályvezetőjével, Prof. dr. Orvos Hajnalkával készített interjú anyagából. 
10

 Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben. 

http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201205441.pdf (Letöltve: 2019. 04. 04.) 
11

 http://bolcso.hu/cikkek/nl2003a.html (Letöltve: 2019. 04. 19.) 
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Az utolsó ismert adatok alapján az ország területén jelenleg 32 kihelyezett inkubátor található.
12

 

Ezeknek az inkubátoroknak bizonyos szakmai minimumfeltételeknek kell megfelelnie. Ezen 

minimumfeltételeket a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet határozza meg (1. számú melléklet, 9. 

fejezet) általános és tárgyi feltételek formájában. 

 

Az általános kritériumok a következők: „1. Az inkubátor-fogadóhelyet közterületről könnyen 

megközelíthető helyen kell kialakítani. 2. Elhelyezéséről, elérhetőségéről az intézet bejáratánál 

jól látható és közérthető tájékoztatót kell kifüggeszteni. 3. Az újszülött inkubátorba történő 

elhelyezéséhez az anonimitás lehetőségét biztosítani kell. 4. Biztosítani kell, hogy az inkubátor 

folyamatosan (folytonos üzemmódban) újszülött befogadására alkalmas legyen. 5. Újszülött 

anonim elhelyezésére szolgáló inkubátor kizárólag ott működtethető, ahol az újszülött ellátásához 

legalább a neonatológia I. szintjének megfelelő szakmai minimumfeltételek biztosítottak. 6. Az 

egészségügyi államigazgatási szerv felé jelenteni kell az eseteket.” 

 

A tárgyi feltételek a következők: „1. Inkubátor, amely melegít, izolál és mechanikai védelmet 

biztosít. 2. Hangjelzés vagy a behelyezés tényére az egészségügyi szolgáltatót figyelmeztető más 

jelzőrendszer működtetése.” 

 

A krízisinkubátor-program indításakor a legfőbb cél az volt, hogy a csecsemőgyilkosságok 

számát visszaszorítsák. Statisztikák nemigen állnak rendelkezésre azzal kapcsolatosan, hogy 

évente mennyi csecsemőgyilkosságot követtek el, ám Dr. Cseres Judit 1982 és 1999 közötti 

időintervallumban 286 ügyet vizsgált, melyek esetén újszülött gyermekek sérelmére követtek el 

ölési cselekményt és a bűncselekmény jogkövetkezményeként jogerős bírói ítélet is született.
13

 

Hozzá kell tenni, hogy ezen a területen igen magas a látencia, így nem tudni, hogy valójában 

mennyi csecsemőgyilkosságot valósítottak meg. Abban az esetben, ha aktuális statisztikai 

adatokra lennénk kíváncsiak, akkor sajnálatos módon még ennyi információ sem állna 

rendelkezésünkre ebben a témában, hiszen 2001 óta a bűnügyi statisztikában nem önállóan kezelt 

kategória a csecsemőgyilkosság bűncselekménye. Napjainkban a 14 évnél fiatalabbak sérelmére 

elkövetett életellenes deliktumok közé tartozik. Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy 

bár a gyermekek fokozott védelemben kell, hogy részesüljenek, ugyanakkor ez a terület mégsem 

kap kellő figyelmet hazánkban. Sajnálatosan hivatalos adatok arról sem állnak rendelkezésre, 

hogy milyen a krízisinkubátorok kihasználtsága. Informális adatok és becslések alapján 2010-ben 

körülbelül 40 gyermeket érintett a krízisinkubátorba helyezés, 2014 végére már körülbelül 60 

gyermeket, így amennyiben az egyenes arányosság elvét követjük, akkor most járhat ez a szám 

85 körül. 

 

Ebből a feltehetőleg 85 újszülöttből kettőt a 2000 óta működő, szegedi krízisinkubátorba 

helyeztek el. Erre 2010-ben és 2017-ben került sor. Mindkettő újszülött egészséges volt és pár 

órával a szülés után helyezték el őket az inkubátorba. Az újszülöttek kórházi ellátása során a vér 

szerinti szülő nem jelentkezett egyik esetben sem.
14

 Ám a csecsemő 6 hetes koráig van lehetősége 

                                                 
12

Országos Tisztifőorvosi Hivatal: Újszülöttek anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő 

elhelyezésére szolgáló inkubátorok listája I, II.  https://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2015/03/inkubatorok-

listaja-1.pdf; https://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2015/03/inkubatorok-listaja-2.pdf (Letöltve: 2019. 03. 

14.) 
13

 Dr. Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek, BM Kiadó, 2000, Budapest, 65. o. 
14

 Ld. 8. lj. 
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jelentkezni, ekkor az örökbefogadni szándékozó személy, a gyámhivatal felhívására köteles 

kiadni a csecsemőt. 

 

Ahogy a gyermekelhagyásnak, így az örökbefogadásnak is kettő fajtája ismert, ezek a titkos- és a 

nyílt örökbefogadás. Nyílt örökbefogadásnál a vér szerinti szülő megismeri az örökbefogadó 

szülőket és ezen örökbefogadni szándékozó pár tekintetében járul hozzá ahhoz, hogy 

örökbefogadják gyermekét. A titkos örökbefogadások esetében a vér szerinti szülő és az 

örökbefogadók nem ismerik meg egymást. Jelen esetben – a gyermekről való lemondás 

természete miatt, nevezetesen, hogy kilétét titokban tartva mond le a szülő a gyermekről – titkos 

örökbefogadásról beszélhetünk. Amennyiben nem jelentkezik, akkor az örökbefogadás jogerős 

engedélyezésére kerül sor, így a gyermek végleg a nevelőszülőkhöz kerül,
15

 az eljárást a helyileg 

illetékes gyámhivatal folytatja le. 

 

 

3. Jogsérelmek 

 

A napjainkban közel 85 magyarországi inkubátorba helyezett gyermeknek és a külföldi, hasonló 

helyzetű gyermekeknek számtalan joga sérül. De melyek is ezek a jogok? 

 

Az Európai Parlament 33 néppárti képviselője levélben tiltakozott a baby box program 

megszüntetése ellen. Erre a levélre Dr. Jean Zermatten, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 

akkori elnöke reagált a Bizottság nevében (2011. augusztus 21-én): „Tiszteletben tartva a 

parlamenti képviselők véleményét, a Gyermekjogi Bizottság megerősíti, hogy a „babadobozok” 

nincsenek összhangban a Gyermekjogi Egyezménnyel, többek között a 7., 8., 9. és 19-es 

cikkellyel.”
16

 

 

A Gyermekjogi Egyezmény 7. cikk 1. pontja kimondja, hogy „a gyermeket születésekor 

anyakönyvezik és ettől kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjon, állampolgárságot szerezzen és 

lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.” Ha egy gyermek 

egészségügyi intézményben születik, akkor az intézmény vezetője jelenti be az anyakönnyvezető 

felé a gyermek születését, legkésőbb a születést követő első munkanapon. Intézményen kívül 

történt szülés, illetve otthonszülés esetén 8 napon belül kell bejelenteni a gyermek születését.
17

 A 

krízisinkubátorokba elhelyezett gyermekek esetén nem lehet tudni a születés pontos idejét és 

helyét, mivel ezek az anyák nem egészségügyi intézményben adnak életet gyermekeiknek, hanem 

otthon vagy közterületen. 

 

Ezek a gyermekek nem kapnak szakszerű ellátást születés után, vagyis ilyenkor a megfelelő 

egészségügyi ellátáshoz való joguk sérül, amíg a kórház dolgozói megfelelő ellátásban nem 

részesítik őket. Nevet az intézmény dolgozói adnak, amelyet később az örökbefogadó szülők 

                                                 
15

 Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése 

érdekében elfogadott intézkedésekről, Budapest, 2012. június 28. https://docplayer.hu/494753-Magyarorszag-3-4-5-

idoszakos-jelentese-a-gyermek-jogairol-szolo-egyezmenyben-elismert-jogok-ervenyesitese-erdekeben-elfogadott-

intezkedesekrol.html (Letöltve: 2019. 06. 20.) 
16

 Ld. 9. lj. 
17

 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/87/60000/6_2003bm_rendelet_ak_hazassagkotes_nevvis.pdf 

(Letöltve: 2019. 04. 18.) 
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megváltoztathatnak. Ameddig nem fogadják örökbe a csecsemőt, addig a családban 

nevelkedéshez való jog sérelme is fennáll. A 8. cikk 1. pontja az identitáshoz való jogot 

védelmezi, de ha egy gyermekről ilyen módon mondanak le, akkor a származását, vér szerinti 

családját nem ismeri meg. A 9. cikk 3. pontja szerint „az Egyezményben részes államok 

tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől külön élő gyermeknek azt a jogát, 

hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha 

ez a gyermek mindenek felett álló érdekeivel ellenkezik.” Tehát ennek értelmében a gyermeket 

megilletné az a jog, hogy különélő szüleivel kapcsolatot tarthasson. Ám inkubátoros babák esetén 

semmilyen támpont nem áll rendelkezésére, kik lehetnek szülők, más rokonok. Amennyiben az 

édesanya helyezi el a gyermeket inkubátorba, úgy az édesapa sem ismeri meg a gyermeket, nem 

tehet apai elismerő nyilatkozatot, holott előállhat az a helyzet, amikor az édesapa vagy annak 

családja felnevelné a csecsemőt vagy más módon nyújtana segítséget a krízishelyzetbe került 

nőnek. Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy a gyermeknek nem lesz lehetősége arra, 

hogy a családi kórtörténetét és a családi kapcsolatait megismerje. Ez számára a későbbiekben 

hátrányos lehet, így véleményem szerint ameddig működnek krízisinkubátorok, addig szükséges 

lenne valamilyen módon biztosítani, hogy az elhelyező szülő a legfontosabb adatokat (családi 

kórtörténet) lejegyezhesse valamilyen formában. 

 

A 18. cikk 1. pontja szerint a szülők együttesen felelősek a gyermekük felneveléséért és mindig a 

gyermekük legfőbb érdekét kell szem előtt tartaniuk. Sajnálatos módon nem a gyermek legfőbb 

érdeke érvényesül, hiszen a legfőbb érdeke az lenne, hogy a saját szüleivel, rokonaival együtt, 

szerető családban nevelkedjen, viszont ezeknek a babáknak soha nem lesz esélyük arra, hogy vér 

szerinti családjukat megismerjék. Bár meg kell említeni azt a nem túl gyakori esetet is, amikor a 

gyermeknek nem az a legfőbb érdeke, hogy vér szerinti szülei neveljék és gondoskodjanak róla, 

ilyen például, mikor elhanyagolják, bántalmazzák, a szülő és a gyermek kapcsolata nagyon 

megromlott, a szülő a gyermek egészségére káros magatartást gyakorol stb. 

 

A 19. cikk 1. pontja értelmében a részes államnak mindent meg kell tennie, hogy a gyermekeket 

megvédje „az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, 

a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen 

formájától…”.
18

 Az inkubátoros babákat viszont elhagyják, így ezen joguk sérelme is 

megállapítható. A gyermekek fentebb felsorolt jogai egyértelműen sérelmet szenvednek a 

’babadoboz’ program alkalmazása miatt. Ezek tudatában konstatálható, hogy az Egyezmény 

fentebb felsorolt cikkei és a magyar gyakorlat nincs összhangban egymással. 

 

Ezek az inkubátorba elhelyezett újszülöttek nagy hátránnyal indulnak az életben, azáltal, hogy az 

igazi gyökereiket nem ismerik meg. Ugyanakkor ezen a ponton fontos megemlíteni, hogy nem 

csak a magyar inkubátorokba elhelyezett gyermekeket érintheti ez a probléma. Magyarországon 

kívül még számos országban alkalmaznak nagy számban babamentő inkubátorokat. Amennyiben 

csak az Európai Unió országait vesszük alapul, úgy azt láthatjuk, hogy Magyarországon kívül 

még 10 uniós országban vannak baby box-ok, többek között Németországban, Lengyelországban, 

Csehországban és Szlovákiában.
19

 Szlovákiában 2012-ig 34 gyermek életét mentették meg az 

                                                 
18

 1991. évi LXIV. törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.TV (Letöltve: 2019. 06. 20.) 
19

http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/content/child-abandonment-and-its-prevention_en 

(Letöltve: 2019. 04. 02.) 
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inkubátorok, közöttük egy fogyatékkal élő gyermek is volt.
20

 Olyan eset is történt, amikor egy 

másfél éves gyermeket hagytak a ’babadobozban’.
21

 

 

A magyar gyakorlattal szemben Németországban plakátokat, táblákat helyeznek ki az 

inkubátorok mellé, hogy a szülő, aki otthagyja gyermekét, tájékozódni tudjon minden fontosnak 

vélt információról (jogi helyzet tisztázása, segítségkérési lehetőségek). Szlovákiában sok 

gyermek el sem jut az inkubátorokig, mivel egy mindenhol hirdetett segélyhívó vonalon keresztül 

a krízisterhesek valós segítséget kapnak, ennek köszönhetően sok szülő meggondolja magát. 

Amennyiben mégis elhelyezik a gyermeket az inkubátorba, pár napon belül az egynegyedükért 

mégis jelentkeznek a szülők Németországban és Szlovákiában is.
22

 Ezzel szemben 

Magyarországon nem volt olyan hír, mely szerint bármelyik inkubátorban elhelyezett gyermekért 

jelentkeztek volna. Ennek egy lehetséges oka véleményem szerint, hogy – mint a német és a 

szlovák példából láthatjuk –, más országokban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 

tájékozódhasson a szülő a lehetőségeiről, hiszen a krízisinkubátorok mellett kifüggesztett 

plakátok és táblák, valamint a segélyhívó számról kifüggesztett tájékoztató mind ezt szolgálják. 

 

Magyarországon azonban igen kevés információt találhatunk a baby box-ok mellett, kivéve azt a 

pár soros tudnivalót, amely arról szól, hogyan kell használni az inkubátort. Segélyhívó vonalat a 

krízishelyzetbe került nők segítésére hazánkban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és 

a civil szervezetek működtetnek, mint például a Gólyahír Egyesület és a Bölcső Alapítvány, 

viszont erről egy tájékoztató plakát sincs az inkubátorok mellett. 

 

De mi a helyzet az Európai Unión kívül azoknak a gyermekeknek a helyzetével, akiket nem 

kívánnak felnevelni saját szüleik? 

 

Példaként érdemes a Kínában alkalmazott módszert röviden ismertetni. 2011 júniusában épült 

Shijiazhuang városban az első ’baby safety island’, ahol a szülők otthagyhatják gyermekeiket, 

amennyiben nem tudják vagy nem kívánják felnevelni őket. 2014-re már 25 ilyen babasziget lett 

felállítva Kína különböző pontjain, ám ezekből néhányat bezártak, mert sok beteg gyermeket 

helyeztek el ezeken (Pierre Robin szindróma, Down-szindróma, stb.) Az eredeti elképzelés 

szerint ezek a szigetek az 1 éves vagy ennél fiatalabb gyermekek otthagyására teremtettek volna 

lehetőséget a szülőnek, azonban a gyakorlatban ez nem az elképzelés szerint valósult meg. A 

legtöbb gyermek vagy fogyatékkal élő volt, vagy 1 évesnél idősebb.
23

 A legtipikusabb 

körülmények, amely miatt ezekre a szigetekre küldik a szülők a gyermekeket, a család rossz 

anyagi helyzete, a gyermek fogyatékosságának ténye, illetve rengeteg más körülmény is lehet 

kiváltó ok. Több eset is jelentős nyilvánosságot kapott. Számomra nagyon megdöbbentő volt az 

az eset, amikor egy 6 éves kislányt némi pénzzel és egy cetlivel a zsebében – amin rajta volt a 

születési ideje – hagytak ott a szülők egy ilyen sziget előtt. 

 

                                                 
20

 Ilias Bantekas, Michael Ashley Stein, Dimitris Anastasious: The UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: A Commentary, Oxford University Press 2018, 165. bekezdés  
21

 Ld. 7. lj.  
22

 https://orokbe.hu/2014/12/08/herczog-maria-inkubator/ (Letöltve: 2019. 03. 28.) 
23

 A kínai baby safety island-ekkel kapcsolatos információk sajnálatos módon csak kínai nyelven érhetőek el. A 

fentebb ismertetett tényeket és adatokat a KAPU Kínai-Magyar Cserediák Program vendéghallgatója, aki 

anonimitást kért, fordította le számomra.  
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Úgy vélem, a krízisinkubátorok alkalmazása sokkal humánusabb a kínai módszerhez képest, 

hiszen Kínában nem csak újszülöttekről mondanak le. Legnagyobb számban az idősebb vagy 

fogyatékkal élő gyermek gondozásáról mond le a szülő. Egy idősebb gyermek, aki már megérti 

mi zajlik körülötte, sokkal nagyobb szenvedésnek van kitéve azáltal, hogy felfogja és érzi, hogy 

saját szülei nem szeretnék vagy nem tudják felnevelni. Viszont egy újszülött csecsemőt, akit 

inkubátorba helyeznek el, nagy eséllyel rövid időn belül szerető család fog körül venni vagy akár 

saját családja jelentkezik érte, amennyiben meggondolják magukat. Bár meg kell említeni, hogy 

hazánkban is adnak örökbe idősebb gyermekeket, de ez nem olyan gyakori, mint az az eset, 

amikor fiatalabb gyermekről mondanak le a szülők. 

 

 

4. Lehetséges alternatívák 

 

2014-es Zárójelentésében az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága nyomatékosan sürgeti 

Magyarországot a krízisinkubátorok megszüntetésére, emellett felszólítja hazánkat, hogy az 

Egyezménynek megfelelő alternatívák kialakítását segítse elő ezen a területen. Felmerül a kérdés, 

vajon milyen alternatívák elképzelhetőek, s milyen módszerek lennének a legmegfelelőbbek 

ahhoz, hogy megelőzzük a nem kívánt terhességeket, így megakadályozva a csecsemőelhagyások 

és csecsemőgyilkosságok számát? 

 

Az egyik legfontosabb dolog a prevenció kell, hogy legyen. Már egészen kisgyermek kortól 

megfelelően kellene felkészíteni a gyermekeket – érettségi szintjüknek megfelelően – például 

egészségnapok, osztályfőnöki órák keretében vagy védőnő által tartott foglalkozásokon. Sajnos a 

magyar szemléletmód szerint nem kell elsietni az iskolai felvilágosító órák megtartását, hiszen 

’ráér az majd nyolcadik osztályban is’. Holott éppen ez a szemléletmód az egyik kiváltó oka 

annak, hogy a válsághelyzetbe került fiatal lányok nem tudják mi a teendő egy nem kívánt 

terhesség esetén. Magyarországon 14 éves kortól beleegyezéssel legálisan létesíthető szexuális 

kapcsolat. Véleményem szerint ilyen idős korára már minden gyermeknek megfelelő, stabil 

tudással kellene rendelkeznie a szexualitással kapcsolatosan. Tudnia kellene, hogyan védekezzen 

a nemi betegségek, a nem kívánt terhesség ellen, amennyiben pedig egy fiatal lány nem kívánt 

gyermekkel várandós, tudnia kellene milyen lehetőségek állnak rendelkezésére. 

 

A KSH adatai szerint a művi terhességmegszakítások száma összességében nagymértékű 

csökkenő tendenciát mutat az 1990-2016 közötti időszakra, ám „a tizenévesek és a 20-as éveik 

elején járó nők abortuszgyakorisága alig változott (nem csökkent)”.
24

 Ebből jól látszik, hogy 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fiatalok még teljeskörűbb szexuális edukációjára, 

megelőzve így a nem kívánt gyermekek fogantatását. Az lenne a legfontosabb, hogy tudatos és 

felelős gondolkodásmódot alakítsanak ki a kamaszok. Ám ez nem csak az iskola feladata kell, 

hogy legyen. Amíg a fiatal fiúk főként az internetről tájékozódnak és keresnek információkat, 

addig a lányok esetében a szülők és az internet (50-50% megoszlási arány) az elsődleges 

ismeretszerző forrás.
25

 Mivel mindkét nem tekintetében fontos információforrás az internet, úgy 

                                                 
24

 Terhességmegszakítások http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/terhessegmegsz16.pdf (Letöltve: 2019. 04. 

01.) 
25

 Egy általam készített, nem reprezentatív, kérdőíves felmérés eredménye (13-18 éves korosztály)  

Kérdőív címe: Szexedukáció, mintavétel ideje: 2019. 04. 01-2019. 04. 08.  

Kérdések: Nem, Életkor, Volt-e már az iskoládban szexuális felvilágosító óra? Hányadik osztályban került sor az 

első ilyen szexuális felvilágosító órára? Az első szexuális felvilágosító foglalkozás életkorodnak és érettségi 
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gondolom fontos lenne több, a szexualitással összefüggő tartalmú, hiteles információkkal 

megtöltött oldalt létrehozni, ahol a kamaszok a bennük felmerülő kérdésre valós, tényszerű 

tudnivalókat találhatnak meg (koruknak, nemüknek megfelelő tartalommal). 

 

A Hintalovon Alapítvány már létrehozott egy ilyen oldalt. A www.yelon.hu weboldalon a fiatalok 

a menüben található szűrő segítségével rátalálhatnak azokra a tartalmakra, amikre kíváncsiak. 

Ehhez ki kell választani a nemüket, korukat és a témát, ami iránt érdeklődnek. Amennyiben 

valaki mégsem találná meg a választ a keresett információra, úgy a csevegőprogram segítségével 

fel tudja tenni kérdéseit, természetesen anonim módon. A chat hétfőn, szerdán és szombaton 

vehető igénybe. Amint már említettem, a fiatal lányok tekintetében nem csak az internet számít 

elsődleges forrásnak, hanem a szülőktől szerzett információ is (50-50% volt a megoszlási arány 

az általam készített nem reprezentatív felmérésben), így kiemelten fontos a szoros szülő-gyermek 

kapcsolat kialakítása a fiatal lányok és szüleik között. Ha ez nem történik meg, és mindig 

tabuként kezeli a család ezt a témát, akkor a gyermek rossz mintát lát és ugyanezt a hibát később 

nagy valószínűséggel ő is elköveti saját gyermeke tekintetében. Emellett nagy az esély arra, hogy 

amikor a gyermeknek szüksége lenne a segítségre, nem szól a szüleinek, mert nem mer kérdezni, 

segítséget kérni. 

 

A már krízishelyzetbe került nők válsághelyzetének felismerése, és ezen nők megsegítése is 

nagyon fontos lenne. A válsághelyzetbe került nők titkolják várandósságuk, tagadásban élnek, 

segítséget nem kapnak. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait megfelelő ismeretekkel kellene 

ellátni, hogy szerepet tudjanak vállalni a krízishelyzetek felismerésében és azok megoldásában. 

 

A prevenció fejlesztésén túl több megoldás létezik, amivel fel lehetne váltani a krízisinkubátorok 

alkalmazását, amennyiben tényleg szükséges lenne ez a lépés. Franciaországban már 1941 óta 

létezik az anonim szülés intézménye. Anonim szülés esetén az édesanya a kórház falain belül 

szülheti meg gyermekét, így megfelelő egészségügyi ellátást kap a baba és az édesanya is. A 

gyermek anyakönyvezésére is sor kerül, viszont az édesanyja nevét nem tűntetik fel a születési 

anyakönyvi kivonaton, mindössze egy X kerül rögzítésre a neve helyére.
26

 A szülés során az anya 

egy lezárt borítékban adja meg az adatait, mely tartalmazza a nevét és a címét. 2002 óta az ilyen 

borítékokat egy központi hivatalban őrzik (Conseil national pour l’accès aux origines 

personnelles), innen az adatokat csak az adoptált gyermek vagy annak törvényes képviselője 

kérheti ki. Ekkor a hivatal felveszi a kapcsolatot az anyával, akinek nyilatkoznia kell, hogy meg 

kívánja-e őrizni anonimitását.
27

 2001-ben Ausztria is átvette 
28

ezt a módszert, emellett 

krízisinkubátorokat is alkalmaznak az országban. Az anonim szülés bevezetésével a megfelelő 

egészségügyi ellátáshoz való joga nem sérülne az újszülöttnek, így előnyösebb lenne az 

inkubátorprogramhoz képest, amely esetében ezen jog sérelme fennáll, amíg a gyermeket a 

kórház dolgozói megfelelő ellátásban nem részesítik. 

 

                                                                                                                                                              
szintednek megfelelő időpontban került megtartásra? Amennyiben volt szexuális felvilágosító foglalkozás, azt ki 

tartotta? Szerinted az iskolában megfelelő tájékoztatást kaptál minden benned felmerülő kérdésre a szexuális élettel, 

nemi betegségekkel, nem kívánt terhességgel kapcsolatosan? Honnan szerzel információt, ha valamire kíváncsi vagy 

a témával kapcsolatosan? 
26

 Laury Oaks: Giving Up Baby: Safe Haven Laws, Motherhood, and Reproductive Justice, New York University 

Press, 2015, 24. o. 
27

 Lásd: 9. lj.  
28

 Lásd: 9. lj. 
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2003-ban az Odièvre kontra Franciaország ügy 

(kérelemszám: 42326/98) kapcsán megállapította, hogy az anonim szülés intézménye jogos 

egyensúlyt teremt az anya és a gyermek jogai között és nem sérti az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 8. (magánélethez való jog) és 14. (diszkrimináció-tilalom) cikkét.
29

 Hazánkban 

az anonim szülés bevezetését 2012-ben az ombudsman is javasolta, 2013-ban pedig kettő 

országgyűlési képviselő is nyújtott be törvényjavaslatot ezen módszer bevezetésére, de nem 

vezetett célra a kezdeményezés. 

 

Úgy vélem nagyon fontos lenne tájékoztató jelleggel értesíteni a segélyhívó vonalak meglétéről 

az embereket, amelyeket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a civil szervezetek 

működtetnek. Közvetlenül a krízisinkubátorok mellett továbbá kiemelten fontos lenne egy ilyen 

információkat tartalmazó tájékoztató plakát kihelyezése is. A külföldi minták is azt mutatják, 

hogy ez egy valódi segítség a krízishelyzetbe került nőknek, mivel az inkubátorokba elhelyezett 

gyermekek egynegyedéért visszamennek Németországban és Szlovákiában is, így a vér szerinti 

családjukkal nőhetnek fel. A krízisterhesek hónapokig titkolóznak, tagadásban élnek, nincs kihez 

fordulniuk, ám így személyazonosságuk feltárása nélkül kaphatnának segítséget szakemberektől. 

 

Segélyhívó vonalat működtető civil szervezet többek között a Gólyahír Egyesület, melynek 

ingyenesen hívható vonalát reggel 6 órától, este 22 óráig lehet hívni és a Bölcső Alapítvány 24 

órában elérhető segélyhívó vonala. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

működtetett gyermekvédő hívószám egy 24 órán át ingyenesen hívható zöld szám. Véleményem 

szerint, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményeknek mindenképpen fel kellene hívni a 

figyelmet erre a lehetőségre. Azért is fontos, hogy a segélyhívó vonalak 0-24 órában elérhetőek 

legyenek, mert a legtöbb szülés akkor indul meg, amikor „észrevétlenül le is tud zajlani”
30

, tehát 

éjjel és a kora reggeli órákban, amikor más családtagok nincsenek otthon vagy már alszanak. A 

magyarországi civil szervezetek a segélyhívó vonalak működtetésén túl számos más 

tevékenységükkel is a krízisterhesek megsegítésére fókuszálnak. Ezeknek a civil szervezeteknek 

az állam által történő támogatása (hogy bővíthessék kapacitásukat), szintén egy alternatíva 

lehetne. A következőkben ismertetném pár civil szervezet tevékenységét. 

 

A Lea Alapítvány által létrehozott Lea Otthon – egy többfunkciós gondozási központ – 2005-ben 

nyitotta meg kapuit, melyben egyszerre 20 anya és annak gyermeke ellátásáról tudnak 

gondoskodni. Fő feladatuknak azt tartják, hogy a krízishelyzetbe került anyát és gyermekét ne 

válasszák el egymástól, elkerülve így azt, hogy a baba gyermekvédelmi szakellátásba kerüljön és 

az anyától elválasztva nőjön fel. Az ide került nehézsorsú anyáknak (hajléktalan volt, bántalmazó 

partnerétől menekült, elvesztette állását, kitagadta a családja, stb.) új lehetőséget biztosítanak, 

hogy amint kikerülnek az Otthonból, képesek legyenek maguk is megállni a helyüket az életben. 

Ennek egy módja, hogy az anyák szakképesítést szerezhetnek.
31

 Így azok az édesanyák, akik 

azért mondanának le gyermekükről, mert nehéz anyagi körülmények közt élnek, és úgy érzik, 

hogy emiatt vagy bármilyen más okból nem tudnák felnevelni az újszülöttet, itt megfelelő 
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segítséget kapnak. Az Alapítvány azoknak az anyáknak is segítséget nyújt, akik krízisvonalon 

keresztül keresik fel őket problémáikkal.
32

 

 

A 2000 óta működő Gólyahír Egyesület nyílt örökbefogadásnak a közvetítésével is foglalkozik, 

titkolt terhességek esetén biztosítják, hogy megszervezik a védőnői és orvosi ellátást, 

krízislakásba elhelyezést is biztosítanak díjmenetesen a várandósság utolsó 2 hónapjában, 

amennyiben az szükséges.
33

 Az anyaotthon elhelyezést 2003-ban vették a legtöbben igénybe, 

mikor is 68 elhelyezett nőről számolt be az Egyesület. 2012-ben volt a legmagasabb az 

örökbefogadások száma (összesen 66 gyermek az évben) és 2013-ban volt a legmagasabb azok 

aránya, akik örökbeadási szándék ellenére hazavitték gyermeküket, egészen pontosan 37 ilyen 

eset történt az Egyesületnél 2013-ban.
34

 A 2013. évi V. törvény (Ptk.) bevezette az utánkövetés 

intézményét, így a Gólyahír Egyesület is végez utánkövetést is, 2016-ban 87 esetben. 

 

Az Együtt az Életért Közhasznú Egyesületet a válsághelyzetbe került nők nem csak telefonos 

segélyhívó vonalon keresztül érhetik el, hanem a honlapon keresztül is, ahol leírhatják 

problémáikat úgy, hogy közben anonimitásukat megőrzik. Emellett anyaotthoni elhelyezést 

szerveznek várandós és gyermekes anyáknak is. Babakelengye gyűjtésével is foglalkozik az 

Egyesület, amelyeket a rászorulókhoz el is juttatnak. Amennyiben egy édesanya úgy látja, hogy 

nincs más lehetősége, minthogy lemondjon a gyermekéről, úgy nyílt örökbefogadást készítenek 

elő. Az örökbeadás során az édesanyát próbálják megismerni, a vér szerinti szülőnek lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy az örökbefogadni szándékozó szülőket megismerje. A vér szerinti szülő a 

gyámhivatalnál tett lemondó nyilatkozattal mondhat le a babáról az örökbefogadni kívánó pár 

javára. Az örökbeadás után is lehetőséget biztosít az Egyesület arra, hogy az örökbeadó anya 

felkeresse őket és segítik a továbbiakban is, ha erre van szükség.
35

 

 

Végül, de nem utolsó sorban a Bölcső Alapítvány munkáját szeretném bemutatni röviden. Az 

első várandós nő 1995 augusztusában jelentkezett, a segítségkérők közül a legfiatalabb 14,5 éves 

volt.
36

 1995 augusztusától 2013 január hónapig az Alapítványnak köszönhetően 700 gyermek 

születhetett meg. A segélyhívó vonaluk a nap bármely szakaszában hívható, 0-24 órában 

működik. Az Alapítvány segíti a krízisterheseket abban, hogy kórházi körülmények között 

hozhassák világra gyermeküket. Átmeneti anyaotthoni ellátást is biztosítanak szükség esetén 

Szekszárdon és Budapesten. A várandós anyákkal pszichológus is foglalkozik a szülés előtt és 

után, amennyiben szükséges. Az Alapítvány a krízisterheseknek segítséget nyújt a krízishelyzet 

megoldásában, hogy a gyermek saját családjában nevelkedhessen. Amennyiben ez nem 

lehetséges, úgy a baba új családba kerülését segítik. Az örökbefogadni szándékozó párok az 

Alapítvány honlapján részletes tájékoztatást találnak az örökbefogadás menetével kapcsolatosan, 

ahol felhívják a figyelmet a legfontosabb tudnivalókra is, minthogy a gyermek és az 

örökbefogadó szülő közti korkülönbséget jogszabály határozza meg, az örökbefogadásnak az 

egyik feltétele, hogy az örökbefogadni szándékozóknak egy 21 órás tanfolyamon részt kell 

venniük stb. A Bölcső Alapítvány évente találkozókat is szervez, melyeken az örökbefogadók és 

a gyermekek is részt vesznek. 
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Úgy gondolom, hogy a krízisinkubátorok alkalmazása helyett a civil szervezeteknek a támogatása 

egy jó alternatíva lehetne, hogy bővíthessék személyi állományukat, ennek köszönhetően pedig 

több krízisterhesen és gyermeken segíthetnének.  

 

 

 

5. Összegzés 

 

A krízisinkubátorok alkalmazása – annak ellenére, hogy az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 

kifejezetten ellenzi–, úgy gondolom nem a legrosszabb megoldás, mivel ezeknek köszönhetően 

már többtíz gyermek megmentésére került sor Magyarországon. Természetesen az inkubátor-

programnak megvannak a maga hibái, hiszen fentebb is kifejtettem, hogy a gyermeknek több 

joga is sérelmet szenved, mindazonáltal, ennek a módszernek az alkalmazása humánusabb annál, 

mintha hagynánk, hogy ezek a gyermekek csecsemőgyilkosságok áldozatává váljanak. Meg kell 

azonban említeni, hogy mivel nincs hivatalos statisztika sem az inkubátorok kihasználtságáról, 

sem a csecsemőgyilkosságok számáról – hiszen a 14 év alattiak sérelmére elkövetett életellenes 

deliktumok körébe tartozik –, így az sem bizonyítható kétséget kizáróan, hogy a babadobozok 

alkalmazásának hatására csökkent volna a csecsemőgyilkosságok száma. 

 

Az inkubátor-program nagy hátránya, hogy azok csak nagyobb városokban találhatók meg. 

Minden megyében legalább egy inkubátor kell, hogy legyen, azonban számos olyan megye is 

van, ahol több inkubátor is üzembe helyezésre került. Mivel csak nagyvárosokban találhatók meg 

ezen inkubátorok, így egy faluban vagy kisebb településen élő krízisterhesnek (általában) ez nem 

jelent elérhető megoldást, sőt, sok esetben a létezéséről sem tudnak. Emellett az sem szól a 

krízisinkubátorok alkalmazása mellett, hogy a gyermeknek semmilyen családi kórtörténeti 

információ nem lesz a birtokában. Így ameddig működik az inkubátor-program, fontos lenne 

valamilyen formában biztosítani azt, hogy a vér szerinti szülő a családi kórtörténetről 

információkat hagyhasson a csecsemő elhelyezésekor az inkubátor mellett. 

 

Amennyiben a jövőben felszámolásra kerülnek a krízisinkubátorok, a fentebb felsorolt 

alternatívák jogszabályi feltételeinek biztosítása, illetve ezen alternatívák bevezetése felválthatná 

a most alkalmazott módszert. Úgy vélem, a prevenció az elődleges és legfontosabb megoldás, 

hogy megelőzhetőek legyenek a csecsemőelhagyások és a csecsemőgyilkosságok. Mivel a XXI. 

század gyermekei számára az internet az egyik legfontosabb információforrás, így azt gondolom, 

a kamaszok életkorának, nemének és érdeklődési körének megfelelő szexedukációs oldalakat 

kellene létrehozni. Mindenképpen hasznos a chat funkció, ahol anonim módon tehetik fel a 

kérdéseiket. Emellett azonban a szoros szülő-gyermek kapcsolat kialakítására is szükség van, 

főképp a lányok tekintetében. Mindenekelőtt azonban az lenne a legfontosabb, hogy a 

csecsemőelhagyások okára megtaláljuk a választ, majd erre célzott módszerekkel reagáljunk. 

 

Egy gyermeknek az a legfőbb érdeke, hogy szerető család vegye körül, ahol személyiségét 

kibontakoztathatja, legyen ez akár a nevelőszülői, akár a vér szerinti családja. Magyarország 

Alaptörvényének XVI. cikk (1) bekezdése szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Ezt a 

legmegfelelőbben a család tudja biztosítani. Minden gyermek egyedi, megvannak az értékei és a 

hibái, ám a család legfontosabb feladata, hogy védelmezze és szeresse a gyermeket. 


