
Idén az első félévben több kórház-
ban hagyott újszülöttet és kisgye-
reket kellett a gyermekvédelmi 
rendszerben dolgozó nevelőszülők-
höz helyezni, mint a tavaly egész 
évben – derül ki a gyermekjogvé-
delmi igazgatóság statisztikáiból. 
Az okokat csak találgatják a szak-
emberek.
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A gazdasági válság kapcsán 
ugyan számítottak a kórház-
ban, a szülészeten, illetve a 

gyermekgyógyászaton hagyott új-
szülöttek és kisgyermekek számának 
megugrására a szakemberek, ám ez a 
becslésük sem 2009-ben, sem 2010-
ben nem igazolódott Hargita megyé-
ben. Annál inkább idén. Hogy miért, 
azt nem tudni. Tény azonban, hogy 

2009-ben a megye kórházai 54 eset-
ben értesítették a gyermekjogvédel-
mi igazgatóságot kórházban hagyott 
gyermekről. Az 54-ből 21-et kellett 
nevelőszülőkhöz helyezni (a törvény 
nem engedi az ilyen pici gyermekek 
otthonokban való elhelyezését), 32-t 
visszavittek a családjába, egy pedig 
más megyéből származó szülők gyer-
meke volt, így az illető megye szociális 
igazgatósága gondoskodott róla. 

2010-ben tovább csökkent a kór-
házban hagyások száma, akkor össze-
sen 41 esetet jegyeztek. 19 gyermek 
került nevelőszülőkhöz, 22-t visszafo-
gadott a család. Ezzel szemben idén, az 
első hat hónapban már 36 gyermek-
elhagyási esetet jegyeztek a gyermek-
jogvédelmi igazgatóságon, közülük 
21-et – kettővel többet, mint tavaly 
egész évben – hivatásos nevelőszülők-
höz kellett elhelyezni, tehát az állam 

gondoskodik róluk. 13 kisgyereket 
visszafogadott a családja, kettőt pe-
dig, állapotuk miatt a súlyosan sérült 
gyermekek központjában kellett elhe-
lyezni. Ezen felül jelen pillanatban is 
öt kórházban hagyott gyermek ügyén 
dolgoznak a szakemberek. 

Elekes Zoltán, a megyei szociális 
és gyermekjogvédelmi igazgatóság 
vezetője szerint a csíkszeredai és a 
székelyudvarhelyi kórházban jegyzik 
a legtöbb „ottfelejtett” gyermeket, 
többségükben romákról van szó, és 
nemcsak a szülészeteken, hanem a 
gyermekgyógyászati osztályokon is 
maradnak betegen beutalt, gyógy-
ulásuk után viszont haza nem vitt 
kisgyerekek. 

A csíkszeredai kórházban jelen 
pillanatban négy újszülött elhelyezé-
sét intézik a szakemberek. Demeter 
Ferenc kórházigazgató szerint idén 

eddig hét ilyen esetet jegyeztek a szülé-
szeten. Azt mondja, a megszökni aka-
ró anyáknak nincs túl nehéz dolguk, 
a kórház ugyanis nincs teljesen be-
kerítve, az erdő felé például könnyen 
ki lehet sétálni a kórházudvarról, de 
akár a kapun is távozhat az illető, ha a 
kapus éppen nem rá figyel. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy legtöbbször 
előre kitervelik a szökést az anyák: 
megszervezik, hogy valaki utcai ru-
házatot vigyen nekik, ámbár már arra 
is volt példa, hogy kórházi köntös-
ben távozott a gyermekét kórházban 
hagyó anya. Távozása után a kórház 
értesíti az esetről a szociális és gyer-
mekjogvédelmi igazgatóságot, az ott 

dolgozók pedig nekilátnak megol-
dani a problémát. Mivel legtöbbször 
ismert az anya személyazonossága, 
illetve lakhelye, elsősorban őt keresik 
meg – akár a rendőrség bevonásával 
–, és megpróbálják meggyőzni, fo-
gadja vissza a gyermekét.

Ez a próbálkozás, amint a fent 
említett statisztikai adatokból is ki-
derül, gyakran jár sikerrel, az esetek 
nagy részében sikerül rábírni, hogy 
nevelje fel a gyermeket. Ha mégis 
kudarcba fullad a kísérlet, próbál-
koznak a rokonoknál, végső esetben 
pedig a gyermekvédelmi rendszerben 
dolgozó hivatásos nevelőszülők veszik 
szárnyaik alá a kicsit. 
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A munkatörvénykönyvet módosító 2011/41-es törvény elő-
írásainak „jótéteményeit” többször is hangsúlyozta a május 1-jei 
hatályba lépést követően Emil Boc kormányfő, aki időlegesen a 
munkaügyi miniszteri tisztséget is betöltötte. Ebben az össze-
függésben azt emelte ki, hogy a gyakorlatba ültetés hozzájárul a 
feketefoglalkoztatás visszaszorításához, s ilyenképpen a munka-
erő-foglalkoztatás kedvezőbb alakulásához. A megkötött munka-
szerződések számának ugrásszerű megemelkedésével támasztotta 
alá állítását. Ezt a kedvező folyamatot utódja, Sebastian Lăzăroiu 
jelenlegi munkaügyi miniszter is többször hangoztatta. Keddi saj-
tótájékoztatóján arról beszélt, hogy május 1. és július 25. között 
országos viszonylatban 736 563 új munkaszerződést jegyeztek be, 
ugyanakkor ezekből 128 806-ot fel is bontottak. Ez utóbbi szám-
adat szerinte meggondolkoztató, és ennek okán ellenőrzésekre is sor 
került, s a tapasztalatai szerint a megszűnt szerződések többsége 
valamilyen napszámosmunkához kötődött. Emlékeztetett arra, 
hogy a napszámos-foglalkoztatásnak megvannak a maga szigorú 
feltételei, s ennek okán „figyelünk ezekre a szerződésekre”. A mi-
niszteri sajtótájékoztatón elhangzottak szerény meglátásunk sze-
rint „elnagyoltak”, s egyszersmind a maguk nemében nem biztos, 
hogy tükrözik a valós állapotokat. Ismereteink szerint ugyanis a 
statisztikákból nemigen derül ki, hogy a felbontott vagy megszűnt 
munkaszerződéseket mikor is kötötték meg. Ilyen körülmények kö-
zött pedig akár kételyek is megfogalmazhatók abban a tekintetben, 
hogy az a felbontott 128 806 munkaszerződés az év eleje óta meg-
kötött 736 503-at „érint-e, vagy sem”. Másrészt pedig amennyiben 

mégis ezekről a szerződésekről van szó, akkor azok bizonyára meg-
határozott időre megkötött szerződések, s ebben az esetben a fel-
bontást nincs amiért kifogásolni. Az pedig szinte érthetetlen, hogy 
a munkaszerződések kapcsán a miniszter napszámosmunkásokat 
emleget. A napszámosmunkáshoz ugyanis nem lehet hozzákötni, 
illetve hozzákapcsolni a munkaszerződést, mert ilyen munkavég-
zés esetében nem is lehet szó ilyen szerződésről. Mint ahogy egyál-
talán nem lehet szó szerződésről, mert a napszámos-foglalkoztatás 
szóbeli megegyezésen alapszik. És ha ez így igaz, márpedig így 
igaz, akkor nem tudjuk, hogy miként figyel „ezekre a szerződések-
re” a szaktárca. Egy nem létező szerződésre szerfelett nehéz lenne 
figyelni...

A munkaszerződések számának növekedése felvet egy másik 
kérdést is. Azt egy pillanatig sem vitatnánk, hogy gyarapodtak 
a munkaszerződések, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy az 

alkalmazottak száma is. És ezt azért szükséges megemlíteni, mert 
a foglalkoztatási számadatok tekintetében jelentős különbség mu-
tatkozik a szaktárcai és az Országos Statisztikai Intézet adatai kö-
zött. Ez utóbbi statisztikájában jóval kisebb szám szerepel, mint 
a minisztériumi nyilvántartásban. Ennek is megvan a maga oka, 
nevezetesen az, hogy egy személy akár négy-öt munkaszerződést 
is köthet, lévén, hogy a törvény nem tiltja az álláshalmozást, sem 
pedig azt, hogy egy személynek ne lehessen több munkaszerződése. 
Azt viszont pontosan senki nem tudja megmondani, hány olyan 
személy van az országban, aki egynél több munkaszerződés címze-
tese. Ami pedig a statisztikai intézet adatait illeti, azt is tudni kell, 
hogy ők nem tartják nyilván a négy alkalmazottnál kevesebbet 
foglalkoztató vállalkozásokat, cégeket. Ez is magyarázata lehet a 
már említett különbözetnek. De térjünk vissza arra a miniszteri 
feltételezésre, miszerint egyes munkáltatók már-már visszaélés-
szerűen a munkavállalót „átminősítették” napszámosnak. Lehet, 
hogy egy-két esetben ez megtörténhetett, de mint jelenség semmi-
képp sem nyilvánulhat meg. Melyik az a szakmunkás például, 
amelyik egyetértene ezzel az „átminősítéssel”? És melyik az a mun-
káltató, amelyik vállalná egy ilyen eljárás kockázatát? Tehát va-
lahol máshol kell keresni a nagyarányú munkaszerződés-felbontás 
okait, mint ahogy az is igény, hogy a valós tényismeret megköveteli 
a részletekig menő elemzést, mert ellenkező esetben könnyen el lehet 
tévedni a számok sűrűjében. 

Munkavállaló
és alkalmazott
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A sZAkemberek csAk tAlálgAtják AZ okokAt

Egyre több az „ottfelejtett” újszülött

Kórházban hagyott csecsemő táplálása. Nincs nehéz dolga a szökni próbáló anyukáknak fotó: mihály lászló
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