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Kálmán Renáta: 

Ne hagyj árván! Avagy a külföldre történő örökbefogadás hazai gyakorlata

 

 

 

 

1. Bevezetés  

 

Az örökbefogadás egyik alapelve, s jelen tanulmány mottója is egyben, hogy „mindig a 

gyermekhez kell szülőt választani, nem pedig a szülőhöz gyermeket”. Ennek értelmében az 

örökbefogadási eljárás kezdő és egyben középpontjának is magának a gyermeknek kell lennie. 

Ebből kifolyólag az örökbefogadási folyamat nem indulhat el pusztán azért, mert valaki kifejezte 

azon óhaját, hogy örökbe szeretne fogadni egy gyermeket.
1 

Az örökbefogadással foglalkozó 

szakembereknek minden esetben figyelemmel kell lenniük arra, hogy az örökbefogadás mindig a 

gyermek érdekében történjen és megtalálják a gyermek számára leginkább megfelelő szülőket. 

Ehhez azonban a gyermek szükségleteit, jellemzőit és történetét is szem előtt kell tartaniuk. 

Természetesen az örökbefogadni szándékozó szülők az örökbefogadást megelőzően kifejthetik a 

leendő gyermekükkel kapcsolatos elképzeléseiket, így például a nemét vagy az életkorát illetően, 

hisz csak a számukra kedves gyermekkel tudnak egy életen át családi kapcsolatot létrehozni. 

Ugyanakkor a túlzott részletekbe menő „kívánságokkal” (például a gyermek szemszíne) nem 

lehet egyetérteni, mivel az örökbefogadni szándékozók nem „katalógusból rendelik meg” a 

gyermeket, mint egy „árucikket”. 

 

Az örökbefogadás nem újkeletű jelenség, több évezredes múltra tekint vissza. Már az ókori keleti 

társadalmakban is ismert jogintézmény volt, hisz mindig is voltak árvák, illetve olyan családok, 

akiknek nem adatott meg az, hogy gyermekük szülessen. Erre szolgál példaként a bibliai Mózes 

története, akit anyja egy fonott kosárban a Nílus vizére eresztett és az egyiptomi király leánya 

volt az, aki kiemelte a vízből és saját fiaival együtt nevelte fel.
2
 A jogintézmény kezdeti célja 

volt, hogy a fiú utód nélkül maradt örökhagyó gondoskodni tudjon a családi név továbbviteléről. 

Később, amikor már a magántulajdon erősödni kezdett, az örökbefogadás célja kiegészült azzal, 

hogy a gyermektelen örökhagyó élete során szerzett vagyona ne az oldalági rokonokra vagy a 

nemzetségre szálljon, hanem egyenes ágon továbböröklődjön. A jelen évszázadra az 

örökbefogadás céljává a gyermek családi, szerető környezetben való felnevelkedése vált, 

köszönhető a gyermekjogok fejlődésének és az emberi gondolkodásmód változásának. 

 

A Csjt.
3 

hazánkban elsőként mondta ki, hogy az örökbefogadás elsődleges célja nem a név, illetve 

a vagyon továbbvitelének biztosítása, hanem az örökbefogadott gyermek részére biztosított 

családi környezet és nevelés. A törvény erejénél fogva ex nunc hatállyal megszüntette a nagykorú 

személyek örökbefogadását. Egészen 1960-ig egyszerű örökbefogadás létezett, ami azt jelentette, 

hogy az örökbefogadott csak az örökbefogadóval került rokoni kapcsolatba, ezt a szabályozást 
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változtatta meg az 1960. évi 12. tvr., amely a teljes örökbefogadás intézményét teremtette meg 

itthon, vagyis ennek hatályba lépésétől az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó rokonaival is 

rokoni kapcsolatba kerül.
4
 

 

E rövid történeti áttekintés után elengedhetetlen annak tisztázása, hogy mit is értünk nemzetközi 

örökbefogadás alatt? Nemzetközi örökbefogadásról akkor beszélünk, amikor a gyermek az 

örökbefogadás következtében más országba kerül, függetlenül az örökbefogadó 

állampolgárságától és attól, hogy az örökbefogadott állampolgársága megváltozik-e. 

Következésképp, amennyiben egy Magyarországon élő, külföldi állampolgár fogadja a 

gyermeket örökbe, belföldi örökbefogadásról beszélünk, mert a gyermek szokásos tartózkodási 

helye nem kerül át egy másik államba. 

 

A nemzetközi örökbefogadás főszabály szerint másodlagos lehetőség, amelyre abban az esetben 

kerülhet sor, ha a belföldi örökbefogadás érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre, 

kivétel ez alól a rokoni, illetve a szülő házastársa általi örökbefogadás.
5
 Hazai megközelítésben a 

nemzetközi örökbefogadás két típusát tudjuk megkülönböztetni: külföldre történő 

örökbefogadást, amely a későbbiekben kifejtésre kerül, illetve a külföldről történő 

örökbefogadást. „Külföldi gyermek magyar állampolgárságú örökbefogadók által történő 

örökbefogadása elenyésző számban fordul elő.”
6
 Ennek számos oka lehet, ugyanakkor a magyar 

gyermekvédelmi szakemberek is azon az állásponton vannak, hogy amíg Magyarországon is van 

örökbe fogadható gyermek, addig nem fogják támogatni a külföldről történő örökbefogadást. 

Habár a jogszabályok lehetővé teszik a nemzetközi örökbefogadás ezen formáját, ugyanakkor 

azáltal, hogy a családok szervezett segítséget nem kapnak, rendkívül kevés esetben valósul meg. 

Elsősorban azon külföldről történő örökbefogadások eredményesek, ahol az örökbefogadó szülők 

huzamosabb ideig külföldön éltek. Abban az esetben, ha olyan államból fogadnak örökbe, amely 

nem részese a Hágai Örökbefogadási Egyezménynek,
7
 akkor az örökbefogadó, illetve az 

örökbefogadott a külföldi hatóság örökbefogadást engedélyező határozatának jóváhagyását 

kérheti a kijelölt gyámhatóságtól.
8
 A terjedelmi korlátokra tekintettel, illetve a külföldről történő 

örökbefogadások csekély száma miatt, a továbbiakban a külföldre történő örökbefogadás kerül a 

tanulmány elemzésének középpontjába. Ugyanakkor elengedhetetlen annak megerősítése, hogy a 

nemzetközi örökbefogadás pótolhatatlan jogintézmény, hisz e nélkül sok gyermek, többek között 

fogyatékkal élők, idősebbek sosem találnának szerető családra. 

 

A jelen tanulmány bevezetőjének célja az volt, hogy bepillantást adjon az örökbefogadás, illetve 

a nemzetközi örökbefogadás hazai helyzetébe és fejlődésébe. Tekintettel arra, hogy külön 

tanulmány tárgyát képezheti a belföldi örökbefogadás intézménye, ezért a későbbiekben csak a 

nemzetközi örökbefogadás egyik típusával, nevezetesen a külföldre történő örökbefogadással 
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kívánok foglalkozni. Az írás a nemzetközi örökbefogadás szubszidiárius megítélésének 

kérdéskörével, eljárásának menetével foglalkozik, továbbá néhány statisztikai adaton és egy 

jogeseten keresztül a külföldre történő örökbefogadás gyakorlatbeli megjelenését is bemutatja. 

 

 

2. A külföldre történő örökbefogadás elméleti megközelítésben 

 

 

2.1. A nemzetközi örökbefogadás szubszidiaritása 

 

Az örökbefogadásnak jelenleg két formája létezik, a nyílt és a titkos. A nyílt esetén a vérszerinti 

szülő és az örökbe fogadó szülő ismerik egymást, és a vérszerinti szülő értesítést kap az 

örökbefogadás megtörténtéről. A titkos örökbefogadás vonatkozásában a vérszerinti és az örökbe 

fogadó szülő nem ismerik egymást, a vérszerinti szülő nem kap értesítést az örökbefogadásról, 

ezáltal nem fellebbezheti meg az örökbefogadásról hozott határozatot sem. A nemzetközi 

örökbefogadások, a rokoni és házastársi örökbefogadások kivételével, titkos formában valósulnak 

meg. 

 

1960-ban a svájci Leysin városában szemináriumot tartottak a nemzetközi örökbefogadás 

témakörében, amelynek keretében lefektették ennek első alapelveit, így kimondták, hogy a 

gyermek és nem a szülők érdeke az elsődleges az örökbefogadások kapcsán, a nemzetközi 

örökbefogadás pedig ultima ratio jellegű.
9 

Ezek az úgynevezett leysini alapelvek későbbi 

dokumentumok alapjául szolgáltak. 

 

A nemzetközi örökbefogadások szubszidiárius, másodlagos jellegét a Gyermekjogi,
10

 valamint a 

Hágai Örökbefogadási Egyezmény is megerősíti. A Gyermekjogi Egyezmény 21. cikkének b) 

pontja kimondja, hogy a részes államok „elismerik, hogy a külföldre történő örökbefogadás a 

gyermek számára szükséges gondozás biztosítása másik eszközének tekinthető, ha a gyermek 

származási országában nem helyezhető el gondozó vagy örökbefogadó családban, vagy nem 

nevelhető megfelelően”. A Hágai Örökbefogadási Egyezmény preambuluma „elismer[i], hogy a 

nemzetközi örökbefogadás az állandó család előnyét kínálhatja egy olyan gyermek számára, 

akinek nem lehet megfelelő családot találni abban az országban, ahonnan származik”. Mindkét 

egyezmény megerősíti a külföldre történő örökbefogadás ultima ratio, vagyis végső jellegét. 

Ugyanezen elv jut érvényre a hatályos Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének (CSJK) 

nemzetközi örökbefogadást érintő rendelkezéseiben is.
11

 

 

Az örökbefogadási eljárások alapvető célja, hogy az örökbe fogadható gyermek számára a lehető 

legrövidebb időn belül megtalálják a megfelelő örökbefogadni szándékozó szülőket. Ennek 

érdekében került 2014-ben bevezetésre hazánkban az egységes örökbefogadási rendszer, amely 

három szintre épül. Az első megyei/fővárosi szinten a területileg illetékes szakszolgálatok 

igyekeznek örökbefogadó szülőket találni a saját nyilvántartásukban szereplő gyermekeknek. 

                                                 
9
 Marschalkó Linda: Nemzetközi örökbefogadás és a gyermek legjobb érdeke, Iustum Aequum, Salutare 2013/4., 

223. o. 
10

 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről (továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény) 
11

 Ptk. 4:129.§ (2) bekezdés  



50 

 

Amennyiben ez sikertelen, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (TEGYESZ) az Emberi 

Erőforrás Minisztérium (EMMI) Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya által vezetett 

országos nyilvántartásban folytatják a keresést. Végezetül, amennyiben egyik szinten sem került 

sor örökbefogadásra, az EMMI fentebb említett főosztályán működő Központi Hatóság 

nyilvántartásából kerül sor a külföldi örökbefogadók kiválasztására. A nemzetközi 

örökbefogadások esetén azonban megkötés, hogy arra csak gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő, örökbefogadhatóvá nyilvánított olyan gyermekek esetén kerülhet sor, akiknek a 

belföldön történő örökbefogadására tett intézkedések nem vezettek eredményre.
12

 Mindez jól 

példázza a külföldre történő örökbefogadás másodlagos megoldási jellegét, vagyis hogy csak 

akkor kerülhet rá sor, ha a gyermek származási országában nem oldható meg a hazai 

örökbefogadás. 

 

 

2.2. Hágai Örökbefogadási Egyezmény rendelkezései 

 

Az Egyezmény létrehozásának célja olyan garanciák kidolgozása volt, amelyek biztosítják, hogy 

a nemzetközi örökbefogadások a gyermekek legfőbb érdekeinek és a nemzetközi jog által 

elismert alapvető jogaiknak tiszteletben tartásával történik.
13

 Továbbá, hogy a szerződő államok 

kidolgozzanak egy olyan együttműködési rendszert, amely biztosítja a garanciák tiszteletben 

tartását és megakadályozza a gyermekek jogellenes elvitelét, áruba bocsátását vagy a 

gyermekkereskedelmet. Végezetül célul tűzték ki, hogy az Egyezménnyel összhangban lévő 

örökbefogadásokat a Szerződő Államok elismerjék. Az Egyezmény tehát igyekszik elkerülni az 

örökbefogadás megismétlésének szükségességét, vagyis azon örökbefogadásokat, amelyek az 

Egyezmény előírásainak megfelelően jöttek létre, a törvény erejénél fogva el kell ismerni.
14

 E 

jogszabályt akkor kell alkalmazni, amikor a származási államban szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkező gyermeket egy másik államba (fogadó államba) átvitték, átviszik, vagy át fogják 

vinni. 

 

A nemzetközi örökbefogadásokkal szembeni követelményként a szerződő államok 

meghatározták, hogy az örökbefogadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a származási 

állam hatóságai megállapították, hogy a gyermek örökbefogadható, a nemzetközi örökbefogadás 

a gyermek mindenekfelett álló érdekeit szolgálja és tekintettel voltak a gyermek kívánságaira, 

véleményére, valamint megfelelő kioktatásban és tájékoztatásban részesítettek az 

örökbefogadással és az ehhez való hozzájárulásának következményeivel kapcsolatban. Továbbá, 

a fogadó állam illetékes hatóságai megállapították, hogy a leendő szülők a feltételeknek 

megfelelnek és alkalmasak az örökbefogadásra, meggyőződtek arról, hogy a szükséges 

oktatásban és tájékoztatásban részesültek és megállapították, hogy a gyermeknek engedélye van, 

vagy lesz az adott állam területére való belépésre és állandó ott tartózkodásra. 

 

Amennyiben olyan államok között zajlik a nemzetközi örökbefogadás, amelyek részesei az 

Egyezménynek, a Központi Hatóságok vagy meghatalmazott testületek együttműködésében 
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folytatják le az eljárást. A nemzetközi örökbefogadási eljárás első lépése a kérelem benyújtása a 

fogadó állam Központi Hatóságához. Az eljárás második lépése esetén, amennyiben a fogadó 

állam úgy találja, hogy a kérelmező megfelel a feltételeknek, és alkalmas az örökbefogadásra, 

akkor jelentést készít, amelyet megküld a származási állam Központi Hatósághoz. Ezen jelentés a 

kérelmező személyes adatain túl, a családi, szociális és egészségügyi körülményeit, valamint az 

örökbefogadás okaira és a gyermekre vonatkozó adatokat tartalmazza. Az eljárás harmadik, és 

egyben utolsó lépésére akkor kerül sor, ha a származási állam Központi Hatósága úgy találja, 

hogy a gyermek örökbefogadható. Ebben az esetben ugyanis jelentést készít, amelyet továbbít a 

fogadó állam Központi Hatóságához. Ez a jelentés a gyermek személyes adatait, az 

örökbefogadhatóságára, a szociális, egészségügyi és családi körülményeire, valamint különleges 

szükségleteire vonatkozó adatokat tartalmazza. A származási állam csak abban az esetben 

dönthet úgy, hogy a gyermeket a leendő szülőkre bízzák, ha a Hatóság megszerezte a leendő 

szülők egyetértését, a fogadó állam hatósága jóváhagyta a döntést és mindkét állam Központi 

Hatósága megállapodott abban, hogy az örökbefogadási eljárás megindítható. 

 

Az Egyezmény rendezi azt az esetkört is, amikor utóbb kiderül, hogy az örökbefogadás nem a 

gyermek érdekét szolgálta. Ekkor, a gyermeket vissza kell venni a szülőktől és ideiglenes 

gondozást kell biztosítani számára. Emellett, a fogadó és a származási állam Központi 

Hatóságainak együtt kell működniük, annak érdekében, hogy új örökbefogadó szülőket találjanak 

a gyermeknek. Amennyiben ezen intézkedések nem vezetnek eredményre, akkor a gyermek 

származási államába való visszaviteléről kell gondoskodni. 

 

Az Egyezményben foglalt feltételek minimum-követelményeknek tekintendők, amelyeket a 

Szerződő Államok kötelező jelleggel teljesíteni kell. Ezen előírásokon túlmenően azonban mind a 

fogadó, mind a származási állam egyéb kitételeket fogalmazhat meg. Miként az fentebb említésre 

került, a hazai szabályok szerint külföldre történő örökbefogadásra akkor kerülhet sor, a rokoni és 

a házastársi örökbefogadás kivételével, ha az örökbefogadhatóvá nyilvánított, nevelésbe vett 

gyermek belföldi örökbefogadására nem került sor. 

 

A Hágai Örökbefogadási Egyezmény hatálya alá nem tartozó örökbefogadások vonatkozásában 

azok joghatályossága problémát jelent. Abban az esetben, ha a magyar gyámhatóság jóváhagyta 

az örökbefogadást, még a külföldi állam rendelkezései szerinti engedélyezési eljárást is le kell 

folytatni. Vagyis mindkét államnak döntést kell hoznia az örökbefogadás engedélyezéséről és 

jóváhagyásáról.
15

 Mindez pedig az eljárás duplikálását és egyben időbeli elhúzódását 

eredményezheti. 

 

 

2.3. Nemzetközi örökbefogadás pro és kontra 

 

A nemzetközi örökbefogadás megítélése a mai napig nem egységes. Egyesek lelkes támogatói az 

intézménynek, mivel olyan gyermekek állandó családi környezetben való felnevelkedésének 

lehetősségét látják benne, akiknek a belföldi örökbefogadására tett lépések eredménytelennek 

bizonyultak. Mások megítélése szerint viszont számos gyermeki jog sérelme merül(het) fel a 

külföldre történő örökbefogadások engedélyezése kapcsán. Az alábbiakban néhány nemzetközi 

örökbefogadás mellett, majd ellene szóló érv kerül röviden bemutatásra. 

                                                 
15

 Lásd: 8 lj. 21.o. 
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A gyermeknek joga van arra, hogy saját szülei neveljék, amennyiben családi környezetétől 

megfosztották vagy a saját érdekében nem hagyható ott, jogosult az állam különleges védelmére 

és segítségére.
16

 A helyettesítő védelem megvalósulhat családnál, illetve gyermekvédelmi 

intézményben való elhelyezéssel, valamint örökbefogadással. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi 

örökbefogadás az örökbefogadás egyik típusa, ezért, mint állami eszköz lehetőséget biztosít arra, 

hogy a gyermek sorsa tartósan, állandó családi környezetben kerüljön rendezésre. A külföldre 

történő örökbefogadás mellett szól a gyermek legfőbb érdekének érvényre juttatása is,
17

 mely 

szoros összefüggésben áll a családszerű környezetben való nevelkedés jogával. Abban az esetben, 

ha a gyermeket külföldön élő rokonai kívánják örökbefogadni, akiket a gyámhatóság 

alkalmasnak talált, a gyermek legfőbb érdeke felülírja, a magyar gyermekvédelem elvét a 

nemzetközi örökbefogadás szubszidiaritása vonatkozásában.
18 Az UNICEF

19
 által kidolgozott 

alapelvek is segítik annak eldöntését, hogy melyik helyettesítő védelmi forma a legalkalmasabb. 

Ezen alapelvek az alábbiak: „a családi környezetben való elhelyezés megelőzi az intézményi 

elhelyezést, a hosszú távú megoldás megelőzi a rövid távú elhelyezést és a belföldi elhelyezés 

megelőzi a nemzetközi megoldásokat.”
20

 Következésképpen a belföldi örökbefogadás az 

elsődleges, minden más megoldás csak másodlagos lehet, így a nevelőszülőnél, gyermekvédelmi 

intézményben való elhelyezés, illetve a nemzetközi örökbefogadás is. Ugyanakkor a fentebb 

említett, külföldön élő rokon általi örökbefogadás sorrendben megelőzi a gyermekvédelmi 

intézményben való elhelyezést, mivel családi környezetben való nevelkedést biztosít, illetve a 

nevelőszülői elhelyezést is, mivel hosszú távú megoldást jelent. A Gyermekjogi Egyezmény 12. 

cikkének értelmében az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét a személyét érintő 

kérdésekben meg kell hallgatni, és azt korára és érettségére tekintettel figyelembe kell venni. 

Amennyiben a gyermek úgy nyilatkozik, hogy a külföldi örökbefogadókat megkedvelte, velük 

szeretne élni, és a külföldi örökbefogadás egyéb feltételei is fennállnak, akkor engedélyezni kell 

az örökbefogadást. 

 

A nemzetközi örökbefogadás mellett és ellen is felhozható érvként a gyermek saját családjában 

való nevelkedésének joga. A gyermek e joga a gyermekvédelmi
21 és a családvédelmi

22 törvényben 

is nevesítésre került. Mindkét törvény külön kiemeli, hogy anyagi okok miatt a gyermeket nem 

lehet saját családjától elválasztani, hiszen az állam kötelessége azon feltételek biztosítása, 

amelyek a gyermek családon belüli ellátásához szükségesek. Ugyanakkor a Gyermek Jogainak 

Bizottsága (UNCRC) 2014-es záró észrevételeiben aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy 

hazánkban még mindig jelentős gyakorlata van a gyermekek saját családjukból való 

kiemelésének anyagi és lakhatási okokból.
23

 Az állam, szociális ellátó rendszerének hiányosságai 

miatt, sokszor kénytelen kiemelni a gyermeket (például mélyszegénységben élő családok esetén), 

és elhelyezi azon gyermekvédelmi intézményrendszerben, amely szintén számos hiátussal bír, így 

                                                 
16

 Gyermekjogi Egyezmény 20. cikk  
17

 A gyermek legfőbb érdekének fogalma a Gyermekjogi Bizottság 14. számú Átfogó Kommentárban került 

értelmezésre. Convention on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to 

have his or her best interest taken as a primary consideration  
18

 Marschalkó i.m. 228. o.  
19

 Egyesült Nemzetek Gyermekalapja 
20

 Marschalkó i.m. 227. o. 
21

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 7. § (továbbiakban: Gyvt) 
22

 A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI: törvény 13. §  
23

 Gyermek Jogainak Bizottsága: A Bizottság hatvanhetedik ülésszakán (2014. szeptember 1–19.) elfogadott, 

Magyarországról szóló harmadik, negyedik és ötödik összevont időszakos jelentésre vonatkozó záró észrevételek E) 

pont 
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nevezetesen szakember, anyagi forrás hiánya. Habár a gyermek saját családban való 

nevelkedésének joga több jogszabályban is testet ölt, ugyanakkor fennáll annak az esélye, hogy a 

gyermek legfőbb érdeke megkívánja családból való kiemelését, ezáltal e jogának figyelmen kívül 

hagyását. Ilyen körülmény lehet például a bántalmazó, elhanyagoló szülői magatartás. A fentebb 

ismertetett UNICEF alapelvek alapján, abban az esetben, ha a gyermek a saját családjában 

mégsem nevelkedhet, mert az nem áll a gyermek érdekében, vagy a szülei nem tudják/akarják 

nevelni, akkor a nemzetközi örökbefogadás által, családnál való elhelyezése megelőzi a belföldi 

intézményi ellátását. 

 

A nemzetközi örökbefogadás ellenzői szerint viszont azzal, hogy a gyermek szokásos 

tartózkodási helye egy másik államba kerül, csorbul a gyermek nevelésének folyamatossága. A 

Gyermekjogi Egyezmény 20. cikke kimondja: „[a] megoldás kiválasztásánál kellően figyelembe 

kell venni a gyermek nevelésében megkívánt folyamatosság szükségességét, valamint nemzetiségi, 

vallási, kulturális és nyelvi származását.” Amennyiben a gyermek saját családjában nem 

nevelkedhet, az életének rendezése kapcsán az örökbefogadás kiemelt helyen kell, hogy 

szerepeljen, mivel a többi gondozási formánál előnyösebb és tartósabb. A nevelés folytonossága 

szoros kapcsolatban áll a gyermek nemzetiségi, vallási, kulturális és nyelvi származásának 

megőrzéséhez való jogával. Az örökbefogadás esetén (belföldinél és külföldinél is egyaránt) 

fennáll annak az esély, hogy az örökbefogadó szülők vallása és/vagy világnézete nem azonos a 

gyermek korábbi neveltetésével. Habár cél, hogy azonos kulturális hátterű örökbe fogadó 

szülőket válasszanak a gyermeknek, azonban ez nem mindig valósul meg, sőt bizonyos esetekben 

a gyermek legfőbb érdeke kívánja meg a neveltetés folytonosságának megszakítását. Például 

abban az esetben, ha a gyermeket szüleitől azok káros vallási vagy kulturális gyakorlata miatt 

választották el.
24

 A kulturális identitás védelme nem lehet akadálya annak, hogy a gyermek 

családban nevelkedhessen. 

 

Az ellenzők szerint a gyermek identitásának elvesztése is fennállhat a külföldre történő 

örökbefogadás során. A Gyermekjogi Egyezmény 7. cikkének értelmében „joga van ahhoz, hogy 

nevet kapjon, állampolgárságot szerezzen és lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, 

hogy ezek neveljék.” Az örökbefogadó szülők a saját családi vagy házassági nevükre 

változtathatják az örökbefogadott vezetéknevét, illetve kivételes esetben a gyámhatóság 

engedélyével az utónevét is megváltoztathatja. Ugyanakkor indokolt lenne az utóbbi esetben 

valamilyen életkori határt kikötni. Amennyiben a gyermek hosszú évek óta használja 

keresztnevét, ezen a néven ismerik a környezetében, akkor nem célravezető utónevének 

megváltoztatása, hiszen az a gyermek önazonosságának elvesztéséhez is vezethet.
25

 Egy néhány 

évvel ezelőtt készített felmérésben kimutatták, hogy az ’50-es években nagy számban 

örökbeadott délkelet-ázsiaiak, annak ellenére, hogy szerető családban nőttek fel, a mai napig 

küzdenek identitászavarral, mivel nem beszélik az anyanyelvüket. Ezt támasztja alá az egyik 

kutatásban részt vett fiatalember nyilatkozata: „[é]n egy norvég lélek vagyok egy vietnámi 

testben”.
26

 

 

                                                 
24

 Dr. Katonáné dr. Pehr Erika i.m. 2018. 9. o. 
25

 Uo. 27. o. 
26

 Herczog Mária (szerk.): A gyermekvédelem nagy kézikönyve, Complex, Budapest, 2011. 
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Végezetül fennáll a gyermekkereskedelem és a nemzetközi örökbefogadás relációjának kérdése 

is. Az Európai Örökbefogadási Egyezmény
27

 elfogadásának, illetve későbbi átdolgozásának célja 

volt többek között az emberkereskedelem elleni fokozottabb küzdelem és a vétkesek hatékonyabb 

felelősségre vonása. A gyermekkereskedelem esélye jelentősebb azokban az államokban, ahol az 

anyakönyvezés továbbra is hiányosan vagy egyáltalán nem működik, így a megszületett 

gyermekek „láthatatlanok”. Guatemalában „nőket kényszerítenek vagy fizetnek le, hogy essenek 

teherbe és utána mondjanak le a gyermekükről.”
28

 2018. második felében nagy nyilvánosságot 

kapott azon indonéz nők esete, akik közösségi médiaplatformon „örökbeadásra kínálták” még 

meg nem született gyermekeiket. A nyomozás során kiderült, hogy a hölgyek fizetség ellenében 

átadták volna gyermekeiket.
29

 

 

A fentebb említett néhány indok is jól bizonyítja, hogy nincs egységes álláspont a külföldi 

örökbefogadást illetően szakmai berkeken belül. Annak érdekében, hogy a tanulmány a lehető 

legszélesebb bepillantást engedje a nemzetközi örökbefogadás jogintézményébe, érdemes a 

gyakorlati oldalt is megvizsgálni. Ennek keretében néhány statisztikai adat, illetve egy jogeset 

kerül ismertetésre. 

 

 

3. A nemzetközi örökbefogadás gyakorlata 

 

 

3.1. A hazai előfordulás gyakorisága 

 

2018 nyarán került publikálásra a Központi Statisztikai Hivatal örökbefogadás helyzetére 

vonatkozó Statisztikai Tükre.
30 Az adatok alapján 2017-ben 1025 gyermeket fogadtak örökbe; 

többet, mint a Gyvt. 1997-es hatálybalépése óta. A külföldre történő örökbeadások száma, az 

összes örökbefogadás közel negyedét (23%-t) tette ki, ezzel szintén „megdöntve” a korábbi évek 

eredményeit. 

 

Megnevezés 2016 2017 

Örökbefogadásra alkalmas személyek száma 2400 2753 

Örökbe fogadható gyermekek 1937 1972 

Engedélyezett örökbefogadások 896 1025 

Külföldi állampolgár számára engedélyezett örökbefogadások 164 234 

Fogyatékos gyermekeket érintő örökbefogadások 20 7 

 

                                                 
27

 Magyarország nem részese az Európa Tanács által 1967-ben elfogadott egyezménynek. 
28

 Marschalkó i.m. 236. o. 
29

 Megan Palin: Instagram babies: Four arrested for selling children on Instagram 

https://www.news.com.au/world/asia/instagram-babies-four-arrested-for-selling-children-on-instagram/news-

story/0e1930dc2b4d2d1068e68dfa85556c7f (Letöltve: 2019.04.17.) 
30

 Központi Statisztikai Hivatal: Statisztikai Tükör, Az örökbefogadás helyzete, 2018. július 20. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/orokbefogadas.pdf (Letöltve: 2019.04.17.)  
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A táblázat elkészítéséhez a fentebb ismertetett Statisztikai Tükörben elérhető adatok nyújtottak 

segítséget.
31

 

 

Ugyanakkor sajnálatos módon arra vonatkozóan nincs adat, hogy az örökbefogadások, ezen belül 

is a nemzetközi örökbefogadások hány százalékát teszik ki a rokon, illetve a házastárs általi 

örökbefogadások. Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk a külföldre történő 

örökbeadásokról, illetve arról, hogy fennáll-e annak az esélye, hogy donor-országként tekintenek 

ránk, ahhoz a hozzátartozók általi örökbefogadásokat el kellene különíteni, a nem 

hozzátartozóitól. Például a szomszédos Ukrajna évek óta próbál „donor-ország” státuszától 

megszabadulni. A külföldi örökbefogadók általában súlyosan beteg, fogyatékos gyermekeket 

fogadnak örökbe, akiket az ukrán családok zöme nem kíván örökbe fogadni.
32

 Így azzal, ha az 

ukrán illetékes hatóságok megszüntetik, vagy túlzottan korlátozzák a külföldiek általi 

örökbefogadást, akkor a gyermekeket megfosztják attól, hogy családban nevelkedjenek. 

Hasonlóan a szomszédos Ukrajnához, hazánkra is jellemző, hogy a külföldi örökbefogadók 

elsősorban idősebb, beteg vagy roma etnikumú gyermekeket fogadnak örökbe. 

 

Magyarországon a területi eloszlás arányában a nemzetközi örökbefogadás azon megyékben a 

legmagasabb, ahol az örökbefogadásra váró gyermekek száma a szakellátásban élők között is a 

legmagasabb, így nevezetesen Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, illetve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben,
33

 ahol az örökbefogadások harmada nemzetközi. 

 

Sajnálatos módon a fogyatékkal élő gyermekek örökbefogadásának aránya rendkívül alacsony, 

annak ellenére, hogy 2017-ben 1972 örökbe fogadható gyermek közül 657 valamilyen 

fogyatékossággal rendelkezett. Mindezek fényében, többek között egészségkárosodott, 

fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekek esetében is megoldás lehet a nemzetközi 

örökbefogadás. 

 

 

3.2. „Peti családra talál” (esetelemzés egy magyar – olasz örökbefogadási kooperációról)
34

 

 

A következő jogeset egy magyar kisfiú olasz szülők általi örökbefogadásának menetét mutatja be, 

a korábban ismertetésre került jogszabályok szemléltetéseként, illetve gyakorlati 

megvalósulásaként. 

 

A kisfiú, Peti, 5 éves korában került gyermekvédő intézménybe, mivel a szomszédok és óvónők 

elmondása szerint, nagyon rossz körülmények között élt, a szülei nem foglalkoztak vele, sokszor 

enni is elfelejtettek adni neki. A „K” települési jegyző ezt követően gyermekvédelemi 

intézményben helyezte el Petit, ahonnan rövid időn belül nevelőszülőkhöz került. Ezen 

intézkedésről a jegyző haladéktalanul értesítette a kisfiú vérszerinti szüleit, annak érdekében, 

hogy fel tudják venni a kapcsolatot gyermekükkel. A szülők azonban több értesítés ellenére sem 

éltek a kapcsolattartási jogukkal, így a gyámhivatal Petit örökbeadhatóvá nyilvánította, és felvette 

                                                 
31

 Uo. 1. o.  
32

 Rokszolana Sztasziv: A nemzetközi örökbefogadás, különös tekintettel Ukrajnára, Családi Jog 2012/2., 36-37. o. 
33

 Uo. 4. o.  
34

 Az esettanulmány még 2013-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei TEGYESZ munkatársaival készített interjúk 

során került felvételre, s azt szemlélteti, amikor külföldön élő személy kíván magyar gyermeket örökbefogadni. 
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őt a területileg illetékes megyei nyilvántartásába, abból a célból, hogy megfelelő szülőt találjanak 

számára. Megyei szinten a kisfiú örökbefogadására tett intézkedések sikertelennek bizonyultak, 

így az országos nyilvántartásba került. Azonban országos szinten sem találtak a kisfiú számára 

megfelelő örökbefogadó szülőket, így Peti bekerült a Központi Hatóság nyilvántartásába. A 

területileg illetékes megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, valamint a Központi 

Hatóság erőfeszítéseinek köszönhetően másfél éven belül sikerült megtalálni a Peti számára 

megfelelőnek tűnő olasz örökbefogadni szándékozó házaspárt. 

 

A Központi Hatóság ezt követően megküldte a kisfiúval kapcsolatos anyagokat (fénykép, 

egészségügyi állapotával kapcsolatos információk, örökbefogadhatóvá válásának okai) az 

illetékes olasz civil szerveznek, amely továbbította ezt a leendő szülőknek. A házaspár úgy 

nyilatkozott, hogy mindenképpen szeretnék megismerni Petit és annak érdekében, hogy a nyelvi 

különbségek ne okozzanak akadályt, olasz nyelvtanárt fogadtak a kisfiú mellé. Nem sokkal 

később a pár megérkezett Magyarországra és az intézetben találkoztak Petivel, ahol tolmács 

segítségével néhány órai együttlétet követően a szülők akként nyilatkoztak, hogy „tetszik” nekik 

a kisfiú, és szeretnének próbaképpen együtt élni vele. Az intézet javaslatát követően, az illetékes 

gyámhivatal (az amelyik örökbefogadhatóvá nyilvánította) döntött a gondozásba kihelyezésről. A 

gondozási idő alatt az olasz pár egy Budapest belvárosában lévő lakást bérelt, amelyben 

megkezdték az együttélést, melynek során számos közös programot szerveztek, hogy minél 

közelebb kerüljenek egymáshoz. Például ellátogattak a Budapesti Állat- és Növénykertbe, 

valamint otthon többször főztek tradicionális olasz ételeket azért, hogy Peti megismerje a 

mediterrán ízek világát. Ez idő alatt továbbra is rendszeresen járt a kisfiúhoz a nyelvtanár, így 

tolmácsot a szülők csak a hivatalos ügyeknél igényelték. A szakszolgálat szakemberei 3 

alkalommal is meglátogatták a családot, és azt tapasztalták, hogy a kisfiú jól érzi magát, és a 

nyelvi akadályok ellenére jól megvannak. A 30 napos gondozási idő lejárta után a gyámhivatal az 

örökbefogadás engedélyezése mellett döntött, így a szülők megindították az útlevélkérelmet és az 

újraanyakönyveztetést. 

 

A család azóta Olaszország egyik kisvárosában él, ahova Peti, az olasz szervezet által küldött 

jelentések alapján, beilleszkedett. Az új lakóhelyén megkezdte az általános iskolát és mára már 

tökéletesen beszéli az olasz nyelvet. A szülők a gondozási idő alatt a szakszolgálat 

munkatársainak elmondták, hogy szeretnének évente visszajönni Magyarországra, hogy a kisfiú 

megismerhesse szülőhazájának kultúráját. 

 

 

4. Ki(k)nek jó a nemzetközi örökbefogadás? 

 

Neményi Mária és Takács Judit 2012-2014 között a budapesti TEGYESZ-nél végeztek kutatást
35 

annak érdekében, hogy megvizsgálják, bír-e az örökbefogadás itthon diszkriminatív 

jellemzőkkel. Arra a megállapításra jutottak, hogy a diszkrimináció több szinten is megtörténhet, 

így törvényi szinten is, mivel a jogszabályok bizonyos családformákat eleve kirekesztenek 

(azonos neműek kapcsolata), míg másokat előnyben részesítenek (házastársak). A hátrányos 

megkülönböztetés érkezhet az örökbefogadásban közreműködő hivatalos személyeken keresztül 

is, akik az alkalmasságról döntenek (például a fogyatékkal élőket, homoszexuálisokat 

hátrányosan megkülönböztetik), illetve az örökbefogadásra készülő szülők részéről is, akik 
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elutasítják az idősebb, egészségkárosodott vagy roma gyermekeket. A kutatásuk során 249 

örökbefogadni szándékozó személy adatait elemezték, amelyből az alábbi megállapítások 

vonhatók le. 

 

Az örökbefogadni szándékozók a fiatalabb gyermekeket részesítik előnyben. 249 személyből 

108, maximum 6 hónapos korig hajlandó gyermeket örökbefogadni, míg 100-an a gyermek 3 

éves koráig. Mindösszesen 4 örökbefogadni szándékozó nyilatkozott úgy, hogy 6 és 10 év közötti 

gyermeket is szívesen örökbe fogadna.
36

 A leendő gyermek egészségügyi állapotát illetően 65%-

uk nyilatkozott úgy, hogy kizárólag teljesen egészséges, 34% gyógyítható betegségben szenvedő 

gyermeket is örökbe fogadna, míg csupán 1%-uk mondta azt, hogy tartósan beteg, fogyatékos 

gyermeket is vállalna.
37

  Következésképpen, a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek 

belföldi örökbefogadásának esély rendkívül alacsony. Természetesen ez nem jelenti feltétlenül 

azt, hogy a magyar örökbefogadni szándékozók szívtelenek lennének, hanem ezen gyermekek 

gondozása, nevelése nagyobb költésekkel járhat, amelyet a magyar családok nagy többsége nem 

tud megengedni magának. 

 

Mivel a gyermekek etnikai hátterére vonatkozóan nem lehet adatot gyűjteni, ezért a leendő szülők 

az „egyéb” kategóriában jelölhették meg a gyermek etnikai származására vonatkozó 

elképzeléseiket. A kérelmezők 66%-a kizárta roma gyermek örökbefogadását, míg 19% 

kimondottan roma gyermeket szeretne. A fennmaradó 15% nem tett a gyermek etnikai 

hovatartozásával kapcsolatos megjegyzést.
38

 Mindezek fényében megállapítható, hogy a roma 

gyermekek hazai örökbefogadásának esélye szintén alacsony. 

 

A fenti kutatás is alátámasztja a tanulmány azon állítását, miszerint az idősebb, fogyatékkal élő, 

illetve roma származású gyermekek hazai örökbefogadásának esélye alacsony, ha nem szinte 

lehetetlen. Ugyanakkor e gyermekeket sem szabad megfosztani attól, hogy családban 

nevelkedhessenek. „A szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekek nevelésének 

legelfogadottabb és legkedvezőbb formája az örökbefogadás.”
39

 A külföldre történő 

örökbefogadás lehetőséget teremt számukra egy szerető családban való életre. Habár hazánkban a 

belföldi örökbefogadások aránya több mint kétszerese a külföldinek, más államokban a 

nemzetközi örökbefogadás száma megelőzi a belföldit, például Spanyolországban, 

Olaszországban, Hollandiában és Svédországban. Ezen országokban ugyanis az örökbe 

fogadható, szakellátásban nevelkedő gyermekek száma rendkívül alacsony, így azon szülők, akik 

örökbe kívánnak fogadni, nagy eséllyel más államban élő gyermek örökbefogadását 

kezdeményezik.  

 

 

5. Összegzés 

 

Minden ember számára mást jelent a család. Egyesek a családi kapcsolat keletkezésének módja 

alapján próbálják definiálni, mások érzelmi alapon közelítik meg e kérdést. Egy 2005-ös kutatás 

keretében kérdőíves vizsgálatokat végeztek, amelynek egyik fő kérdése volt, hogy „mit jelent a 
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család?”. 191 megkérdezettből, 69 fő számára a család a biztonságot jelenti, míg 59 fő a 

szeretetet érti alatta.
40

 Vagyis a válaszadók többségének az ideális család egy olyan hely, 

közösség, ahol szeretet veszi körbe a tagok, és ahol nem félnek a felek megosztani egymással a 

gondolataikat, mivel bizalmi viszonyban állnak egymással. 

A jog korábban megkülönböztette a vérségi leszármazáson, illetve örökbefogadáson alapuló 

családokat, azonban mára ez a distinkció megszűnt. Az örökbefogadott az örökbefogadóval és 

annak teljes rokonságával rokoni kapcsolatba kerül. A jog szempontjából az örökbefogadottat a 

vérszerinti gyermekkel azonos jogok illetik meg, ezzel is biztosítva a gyermek legfőbb érdekének 

érvényre jutását. 

 

Habár a nemzetközi örökbefogadás megítélése nem egységes itthon, illetve a nemzetközi 

jogalkotók és jogalkalmazók körében sem, ugyanakkor számos gyermek számára a külföldi 

személy általi örökbefogadás jelenti az egyetlen esélyt arra, hogy szerető családban 

nevelkedhessen fel. A példaként említett Ukrajnában, például külföldi személy ukrán 

állampolgárságú gyermeket csak akkor fogadhat örökbe, ha legalább egy éve szerepel az 

örökbefogadók nyilvántartásában. Ez a határidő alól azonban maguk az ukrán szabályok adnak 

felmentést, amikor kimondják, hogy olyan betegségben szenvedő gyermekek esetén, akik az 

Ukrán Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott speciális jegyzékben szerepelnek, korábban 

is örökbe adhatók.
41

 Az ukrán jogalkotó feltehetően a gyakorlati tapasztalatok alapján belátta, 

hogy külföldi örökbefogadók sokszor olyan beteg, fogyatékos gyermeket fogadnak örökbe, 

akiket az ukrán családok nagy része nem szeretne.
42

 

 

Ugyanakkor, miként azt számos hazai jogszabály is deklarálja, minden gyermeknek joga van 

családban felnőni. Az államok kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy a gyermekeknek e joga érvényre jusson. Abban az esetben, ha a gyermek saját 

családjában nem nevelkedhet, a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell arról, hogy a 

gyermek családszerű környezetbe kerüljön. Habár a gyermek belföldi örökbefogadása az 

elsődleges cél, ugyanakkor a különböző nemzetközi és regionális egyezmények, valamint a 

nemzeti jogszabályok is teret engednek a nemzetközi örökbefogadásnak bizonyos feltételek 

fennállása esetén. Főszabály szerint a külföldi örökbefogadások szubszidiaritása érvényesül a 

hazai gyermekvédelemben is, ugyanakkor számos gyermek vonatkozásában a nemzetközi 

örökbefogadás az egyetlen esély arra, hogy családban nőhessen fel. 

 

Neményi-Takács kutatása bebizonyította, hogy az idősebb, beteg vagy fogyatékkal élő, illetve 

roma gyermekek hazai örökbefogadásának esélye hazánkban rendkívül alacsony. Azáltal, hogy 

engedjük e gyermekek külföldre történő örökbefogadását, esély adunk számukra arra, hogy 

tartozzanak valahova, valaki(k)hez, s így – visszatérve a címbeli felütésre – nem hagyjuk árván 

őket. 
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