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Szakmai tanácskozás az örökbefogadásról 
Balatonföldvár, 1994. március 

 
A háromnapos tanácskozás a Szaktudás a Gyermekekért Alapítvány bemutatkozó 

szakmai rendezvénye volt. Tematikáját az ENSZ Gyermekjogi Egyezségokmány 20. 
paragrafusa határozta meg, mely szerint:  

1. Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen még van fosztva családi 
környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az 
állam különleges védelmére és segítségére. 

2. Az Egyezményben részes államok hazai jogszabályainak megfelelően intézkednek 
helyettesítő védelem iránt az ilyen gyermek számára. 

3. Ez a helyettesítő védelem történhet családnál való elhelyezés, az iszlám jog kafalahja 
szerinti gondnokság, örökbefogadás, illetőleg szükség esetén megfelelő 
gyermekintézményekben való elhelyezés formájában. A megoldás kiválasztásánál kellően 
figyelembe kell venni a gyermek nevelésében meg kívánt folyamatosság szükségességét, 
valamint nemzetiségi, vallási, kulturális és nyelvi származását. 

E cikkely hazai érvényre juttatása érdekében az alapítvány célját a következőkben 
deklarálta: 

A szaktudás növelés az adaptáció folyamatában résztvevő igazgatási és professzionális 
szociális munkát végzők körében. 

Elősegíteni az idősebb, a fogyatékos és a származásuk okán nehezen, vagy jelenleg 
egyáltalán családokba nem helyezhető gyermekek Örökbefogadását/névelőszülői nevelését. 

Olyan kutató-fejlesztő és képző tevékenység, amely a nevelőszülői és örökbefogadó 
szülői elhelyezések számát kívánja növelni törvényes keretek között, szakszerűen és az 
érintettek bevonásával, ennek érdekében: 

a) Képzési tematikák elméleti kidolgozása az örökbefogadásban, a nevelőszülői
 elhelyezésben résztvevők (munkatársak, szülők) számára. 

b) Továbbképzés szintjén: speciális előadássorozatok, szemináriumok szervezése az 
 adaptációban és a nevelőszülői elhelyezés folyamatában résztvevő professzionális 
 szakemberek számára. 

c) Szakmai segédanyagok, információs kiadványok készítése (fordítása) a szakemberek 
 és az érintett családok számára. 

d) A társadalmi és szakmai nyilvánosság, a tapasztalatcsere, információátadás 
 előmozdítása. 

 
Bemutatkoztak az alapítvány gondolatát fölvető Lindbergné Horváth Judit pszichológus, 

a stockholmi Adaptációs Centrum képviselője és Szanyi Éva szociológus, a Népjóléti ' 
Minisztérium munkatársa, az alapítvány titkára. A résztvevők reprezentálták a hazái 
örökbefogadási eljárás valamennyi szereplőjét, így a csecsemőotthoni orvosok, 
pszichológusok, GYIVI-k szakértői és jogászai, gyámhatóságok és KMB hivatalok 
munkatársai, a Népjóléti Minisztérium illetékes főosztálya, valamint a Napsugár 
Gyermekmentő Alapítvány és a Mózeskosár Egyesület képviseltették magukat. 

A svéd szakemberek beszámolóiból kitűnt, amit régóta tudunk, de nem alkalmazunk, 
hogy az örökbefogadott gyermekek másságának társadalmi elfogadását nem elég elvárni, de 
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tenni is kell érte, kiváltképpen a titkosság béklyóiból való fölszabadítással és olyan civil 
mozgalmak szervezésével, azok létrejöttének indukálásával, amelyek képesek az 
örökbefogadás szélesebb körű társadalmi legitimációját megteremteni. 

Mai hazai viszonyaink között különös jelentőséget kap a másságnak (értsd: etnikai, 
vallási, egészségi) mint alternatív értékhordozónak a társadalmi értékrend részeként való 
elfogadása'. Kézenfekvő és hatékony szemléletformáló erejű lehet, ha azok a jeles közéleti 
személyiségek, akiknek gondolatai vélhetően mértékadóak az állampolgárok többsége 
számára, kifejtik pozitív nézeteiket az örökbefogadásról, a nevelőszülői nevelésről a nagy 
nyilvánosság előtt. Ha a nyilvánosság elé lépnek azok az örökbefogadó szülők, akik 
hitelességükkel a szakemberek mellett sokat tehetnek a közgondolkodás formálásában. 

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az örökbefogadás szűken vett szakmai kérdéseit, 
melyeket egy adott időszákban axiomatikus magabiztossággal mindannyian képviselünk, 
épp úgy revízió alá szükséges vonni, mint bármely más kérdést. 

Melyek lehetnek ezek a kérdések? 
Első helyen a titkosság kérdése, kétféle értelemben is. Egyfelől az örökbefogadó szülők 

munkahelyükön és tágabb társadalmi környezetük előtt kívánják titokban tartani az 
örökbefogadás tényét, amely környezetük szemében csökkentértékűséget jelenthet, ha az 
örökbefogadás motivációja a gyermektelenség volt. De más motiváció esetén sem társadalmi 
presztízsnövelő az örökbefogadás ténye. E hazai jellemző nyomán megvitatásra kerültek 
rövid és hosszú távú szemléletalakító stratégiák; a médiák lehetséges szerepe érvényre 
juttatásukban; a társadalmi és közgondolkodás prognosztizálható (?) változásai. 

Másfelől, az örökbefogadott gyermek nézőpontjából (érdekéből) vizsgálva a titkosság 
kérdését számos szakmai elvárás fogalmazódott meg. Példálózva említem még, mikor az 
örökbefogadott azon kérdésre, hogy mit csináltam egy éves koromban? nem kap választ, 
vagy éppen hiteltelen szülői választ kap, akkor súlyosan sértjük a gyermeki emlékezet 
mechanizmusát és őszintétlenségünk-kel az identitás zavarát idézzük elő. Helyesebb, sőt az 
egyedül helyes az, hogy a gyermeknek akkor kell beszélni az örökbefogadásról, amikor 
megkérdezi, függetlenül az életkorától, de minél korábban tesszük, annál több időt hagyunk 
a feldolgozásra. Iskolás kor előtt mindenképpen meg kell ismertetni az örökbefogadással, 
hiszen a kortársak sokféle reakciójára fel kell készíteni s a pedagógusokéra is, mert jórészük 
nem tudja miként vélekedjen az örökbefogadott gyermekről, különösen, ha a szülők és 
gyermekük bőrszíne eltérő. 

Mit és mennyit kell tudnia a gyermeknek vérszerinti (biológiai) szüleiről? Milyen képet 
őrizzen a gyermek róluk? A korrekt megismertetés lehet, amely igyekszik elfogadtatni a 
szülőt abban a nem könnyű élethelyzetében, amelyben elhagyta gyermekét vagy lemondott 
róla. A zsigerekből jövő érzelem rossz tanácsadó. A gyermek érzelmi kisajátításának, 
elkötelezésének szándékával a vérszerinti szülei iránti gyűlöletkeltés olcsó eszköz, előbb-
utóbb e szándék nyilvánvalóvá lesz és súlyos válságok előidézője lehet. A gyermeknek 
hallatlanul fontos, hogy megértse szüleit. Ez egy hosszú feldolgozási folyamat, amelyben 
támogatnunk kell. A megértés nem lesz azonos szülei magatartásának elfogadásával. 

Mit kell tenni, ha a gyermek szeretné megismerni általában kamaszkorban vérszerinti 
szüleit? Semmiképpen nem szabad bajként megélni. Helyette nem dönthetünk, mint 
ahogyan nem is érezhetünk helyette, de annál inkább segíthetjük! A gyermekre kell bízni, 
hogy mit gondol az ő örökbefogadásáról és vérszerinti szüleiről. Ehhez szülőnek és 
gyermeknek egyaránt támogatást kell kapniuk szakemberektől, vagy az örökbefogadó 
családok civil társadalmi szervezeteitől, mint amilyen a közelmúltban alakult Mózeskosár 
Egyesület. Az örökbefogadó családokért jöttek létre, összejöveteleiken alkalmat teremtenek 
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a családok tapasztalatainak kicserélésére, segítségnyújtásra, közösségi életre, szemben az 
elszigeteltséggel, a problémákkal való magukra maradással. 

A legcentrálisabb kérdésnek bizonyult az alkalmasság alkalmatlanság kérdése az 
örökbefogadni szándékozók körében. Az alkalmatlannak tartott szülő hová fordulhat 
jogorvoslatért? Számos megfontolandó javaslat ellenére egységes szakmai álláspont nem 
alakult ki, ezért saját nézetemet adom közre. 

Egyfelől pusztán jogi megközelítésben azt mondom, hogy jogorvoslatnak akkor van 
helye, ha vélhetően jogsérelem keletkezett. Történik-e jogsérelem akkor, ha egy 
diszkrecionális döntés nemleges, azaz egy bizalmi szerepre az egyik ember nem választja a 
másikat? 

Nem történik. Például X nem lép házasságra Y-nal, vagy ha mégis, akkor a házasságkötő 
teremben pusztán igennel kell válaszolni. A miért igen — miért nem? kérdés nem hangzik 
el, mert mindannyian úgy gondoljuk, hogy sértené a diszkréció lényegét. Hová lehet 
ilyenkor fordulni jogorvoslatért? Sehová! 

Ez az okfejtés persze nem programadó, de igaz. Programadó az lehet, ha végiggondoljuk, 
hogy az örökbefogadó szülő a regisztrációtól számítva milyen mélyreható, de ugyanakkor a 
személyiségi jogokat tiszteletben tartó lélektani vizsgálatokon kell, hogy átessék, milyen 
önismereti lehetőségeket biztosítunk számára, hogy alkalmasságáról, kevésbé 
alkalmasságáról hitelt érdemlően megbizonyosodhasson. Ugyanígy a döntési helyzetben 
lévő szakember is. Meg kell állapodni abban is, hogy milyen szakmai, társadalmi 
normákhoz mérten kell dönteni az alkalmasságról. 

Kezdettől fogva konszenzus volt az adaptáció jogszabályi kereteinek szigorítása 
tekintetében. A hazai jog túl megengedő, és ez nem feltétlenül szolgálja a gyermekek 
érdekeit. Az örökbefogadás előkészítésével csak szigorú jogszabályi keretek között, a 
törvényesség garanciáival, államilag ellenőrzött szervezeteknek volna szabad foglalkozniuk, 
ami nem zárja ki e szervezetek karitatív indíttatását és non-profit jellegét. A szigorú 
követelmények realizálását elvárja tőlünk az ENSZ Gyermekjogi konvenció és a nemzetközi 
magánjogról szóló hágai egyezmény is. Számos ország jogrendjéből hiányzik az 
örökbefogadás felbontásának jogintézménye. Nyilvánvaló, hogy az örökbefogadó szülő 
érdekeit — meggondolhatóság, biztonsági tartalék megoldás — védi a 'jog. A gyermek 
sorsrendezése szempontjából a legmegnyugtatóbb örökbefogadást teheti így bizonytalanná. 

Élénk érdeklődést váltott ki a svéd szakemberek azon gyakorlata, mely szerint az 
örökbefogadó szülőkkel egyéni és kiscsoportos tréningeken feldolgoztatják motivációs 
hátterüket, különösen a gyermektelenséget, még mielőtt kihelyezésre kerülne sor. 
Igényeiket, elvárásaikat is formálják eközben, hogy ne egy megálmodott, elképzelt 
gyermekre várjanak. Azt a gyermeket kell szeretniük, aki örökbefogadásra, sorsa életre szóló 
rendezésére vár. Nagy jelentőségű lépés ez a sérült, fogyatékos gyermekek örökbeadatósága 
érdekében. 

Különösen kritikusan szemlélhetjük hazai gyakorlatunkat, mikor azon sajnálkozunk, 
hogy sérült, beteg, vagy intolerált etnikumhoz tartozó gyermekeket csak nagy-nagy 
nehézségek árán tudunk örökbeadni. Mit teszünk, hogy elfogadtassuk őket? Alapelvünk, 
hogy a gyermekhez keressük az örökbefogadó szülőt, s nem fordítva. Vajon fogyatékosok 
esetében ez milyen feladatokat jelent számunkra? Teszünk-e hatékony lépéseket 
örökbeadásuk előmozdítására? Számos példával igazolhatjuk, hogy igen, de mégis érezzük, 
ez munkánk legkevésbé eredményes területe. 

Az alkalmassági követelmények között szükséges volna egy felkészítés az 
örökbefogadók számára. Természetesen figyelemmel a képzettségre, de alapvető ismereteket 
minden érdekelt számára közvetítő módon. Ezt követően, pedig a hosszabb-rövidebb 
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várakozási idő alatt megajánlhatók lennének azok az önsegítő civil szerveződések nyújtotta 
programok, melyekre jelenleg még egyetlen üdvözölhető kezdeményezés a Mózeskosár 
Egyesület. 

A formaságokat nélkülöző, kizárólag a szakmai kérdéseket homloktérbe állító 
konferencia résztvevői megállapodtak, hogy ismét találkozni fognak és együttes 
gondolkodásuk eredményeit javaslatok formájában megosztják a jogalkotóval. Törekedni 
fognak a társadalmi és szakmai közvélemény párbeszédén nyugvó egységes elvi és 
módszertani rendszer kimunkálására. 

Mi volt a konferencia legfontosabb célja? 
Az, hogy az örökbefogadással foglalkozó számos szakember munkája professzionális 

színvonalra emelkedjen, azonos szakmai nyelvet beszéljünk, és ennek hátterében az 
örökbeadható gyermek mindenek felett álló érdekétől vezérelt gondolkodásmód álljon. E cél 
érdekében néhány biztos lépést megtettünk. 

Az örökbefogadás természetes dolog, ne övezzék tabuk, misztériumok — volt a 
konferencia üzenete. Örökbefogadók és örökbefogadottak teljes értékű életet élhessenek és 
ehhez kapják meg a lehetséges segítséget és támogatást. Az örökbefogadás nyitottsága, 
nyilvánossága képviseljenek társadalmi értéket. 

Nemcsak a résztvevőkön múlik, hogy az üzenet milyen messzire hallatszik. 
 


