
A BUDAPEST FŐ- ÉS SZÉKVÁROS TERÜLETÉN
FELÁLLÍTANDÓ

ORSZÁGOS LELENCZHÁZ
SZERVEZETI SZABÁLYZATA-

1- §•
Az intézet czlme. Budapest fő- és székváros területén őrs.

gos lelenczház állittatik fel.

2 . §.

Az intézet czélja. Az hliAzot czél-ía a) első sorban a tudo
mányegyetem szülőintézeteiben és a városi kór
házak szülőosztályaiban született kisdedek ; ezen
felül egyáltalán a magyarországi illetőségű tör
vénytelen gyermekek; továbbá lelenczek (talált 
gyermekek), vagyontalan árvák; betegség, fogság- 
vágy egyéb körülmény miatt szülőiktől meg
fosztott. gyermekeknek nemi és vallási különbség 
nélkül való felvétele, ápoltatása és neveltetése;

b) szegény anyák neveltetése.

3. §•

Az intézet felügyelete. Az intézet a belügyminister felügyelete
alatt áll.

Az intézet igazgató főorvosát, a. segéd- 
orvosokat és az intézet többi tisztviselőit a. 
belügyminister nevezi ki.

§•

Az intézet igazgató-tanácsa. Az intézet ügyeit egy a belügyminister
áltál az ügy iránt érdeklődő egyénekből alakított 
igazgató-tanács vezeti.

Az igazgatótanács megalkotja belügvminis- 
teri jóváhagyás mellett az intézet házi és ügyvi
teli szabályait; határoz a tanács hatáskörébe
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utalt ügyekben; felügyel az intézet ügyeinek 
ellátására és a szükséghez képest rendelkezik: 
végül az intézetet érdeklő ügyekben a belügy- 
ministernek javaslatokat tesz.

Az igazgató-tanács tagjainak száma az 
elnökön, két alelnökön és az igazgató-főorvoson 
kivül 40-ben állapittatik meg.

Budapest fő- és székváros az igazgató- 
tanácsba tiz tagot küld.

5. §.

Az intézet élén az igazgató-főorvos áll.
Az igazgató-főorvos az intézetet ezen 

szervezési szabályok és az igazgató-tanács uta
sításai értelmében vezeti.

Képviseli az intézetet ügy hatóság, mint 
magán személyekkel szemben.

Tagja és előadója az igazgató-tanácsnak.
Az intézeti tisztviselők az igazgató-főorvos

nak vannak alá rendelve.
Az igazgató-főorvost szükség esetén a 

rangban legidősebb segédorvos helyettesíti.

6 . § .

Az igazgató-főorvos mellett a szükségnek 
megfelelő számú segédorvos áll, kik az igazgató- 
főorvos utasítása értelmében járnak el.

7- §•
Az intézet gazdasági ügyeit az ügyviteli 

szabályok értelmében az intézeti gondnok vezeti.

KÜLÖNÖS RÉSZ.

8 . § .

A gyermekeknek az intézetbe való fel
vételéhez rendszerint a következő hiteles ok
mányok szükségesek:

1. az anya, illetőleg szülők születési és 
illetőségi bizonyítványa.

2. A fölveendő gyermek születését és 
vallását igazoló bizonyítványok.

3. Hatósági bizonyítvány a szülő vagyon- 
talans,ágáról.

Az intézetbe történt felvételkor még vala
mely vallásfelekezet kötelékébe nem tartozó 
gyermekekre, valamint a lelenczgyermekekro 
vonatkozólag, a gyermekek vallási hovatarto- 
zandóságát. megállapító törvény irányadó.

A gyermekeknek az intézetbe való felvétele.



9. §.

A lelenczgyermekek az intézetbe csak azon 
esetben vehetők fel:

a) ha azokat a m. kir. államrendőrség 
vagy a községi elöljáróság a megtalálás és a 
gyermekre vonatkozó egyéb körülmények Írás
beli közlése mellett szállítja be a központi 
intézetbe;

b) ha a gyermek szándékosan az intézet 
közelében tétetett ki s azt az intézet személy
zete veszi észre.

Ez utóbbi esetről a helyi rendőri hatóság 
az intézet gondnoki hivatala által 24 óra alatt 
értesítendő.

Magánszemélyektől, kik a kitett gyermeket 
véletlenül megtalálták, a rendőrség vagy a köz
ségi elöljáróság közbejötté nélkül a gyermek 
nem vehető fel.

A lelenczgyermekek felvételét, valamint 
azok nevének megállapítását az igazgató-főorvos 
eszközli.

E név a gyermek kilétének utólag történt 
kiderítése után érvénytelen.

Az igazgató-főorvos ideiglenesen tett in
tézkedéseit az igazgató-tanácsnak bejelenti, 
mely azok véglegesítése tárgyában dönt.
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10 . §.

Azon gyermekeknek felvételét, — kiknek 
szülője vagy szülei szabadságvesztésre vannak 
ítélve, vagy a kiknek physikai vagy erkölcsi 
élete a szülő megrögzött erkölcstelen élete 
folytán veszélyeztetve van, vagy a kiket isme
retlen helyre távozott szüleik minden gond
viselő nélkül elhagytak, — nemkülönben az 
árvák felvételét a hatóságnak, a kir. ügyész
ségnek vagy a rokonoknak kell kérelmezniök.

Az ilyen gyermekek felvételét, az igazgató- 
tanácshoz való bejelentés kötelezettsége mellett 
szintén az igazgató-főorvos teljesiti.

11 . §•

Az intézetbe felveendő gyermekek ápol- 
tatása és neveltetésével felmerülő költségek 
első sorban a -gyermek fizetni képes és köteles 
rokonait terhelik.

Fizetésre köteles rokonok nem létében, 
vagy azok vagyontalansága esetén, a felmerülő 
tartásdijak azon törvényhatóság betegápolási 
alapjából terítendők meg, melynek területén a 
gyermek, illetőleg szülői községi illetőségüket 
bírják.
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Az ápolási dijak az államkincstár által 
tizcttetnek:

1. A lelenczgyermekeknél.
2. A fegyház, börtön vagy fogházban levő 

szülők csecsemő gyermekeinél, és pedig azok 
egy és féléves koráig.

3. A külföldi illetőségű gyermekeknél:
végül

4. Azon gyermekek után, kiknek vagy 
szüleiknek községi illetősége meg nem állapít
ható.

13. §.

A gyermekeknek az intézetbe történt fel
vételéről az illetékes törvényhatóság 14 nap 
alatt értesítendő.

14. §.

A felmerült ápolási dijakról szerkesztett 
költségszámla a törvényhatóságoknak évnegye- 
denkint küldendő meg.

Az ápolási dijak a kezelési költségek beszá
mításával számoltatnak föl.

15. §.

Oly anya, ki gyermekét maga képes szop
tatni és ápolni — beigazolt vagyontalansága 
esetén — az intézet részéről pénzbeli segély
ben részesíthető.

A segélyezés a gyermek egy éves koráig 
tart, de indokolt újabb kérelemre kivételesen 
a második életévre is meghosszabbítható.

A segélyezés elnyerésére szükséges a 8. 
§-ban megjelölt okmányokon kívül a gyermek 
életben léteiét igazoló bizonyítvány, valamint 
hatósági bizonyítvány mutatandó be arról, hogy 
az anya az általa megjelölt tartózkodási helyen 
oly viszonyok közt élhet, mik közt segélyezés 
mellett önmaga lesz képes gyermekét szoptatni 
és ápolni.

Az anya segélyezésére engedélyezett össze
gek a 10. és 11. §-ban megjelöltek által téri- 
tendők meg.

Az engedélyezhető segély összegéről a 30. 
§. rendelkezik.

lő. §.

Az intézet a felvett gyermekeket 12-ik 
életévük betöltéséig ápoltat a és nevelteti,

12. §.

Az ápoltatás és neveltetés tartama.



17. §.

A gyermekek részint a központi intézet
ben, részint az intézeten kívül ápoltatnak és 
gondoztatnak.

18. §.

Egészséges és kellőleg fejlett gyermekek 
a központi intézetben csak addig ápoltathatnak, 
mig külápolásba el nem helyezhetők.

A gyengén fejlett és beteg gyermekek 
megerősödésük, gyógyulások, illetőleg halálukig 
a központi intézetben ápoltatnak és orvosol- 
tatnak.

A ragályos betegségben szenvedő gyerme
kek közkórházban helyezendők el.

Az intézetben való ápoltatás szükséges
ségét, valamint a külső ápolásba adás idejét 
az igazgató főorvos állapítja meg.

19. §.

Az intézetben ápolt csecsemők dajkák által 
szoptatandók.

20. §.

Minden anya, ki gyermekével együtt az 
intézetbe felvétetik, köteles az intézetben leg
alább két hónapon át dajka - szolgálatot teljesí
teni s a mennyiben a dajkálással járó teendők 
megengedik, az intézetben házi munkát is telje
síteni.

Minden anya saját gyermekét szoptatja 
mindaddig, mig az az intézetben van. Saját 
gyermekének az intézetből történt kiadása után 
más gyermeket köteles szoptatni.

A szükség és lehetőség szerint egy dajka 
két gyermek szoptatására is kötelezhető.

A dajka az intézetből azonnal elbocsá
tandó, mihelyt a szoptatásra bármi okból alkal
matlan, vagy ha gyermeke elhal.

A dajkák fölösleges nagy száma mellett 
a dajka - kötelezettség rövidebb időre is ter
jedhet.

A felesleges dajkáknak magánházaknál el
helyezését az intézet közvetíti.

21 . §.

A gyermeknek az intézeten kívül történő 
ápolásba vételére első sorban az anyának van 
joga, másod sorban az anya által megjelölt 
vállalkozóknak, a mennyiben azok a feltételek
nek megfelelőknek találtatnak;

harmad sorban pedig az igazgató-főorvos 
által kijelölt feleknek.
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Ápoltatás az intézeten kívül.

A csecsemők táplálása a központi intézetben 
és az anyák dajka-szolgálati kötelezettsége.

Ápoltatás az intézetben.

Az ápoltatás a központi intézetben és az 
intézeten kivül.



Oly gyermek, ki koránál, vagy egyéb viszo
nyainál fogva a női tejjel való táplálást igényli, 
csak szoptatásra alkalmas nőnek adható ki.

Egy nőre csak egy szopós gyermek claj- 
kálása bizható.

Szopós ikergyermekek ktilön-külön szop
tató nőnek adandók át, kivéve azon esetet, ha 
az ikreket — az igazgató - főorvos véleménye 
alapján — szoptatásra képes anyjuk veszi 
ápolásba.

23 . §.
Oly családnál, mely az intézettől átvett 

gyermek ápolását kifogástalanul teljesiti, ható
sági ajánlatra két gyermek is elhelyezhető. E 
gyermekek az elcserélés elkerülése szempont
jából különböző nemiiek legyenek; vagy ha 
egyneműek, köztük jelentékeny korkülönbség 
legyen.

24 . §.
Nagyobbkoru testvér-gyermekek lehetőleg 

egy családnál, vagy legalább egy községben 
helyeztessenek el.

, 25 . §.
A lelencz gyermekek a megtalálás helyé

től lehetőleg távol helyezendők el.

26 . §.
A külső ápolásba helyezés lehetőleg vasút 

mentén eső községekben vagy pusztákon tör
ténjék. Nagyobb városokban csak kivételesen 
helyezendők el gyermekek.

Szinte kivételesen s csakis hatósági ajánlat 
mellett helyezhetők el gyermekek a fő- és szék
város környékén eső azon községekben, melyek
nek lakosai általánosan ismert kedvezőtlen ered
ménynyel foglalkoznak gyermekápolással.

27 . §.
Minden nő, ki a központi intézetből gyer

meket kíván ápolásra kivinni, az ez iránt 
fennálló ministeri rendelet által meghatározott 
hatósági engedélyen kívül tartozik bélyegmentes 
községi bizonyítványban kimutatni:

a) illetőségi és lakó helyét;
b) hogy törvényes házasságban él, vagy 

özvegy; s hogy előbbi esetben a férj beleegye
zik a gyermektartásba;

c) > hogy erkölcsi tekintetben kifogástalan;

22. §.

Szopós gyermekek.

A gyermekek elhelyezése családoknál.

A gyermekek elhelyezése községekben és 
városokban.

A gyermekápolásra vállalkozók képesítésének 
igazolása.



d) hogy nem annyira szegény, hogy saját 
létfentartása szempontjából van a gyermek- 
tartásból eredő haszonra utalva.

e) hogy hány saját gyermeke van.
f) hogy tartott e már magánál ápolás 

végett gyermeket a központi intézettői, vagy 
magánosoktól. S ha igen, minő eredménynyel 
ápolta azt ?

g) ha szopós gyermek ápolásba vételéről 
van szó, igazolandó lelkészi, illetőleg orvosi 
bizonyitványnyal, hogy saját gyermeke legalább 
7 hónapos s már elválasztható; továbbá, hogy 
a nő teherben nincs.

Minden nő, ki gyermeket óhajt ápolásba 
venni, köteles magát a központi intézet orvosai 
által megejtendő vizsgálatnak is alávetni. E 
vizsgálat főleg szopós gyermekeket vállaló nőkön 
különös szigorral ejtendő meg.

28. §.

Minden nő, ki a központi intézettől gyer
meket kapott ápolás végett, a gyermek vissza
vétele, sőt a körülményekhez képest az esedé
kes ápolási díj elvesztése, vagy esetleg törvé
nyes eljárás alá vonatás terhe alatt következőkre 
köteleztetik:

1. A gyermek átvételi napjától számitott 
2 nap alatt tartozik jelentést tenni azon község 
hatóságánál, melyben lakik; a gyermeket az e 
czélra vezetett naplóba beíratni, s a hatóság 
részéről történt tudomásul vételt a központi 
intézettől kapott gyermektartási könyvecskébe 
bejegyeztetni.

2. Tartozik lakhelyének változtatását úgy 
a községi hatóságnál, valamint a központi inté
zetnél is 3 nap alatt bejelenteni. Más községbe 
történt átköltözésekor az új községi hatóságnál 
ugyancsak 2 nap alatt jelentkezni tartozik. 
Más államba való elköltözés esetén a gyermek 
a központi intézetnek visszaadandó.

3. A szopós gyermeket 10 hónapos koráig 
szoptatni.

4. Az elválasztás idején a felügyeletet 
gyakorló orvosnak jelentést tenni, ki az elvá
lasztásra engedélyt ad, vagy azt a szükséges
nek látott ideig megtiltja.

5. Az előzőleg még be nem oltott gyer
meket az illető községben eszközölt nyilvános 
oltás alkalmával védőhimlővel beoltatni.

6. Az ápolt gyermeket más személynek 
ápolás végett át nem adhatja, ha csak erre a 
központi intézet, illetőleg kivételesen a főfel-
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A gyermekápolást vállalók kötelességei.



ügyeletet gyakorló hivatalos közegek (33-ik §) 
részéről utasítást, illetőleg engedélyt nem nyer.

7. A gyermeket, továbbá annak ruháit, 
valamint a gyermektartási könyvecskét minden 
negyedév végén a felügyeletet gyakorló orvos
nak és a községi hatóságnak bemutatni.

8. E bemutatást, illetőleg a gyermek vi
szonyainak a háznál történő megvizsgáltatását, 
mindannyiszor köteles megengedni, valahányszor 
erre a hatósági, illetőleg központi intézeti fel
ügyeletet és ellenőrzést gyakorló közegek részé
ről felhivatik.

9. Köteles a gyermeket, a központi inté
zettől vett felszólításra, a felszólítás vételétől 
számítandó nyolez nap alatt oda vissza szál
lítani.

Ha saját akaratából óhajtaná a gyermeket 
az intézetnek visszaadni, azt csak 14 nappal 
előre tett írásbeli jelentés alapján teheti.

10. Köteles a gyermek physikai szüksé
geiről, továbbá erkölcsös neveléséről, iskoláz
tatásáról (32., 35. §.) gondoskodni. Köteles a 
gyermek ruházatát — a 32. §. első bekezdé
sében említett ruhanemüeken kívül — a kór
ós évszaknak megfelelőleg, az ápolási dijakból 
beszerezni.

11. Ha a gyermek megbetegszik, köteles 
a községi hatóságnak, illetőleg a gyógyításra 
kötelezett orvosnak rögtön jelentést tenni, s a 
beteg gyermekkel az orvosi rendelet szerint 
eljárni.

12. A gyermek halála esetén azonnal kö
teles jelentést tenni a községi hatóságnál, vala
mint a központi intézetnél, mely utóbbi helyre 
a gyermek halotti bizonyítványát is 14 nap 
alatt beküldeni tartozik.

13. Ha a gyermek a központi intézet 
által visszavétetik, vagy elhal, vagy megtalál- 
hatlanul elvész, köteles a gyermektartási köny
vecskét, a gyermek ruháit a 32. §. 2-ik és 
3-ik bekezdésének értelmében, saját költségén 
a központi intézetnek visszaszolgáltatni.

14. Köteles minden nő, ki szopós gyer
meket ápol, esetleg beköszöntő terhes állapo
táról a felügyeletet gyakorló orvosnak jelentést 
tenni.

A gyermekek ápolóira nézve felsorolt ösz- 
szes kötelességek érvénynyel birnak azon anyákra 
nézve is, kik mint segélyezettek ápolják gyer
meküket,



2 9 . §•

Az ápolási dijakat csak azon felek, vagy 
igazolt megbízottak vehetik fel, a 31. §-ban 
megjelölt feltételek és szabályok szerint, kik a 
gyermeket ápolják és gondozzák.

30. §.

Az ápolási dijak a következőkben állapít
tatnak meg :
az első, második és harmadik életévben

havonta ...........................................  8 frt,
a négy-, öt- és hatodik évben havi . 7 „ 
a 7— 12 éves korig havi . . . .  6 „

A gyermekeknek az intézetben történt 
ápoltatásával járó költségek összegét időszakon
ként az igazgató tanács állapítja meg.

31. §.

Az ápolási dijakat az intézet űzeti ki.
A fizetés minden évnegyed végén utólag 

történik, kivéve az időközben elhalt, vagy 
örökbe fogadott, vagy a központi intézetbe 
visszaszállított gyermekekért eső dijakat. E 
dijak az említett körülményeknek halotti bizo- 
nyitványnyal, illetőleg hatósági bizonyitványnyal 
igazolása mellett, minden időben kifizettetnek.

Ha az ápolási dij egy éven át fel nem 
vétetnék, annak kifizetése csak az ez iránt 
beadott kérelem alapján, az igazgatótanács által 
hozott határozatra eszközölhető.

Az ápolási dijak kiutalványozása végett a 
gyermektartási könyvecske a megállapított, ha
táridőn belül a központi intézet gondnokának 
beküldendő, vagy személyesen átadandó.

A könyvecskében a gyermek életbenléte 
és kellő ápolása a községi hatóság, illetőleg a 
felügyeletre kötelezett orvos által megerősítendő. 
Ezen jegyzeteken kívül, minden fizetés alkal
mával átvizsgálandók a könyvecskék azon adatai, 
mik a felügyelő és ellenőrző közegek részéről 
jegyeztettek be, s a fizetés ezeknek figyelembe 
vételével eszközölhető.

Az adatok kedvezőtlensége esetén arról 
az igazgató tanácsnak jelentés teendő, s ennek 
elhatározásától függ az ápolási dij kifizetése, 
vagy ki nem fizetése, valamint a gyermek 
visszavétele, illetőleg a törvényes megtorló 
eljárás megindítására irányuló lépések meg
tétele.
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Ápolási dijak felvétele.

Az ápolási dijak magassága az ápoltak kora 
szerint.

Az ápolási dijak kifizetése.
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A gyermek ruházata.

A külső ápolásban levő gyermekek felügye
lete, ellenőrzése és orvosi gondozása.

32. §.
Minden gyermek, midőn a központi inté

zetből ápolás végett kiadatik, nemének és. ko
rának megfelelő két öltözet fehérneművel és 
egy öltözet külső ruhával láttatik el az intézet 
részéről. A további ruhászükségletet az ápoló 
felek az ápolási dijakból tartoznak beszerezni. 
Vánkost igénylő csecsemő részére a dajkáló 
adja a vánkost.

Az intézet által adott ruhanemüek, ha a 
gyermek az intézetnek 8 hónapnál rövidebb 
idő alatt visszaadatik, visszaszolgáltatandók, 
vagy ennek nem teljesitése esetén a vételár 
kétharmad-, esetleg felerészével kárpótolandó!?.

Tartósabb ruhanemüeket illetőleg a vissza
szolgáltatási kötelezettség egy évig terjed.

A gyermek halála esetén, a tetemen ha
gyott fehérneműn kívül szintén minden ruha, 
vagy annak a jelen §. 2-ik bekezdésében meg
jelölt pénzértéke szolgáltatandó be.

Ha a gyermek ragályos betegségben halt 
el, akkor a ruházat hatóságilag fertőtlenítendő, 
illetőleg megsemmisítendő.

33. §.

A külső ápolásban levő gyermekek J e l
ügyeletére és ellenőrzésére joga van a szülő
nek, ki a tapasztalt hiányokról a központi 
intézet gondnoki hivatalának, intézkedés czél- 
jából jelentést tehet.

A gyermekek ápolásának, egészségi viszo
nyainak felügyeletét, s az ezzel járó teendőket 
az 1876. évi XIV. törv.-czikkben felemlített 
hivatalos közegek teljesitik.

Ezeken kiviil az igazgató tanács a szük
séghez mért számú ellenőrző orvost küld ki 
időnként, kik tapasztaikról úgy a helyi ható
ságnak, mint az igazgató tanácsnak jelentést 

.tesznek.
Az ellenőrző orvosnak jogában áll sürgős 

esetekben a gyermeket más ápoló felekhez át
helyezni, az igazgatótanácsai, illetőleg a köz
ponti intézet igazgatóságával szemben való fe
lelősség fentartása mellett.

Ha valamely községben, vagy telepen na
gyobb számú gyermek ápoltatik, ezeknek orvosi 
ellátásáért külön évi tiszteletdijban részesül ;i 
gondozó orvos. . E tiszteletdijakat az igazgató- 
tanács állapítja meg.

Amennyiben a külső ápolásban levő gyer
mekek felügyeletére és ellenőrzésére a vidéken 
egyesület vagy magánosok is vállalkoznak, 
ezeknek közreműködésére tér nyittatik.



A gyermekek iskoláztatása és vallásos neveltetése.

34. §.

Az orvosi gondozás kiterjed a lakásviszo
nyok, a gyermek egészsége és fejlődésének 
ellenőrzésére, s a betegek orvoslására.

A betegek gyógyítása ambulanter, házilag, 
vagy a legközelebbi kórházban teljesítendő.

A községi kör- és járásorvosok hivatalos 
szemlék alkalmával a gyermektartási könyvecs
kékbe, a gyermek gondozására, fejlettségi és 
egészségi állapotára vonatkozó megjegyzéseiket 
beirják.

Gyermekeket (főleg szopós gyermekeket) 
sürgős esetekben a községi kör- és járásorvosok, 
az illető községi hatóság közbejöttével ideigle
nesen más ápoló félnek, illetőleg szoptatónőnek 
adhatnak át. Erről a központi intézetet a vál
toztatás okainak felemlitésével s az uj ápoló 
félre vonatkozólag megállapított adatok (27. §.) 
beküldésével, az illető községi hatóság hala
déktalanul köteles értesíteni.

35. §.
A gyermek iskoláztatása és vallásos nevel

tetése az ápoló feleknek kötelessége.
A hol és a mikor csak lehető, 3 — 6 éves 

korukig kisdedovó-intézetbe kell járatni a gyer
mekeket.

Az elemi iskolába való járatás, a törvény 
által megszabott időben elengedhettem

Ha az illető községben, melyben a gyer
mek tartózkodik, vagy annak közelében elemi 
iskola nincs, a gyermek más községbe helye
zendő át.

Az iskoláztatás eredménye minden iskolai 
év végén a gyermektartási könyvecskébe is 
röviden bejegyzendő.

Ha akár felekezeti, akár magán elemi 
iskolák a tandíj elengedését megtagadnák, a 
tandíj a központi intézet által fizettetik a köz
ségi hatóság megkeresésére.

36. §.
A gyermekeknek külső ápolásból a köz

ponti intézetbe való visszavétele történhetik:
1. A gondozó fél akaratából, ki köteles 

ebbeli szándékát a központi intézet gondnoksá
gának 14 nappal előre bejelenteni s a gyer
meket — a mennyiben újabb elhelyezése az 
illető községi hatóság, illetőleg orvos intézke
désével ott helyben, vagy a környéken kivihető 
nem volna — a központi intézetbe saját költ
ségén visszaszállítani.

; 3*
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A gyermekek visszavétele a gondozóktól.



Sürgős esetekben azonban az illető köz
ségi hatóság részéről kiadott igazolás mellett 
14 napi bejelentés nélkül is visszavétetik a 
gyermek. A vasúti szállításra nézve ez utóbbi 
esetben a 42. §. második bekezdése érvényes.

2. Az intézet kezdeményezése folytán, 
minden előleges idő kikötése nélkül, ha, a fel
ügyelő és ellenőrző közegek vagy egyéb körül
mények ennek szükségességét igazolják.

E szükségesség indokai lehetnek:
a) szopós gyermekek mesterséges táplálása 

azon idő alatt, mi alatt őket a dajkáló szop
tatni lenne köteles;

b) általában czélszerütlen, vagy hiányos 
táplálás, rossz bánásmód, a gyermek nevelésé
nek elhanyagolása, koldulásra vagy erkölcs
telenségre való felhasználása, egészségtelen la
kás, s tb .;

c) a gyermeknek önhatalmú áthelyezése 
más gondozó felekhez.

3. A gyermekeknek szülőik, örökbefogadóik, 
rokonaik vagy jótékony intézetek részére át- 
szolgáltatása czéljából.

A 2-ik pont a), b), c) bekezdése esetén 
történt visszavétel okainak és a gyermekre való 
következményeinek jelentősége szerint az ese
dékes ápolási díj megvonásán kívül büntető -el
járás is indítható meg.

Ez utóbbi eseteket illetőleg az igazgató- 
tanács határoz.

37. §.
A gyermek kilép az intézetből a gondo

zási idő leteltével; de kiléphet a gondozási idő 
letelte előtt is.

38. §.
A 12 éves kort betöltött gyermekek visz- 

szavételére első sorban a szülőnek, másodsorban 
a rokonoknak van joga.

A szülő vagy rokonok által vissza nem 
vett gyermek — ha az intézet részéről további 
gondozást és kiképzést nyújtó más intézetekben 
vagy egyébként el nem helyezhető, az illetékes 
községi hatóságnak adatik át.

Az ismeretlen illetőségű gyermekek elhe
lyezéséről az intézet gondoskodik.

39. §.

A gondozási idő letelte előtt való kilépés 
történhetik:

1. H a az a n y a  v i s s z  a k i  vá l t j a  
g y e r m e k é t ,  kívánsága a következő feltételek 
mellett teljesítendő:

í 2

A gyermekek kilépése az intézet kötelékéből.

Kilépés a gondozási idő leteltével.

Kilépés a gondozási idő letelte előtt.



a) tartozik igazolni a gyermek azonossá
gát a felvételkor nyert elismervény á lta l;

h) hatósági bizonyitványt tartozik bemu
tatni arról, hogy annyi vagyona, vagy keresete 
van, mennyiből gyermekét eltarthatja; továbbá, 
hogy erkölcsi tekintetben kifogástalan.

c) az intézettel szemben minden további 
igényről lemond.

2. A g y e r m e k  ö r ö k b e f o g a d á s a  
esetén. Ennek feltételei:

a) ha az anya, vagy szülők élnek, szük
séges azok beleegyezése;

b) az örökbefogadók részéről a kifogás
talan erkölcsös élet és kellő biztosítékot nyújtó 
vagyoni állapot, illetőleg keresetről szóló bizo
nyítvány ;

c) az örökbefogadás törvényszabta keresz
tülvitele, minek felmerülő költségeit az örökbe
fogadó viseli.

3. H a a g y e r m e k e t  r o k o n ,  vagy 
bármely más egyén, árvaház vagy egyéb jóté
kony intézet átvállalja.

Ezen körülmény szintén igényli az örökbe
fogadásnál (2. a) és b) pont alatt) említett 
feltételeket; valamint Írásbeli nyilatkozatot az 
iránt, hogy a gyermek átvállalója a további 
gondozást és neveltetést teljesíteni fogja a nélkül, 
hogy az intézettel szemben bármi igényt támasz
tana.

ügy az örökbefogadás, mint az átválla
lásnál elsőbbségi joga van, még a rokonok 
fölött is azoknak, kiknél a gyermek ápolás
ban van.

Az 1., 2. és 3. pont alatt megjelölt 
kilépési esetek fölött az igazgató-tanács határoz.

40. §.
Az intézet kötelékébe tartozó gyermekek 

fölött a gyámságot a központi intézet igazgató
sága gyakorolja s a gyámi teendők kiterjed
nek a növendékeknek úgy személyi, mint va
gyoni viszonyaira.

A gyámság az intézetből való kilépéssel 
megszűnik.

41. §.
Az intézet igazgató-tanácsa, igazgató-főor

vosa és gondnoki hivatala magánosoknak, szó
beli vagy írásbeli megkeresésére csak azon 
esetben adhat értesítést a gyermek tartózkodási 
helyéről, állapotáról s — az a n y a  k i l é 
t é n e k  és i l l e t ő s é g i  h e l y é n e k  k i v é 
t e l é v e l  — minden viszonyairól, ha azon 
elismervény, mely a gyermek felvétele ölkai-
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Gyámság.

Értesitésadás az intézet kötelékébe tartozó anyák 
és gyermekekről.



A központi aiirninistraíióval járó levelezés és a 
gyermekek szállítása vasúton.

mával az átadónak kezéhez lett szolgáltatva, a 
tudakozódás alkalmával benmtattatik.

Az elismervény, az értesítés megadásakor 
a tudakozónak visszaszolgáltatandó. Elvesztés 
esetén, a személyazonosság kellő igazolása mel
lett, az igazgató-tanács határozatából másolatban 
kiadandó.

Az intézet személyzetének elmozdítás terhe 
alatt tiltva van, hogy a felvett gyermekekről, 
azoknak elhelyezéséről s általában bárminemű 
viszonyairól, nemkülönben az intézetben levő 
anyákról felvilágosítást adjanak.

42. §.
A központi administratióval járó s posta 

utján hatóságok, testületek vagy magánszemé
lyekhez intézett levelezés portómentes.

A lelenczházat érdeklő összes beadványok 
és mellékleteik bélyegmentesek.

Az intézet kötelékébe tartozó gyermekek 
szállítása az állami és állami kezelés alatt álló 
vasutakon, a központi intézetből vidékre, vagy 
vidékről a központi intézetbe vissza, díjmentes.

Díjmentesen utazik a gyermeknek egy 
kísérője is az ut azon részén, melyet a gyer
mekkel együtt tesz meg. Kivételt csak a öli.
§. 1. pontjában megjelölt oly eset kepezprm'at^^ 
a gyermeknek a központi intézetbe való vissza
szállítása a gondozó saját akaratából történt.






