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Kelengye lista - Szakértők javaslatai alapján 
 
Megpróbáltunk összeszedni egy - mindenki számára hasznos dolgokat tartalmazó listát a 
kelengye beszerzéséhez, szakembereink segítségével. Tudjuk, hogy mindenfélét hallani, 
olvasni és biztos, hogy amire nem gondoltunk a végén az fog kelleni, ráadásul minden 
gyermek más. 
 
Szoptatás/Etetés: 

• szoptatós melltartó (babamamatipp: érdemes szülés után venni, mert eddigre beindul a 
tejtermelés és akár 2 méretet is nőhet a melled) 

• melltartó betét (anyatej csepegése esetére) 
• mellszívó (kézi vagy elektromos) 
• anyatej gyűjtő zacskó vagy palack (jó lesz az később is talán) 
• babamérleg 
• cumisüveg megfelelő méretű etetőcumival (a gyártók jelölik, hogy mely hónapokra 

javasolják az adott cumisüveget) Babamamatipp: kompatibilis legyen a választott 
mellszívóval 

• cumisüveg melegítő 
• sterilizáló készülék Babamamatipp: kompatibilis legyen a cumisüvegekkel 
• legalább 5 db textilpelenka (ez univerzálisan sok mindenhez jó – büfihez, fürdetés során 

érzékeny helyeket törölni, fogzási időszakban megnövekedett nyáltermelés felitatása 
stb.) Babamama tipp: Olyat válassz, ami jól bírja a gyakori mosást. 

• Játszócumi (szoptatás végeztével és általánosan is megnyugtathatja a babát). 
• szoptatós párna (formatartó praktikusabb) 

 Babaápolás: 
• puha törölköző (praktikusabb a csuklyás, amit kifogó néven is megtalálhatsz) 
• kiskád (állványos is lehet) vagy fürdetőágy 
• vízhőmérő (ha nincs kéznél a könyököd) 
• babafürdető, hintőpor, testápoló (receptre is kaphatóak alaptermékek) 
• hajkefe (koszmó ellen) 
• körömolló vagy csipesz 
• fürdőjáték (igény szerint) 
• csúszásgátló kádba 
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Pelenkázás: 

• pelenka (eldobható vagy mosható – eleinte akár napi 6-8 csere is szükséges. Így számolj!) 
• popsitörlő (eggyel többet vegyél, mint amire e sorok írásakor gondolsz) 
• köldökvédő felszerelés 
• popsikrém 
• pelenkázó szekrény vagy ágyra tehető pelenkázó lap 
• textilpelenka 
• kis szemetes a használt pelenkáknak 
• pelenkázó táska 

Ruhaneműk: 
• body (érdemes többet is beszerezni, még akkor is, ha naponta mosol) 
• rugdalózó (érdemes többet is beszerezni, még akkor is, ha naponta mosol) 
• kisnadrág (ha vendégségbe mész.) 
• zokni vagy harisnya 
• babacipő (ha vendégségbe mész vagy sétálni) 
• sapka (egy vékony sapka a nyári újszülöttre is kell az első napokban!) 
• téli babának overall (télen vagy kinti hőmérsékletnek megfelelően) 
• kesztyű (télen vagy kinti hőmérsékletnek megfelelően) 
• bundazsák (télen vagy kinti hőmérsékletnek megfelelően) 
• babamosószer (igény szerint) 
• baba öblítőszer (igény szerint) 

  
Alvás: 

• rácsos kiságy, ahol állítható az ágyrács magassága. Előny, ha van pelenkázó része, még 
inkább, ha később gyermekággyá alakítható 

• matrac babamamatipp: az ágy méretéhez passzoljon 
• gumis lepedő, minimum 2 db 
• fejvédő (ajánlott, ha természetes módon született) 
• hálózsák (évszaknak megfelelő) 
• pólya (az első 3-4 hónapban ajánlott, ha szoba hőmérséklete megengedi) 
• légzésfigyelő (igen, a nagyszüleid gyerekkorában nem volt ilyesmi. Én úgy hívom – a 

nyugalom ára). 
• babaőr (igény szerint, ha nem bírod ki a szuszogása nélkül egy percig sem) 
• kiságy fölé forgó 
• „rongyi” vagy szundikendő azaz valamilyen puha plüss játék 
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• éjszakai fény 
• babafészek (délutáni alváshoz) 

  
Egészség: 

• lázmérő (praktikusabb az infrás, így éjszaka sem kell felébreszteni) 
• orrszívó porszívó/kézi orrszívó 
• párásító 

  
Játék: 

• csörgők 
• rágókák 
• játszócumik 
• fejlesztőjátékok (igen, már néhány hetes korra is van ajánlott) 
• babakocsira rögzíthető figurák 
• játszószőnyeg 
• pihenőszék/hintaszék 

Séta/utazás: 
• újszülött babakocsi (mózeskosárral) 
• autós babahordozó (több kórházból is csak ebben engedik hazavinni az újszülöttet) 
• hordozókendő (külön irodalma van – tényleg) 
• takaró/ bundazsák (évszaknak megfelelően) 
• utazóágy 
• pelenkázó felszerelés alátéttel 
• Érdemes egy-két teljes garnitúra csereruhát magaddal vinni 
• tápszeres babánál teljes etetős felszerelés 

Elsőre talán kicsit soknak tűnik, de a tapasztalat azt mutatja, hogy innen-onnan (rokonoktól, 
barátoktól, ismerősöktől) be lehet szerezni sok mindent. Sőt a lista segítségével jó ajándék 
ötleteket adhatsz te magad. Persze a higiéniai dolgokból jobb újat venni. :) 

 


