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Mottó és köszönetnyilvánítás 

 

 „…, mert elsősorban ember vagyok s azután francia;  

szükségszerűen vagyok ember s véletlenül francia.” 

Montesquieu 

 

Ezúton köszönöm tanszékemnek, összes oktatómnak, kiemelten Dr. Kotics József 

tanszékvezetőnek és Dr. Biczó Gábor egyetemi docensnek, hogy a tanulmányaim lezárása 

utáni 12 évben is folyamatosan támogattak és eljuttattak a szakdolgozat elkészítéséig. 

Tanulmányaim alatt a kulturális antropológia professzorai valóban az életről adtak olyan 

látásmódot, amit egész életen át magammal viszek. És bár nem akadémiai pályát 

választottam, hanem alkalmazottit, ahol a kulturális antropológiai látásmódomat tudom 

érvényesíteni, példamutatóak számomra, megtanítottak élni.  

 

Külön hálával tartozom kutatótársamnak, a doktori kutatását végző Keresztes-Takács 

Orsolyának, akivel véletlenül találtunk egymásra hasonló témáink vizsgálata közben, és 

együttműködésünk, szakmai tudásmegosztásunk magasabb szintre emelte ennek a 

hihetetlenül komplex tárgykörnek a felfejtését. 

 

Szövegem ráncba szedéséért Horgas Judit szerkesztőnek és pedagógusnak tartozom külön 

köszönettel, aki időt és energiát nem kímélve olvasta, javítgatta bármely napszakban 

fejezeteimet. 

A kérdőív struktúrájának kidolgozásához és elemzéséhez Bukovits István szociálpolitikus 

járult hozzá, így a szakdolgozat elkészülte őt is dicséri. 

 

Külön köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik a felkészülési, kutatási, írási 

periódusomban elviseltek: édesanyámnak és barátaimnak, a Humanista körnek, akik 

megszerezték a Time and the Other c. könyvet, akik hittek bennem, továbbá 

munkahelyemnek, a MagNet Banknak, kollegáimnak és főnökeimnek, akik szintén 

megteremtették a dolgozat megírásához a támogató környezetet. 

 

„Be brave, push that reply-all button” (saját mottó) 
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Bevezetés 

 

A témakör 

Jelen dolgozat arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a magyarországi örökbefogadó szülők 

körének speciális szegmensét, azt a szülőcsoportot, akik „vélhetően”1 cigány származású 

gyermeket vagy gyermekeket fogadnak örökbe, de magukat nem tartják romának vagy 

cigánynak2. Kulturális antropológiai szemszögből ehhez a szülőcsoporthoz mint 

szubkultúrához közelítünk és ez a dolgozat egyik kérdésfelvetése is: definiálható-e ez a 

szülői kör saját jellemzőkkel rendelkező csoportként vagy szubkultúraként, még ha maguk 

az örökbefogadó szülők nem is feltétlenül sorolnák magukat egy adott csoporthoz vagy 

szubkultúrához. 

A szubkultúrát jelen dolgozat nem devianciaként vagy a társadalmi normák megsértésére 

való törekvésként értelmezi, továbbá nem kötjük kifejezetten ifjúsági csoportokhoz, ám az 

e korcsoporttal azonosított szocializációs karakterét (Rácz J. 1998a, 137-138 in Gál A., 

2010) beemeljük értelmezési keretünkbe, mert véleményünk szerint a csoporthoz újonnan 

csatlakozó tagokra a korcsoporttól függetlenül jelentős szocializációs hatást gyakorol a 

vizsgált „szubkultúra”. Itt az angolszász szubkultúra-felfogás hagyományait követve 

jellegzetes kultúrának3 tekintjük tehát a csoportot, amely reagál egy „új” társadalmi 

problémára, annak megoldási útjait keresi az aktuális környezet, az adott globális szituáció, 

az értékrend és erkölcsi normák, az egyéni helyzetek, a vonatkoztatási hálózatok befolyása 

alatt. A szubkultúrát jellemzi a csoportszolidaritás, a tagok közötti fokozott interakció, a 

csoport valamilyen (eredetileg hangsúlyozott) különállása, és a csoporttagok társadalmi 

státusa átalakul a csatlakozás után (Cohen 1969 in Gál A., 2010). Taylor szerint nincsenek 

feltétlenül éles határok az ilyen csoportok/szubkultúrák között vagy köztük és az őket 

                                                           
1 A dolgozat a későbbiekben tárgyalja, hogy miért utalunk a származás csupán vélelmezett módjára: 

axiómaként kezeljük – és ezt a kutatás megerősítette –, hogy az örökbe fogadható gyermekek származása és 

ezen túlmutatóan etnikai identitása egyáltalán nem vagy nem biztosan meghatározható, még ha cigány 

származásúként is tartják számon a gyermeket vagy éppen romának „címkézték fel”.  

2 Jelen dolgozatban a roma és a cigány kifejezéseket ekvivalensként, szinonimaként használjuk. 

3 Clifford Geertz kultúra-meghatározását vesszük alapul: „Az a kultúrafogalom, amely mellett síkraszállok 

(…) lényegében szemiotikai jellegű. Max Weberrel együtt úgy vélem, hogy az ember a jelentések maga 

szőtte hálójában függő állat. A kultúrát tekintem ennek a hálónak, elemzését pedig éppen emiatt nem 

törvénykereső kísérleti tudománynak, hanem a jelentés nyomába szegődő értelmező tudománynak tartom.” 

(Cliffort Geertz (1973) 1988:16) Vagyis a kultúra, jelentések hálója. 
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körülvevő kulturális rendszer és normahálózat között. Vizsgálatai alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy a szubkultúrák inkább hasonló társadalmi státuszú egyének 

között alakulnak ki, különféle interakciós vagy egyéni sémákból. (Taylor 2002, p 363 in 

Gál A., 2010) Keszeg Vilmos is e „tágra nyitott definíciós hálóban” határozza meg a 

szubkultúrát, amely lehet területi, etnikai, vallási, generációs, nemi alapú, illetve társadalmi 

osztályoké, rétegeké, csoportoké (Keszeg 2007, p 10 in Gál A., 2010). Mindebből 

következően álláspontunk az, hogy a szubkultúrához tartozás identitáskialakító vagy 

formáló tényező, és ha közös identitástudat nem jelenik meg a csoporttagokban, akkor nem 

is lehet szubkultúrának nevezni a csoportot. Éppen emiatt a csoport vizsgálatát az identitás 

kérdésköre felől közelítjük meg, különös tekintettel a csoportot szervező és meghatározó 

egyedi adottság oldaláról: a vélt roma identitás megjelenését járjuk körbe egy roma 

identitást nem hordozó nukleáris vagy szélesebb családban. Mivel az örökbefogadó szülői 

státusz a sikeres örökbefogadás után egy életre szól, még az is kijelenthető, hogy ennek a 

csoportnak a tagjai ebből a szempontból később sem váltanak identitást, ez nem egy 

aktívan változó, tagjainak rotálását kezelő és egy idő után önmagát valószínűsíthetően 

felszámoló csoport vagy szubkultúra. 

A kérdésfelvetés fenti megközelítéséhez szorosan kapcsolódik még az idegen, illetve a 

másság percepciója, a multikulturalizmus és az asszimiláció témaköre is, amelyekről az 

elméleti keretek felvázolásakor írunk. 

 

A témaválasztás okai 

Kulturális antropológiai tanulmányaim alatt mindig is közel állt hozzám az ’idegen 

percepciójának’ kérdésköre, ennek különféle vetületei. Kutattam például a spanyol 

bevándorlási rendszert és a marokkói bevándorlók helyzetét Spanyolországban. 

Önreflektív második generációs értelmiségiként saját identitásképzési felületeim és 

tapasztalataim kifejezetten sokat foglalkoztattak, vizsgáltam a tánc nemi szerepek 

kialakításában játszott hatását Gyimesközéplokon. Továbbá szakmám a civil társadalom 

fejlesztése, így az elmúlt több mint 20 évben számos alkalommal találkoztam és dolgoztam 

együtt roma integrációval foglalkozó szervezetekkel. Munkám során rálátást nyertem erre 

a területre. Az idegen és identitás kérdésköre olvad össze mostani témaválasztásomban. 

Természetesen szubjektív érdeklődési területeimen túl ma globálisan és Magyarországon is 

egyre égetőbb megfelelő megoldást találni a súlyosbodó előítéletesség, idegengyűlölet 

kérdésére és enyhíteni ezeket a társadalmi feszültségeket. A romák strukturális 
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szegénységének és kiszolgáltatottságának egyik tünete, hogy az örökbefogadási 

rendszerben folyamatosan nő a roma gyerekek száma, ugyanakkor becsülten az 

örökbefogadást kérelmezők 80–90%-a nem fogad el cigány gyermeket. Akik viszont 

örökbe fogadnak roma gyermeket, noha számuk már nő, sokszor megbélyegzéssel 

találkoznak vagy nem kaptak eddig megfelelő felkészítést a helyzet kezelésére. 

Reményeim szerint szakdolgozatom ezeket a szülőket is segíti, mert hasznos lehet a 

gyermekvédelmi rendszer örökbefogadással foglalkozó intézményei és a felkészítésekkel 

foglalkozó szervezetek, különféle önsegítő szülőcsoportok számára is. Allen P. Fisher négy 

pontban foglalta össze, hogy miért érdemes az örökbefogadás és az örökbefogadó családok 

kutatásával foglalkozni - bár szociológiai szempontból. A második és a harmadik pont 

különösen figyelemfelkeltő: 

1. „Az örökbefogadással keletkezett család megtöri a fajilag homogén, heteroszexuális 

egységen alapuló, hagyományos modellt. Egyidejűleg képes megjeleníteni a 

családformák sokfélesége témakörben tárgyalt különböző – például a mozaik-, illetve 

az egy szülő és gyermeke(i), vagy azonos nemű párok és gyermekeik által alkotott 

családformákat. 

2. Az örökbefogadás szociológiai vizsgálata rávilágít, hogy a család nem biológiai 

egység, hanem szabad választáson alapuló társadalmi konstrukció, ezáltal 

felmutathatja, hogy a vérségi kapcsolaton túl mi teheti az emberek együttesét családdá. 

3. Emellett fontos kérdéseket vet fel a faj és etnicitás, társadalmi osztály és gender 

hatásával kapcsolatban. Felveti például a strukturális diszkrimináció kérdését, 

miszerint az örökbefogadás kizsákmányolja az alacsonyabb státuszú nőket a 

középosztálybeli meddő családok javára. Vizsgálható továbbá, milyen 

identitáskonfliktusok adódhatnak abból, ha az örökbefogadásban érintett aktorok 

(szülő és gyermek) különböző etnikai hátterűek, vagy éppen a szülők nem 

heteroszexuális kapcsolatban élnek. 

4. Az emberek széles körét érinti. Evidensen érinti az örökbefogadási triád tagjait 

(örökbeadó szülőket, örökbefogadó szülőket és az örökbefogadott gyermeket), de 

azokat is, akik örökbefogadás mellett döntenek, de végül mégsem sikerül ezt 

megvalósítaniuk.” (Fisher 2003 in Neményi – Takács 2015) 
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A témakör vizsgálatának kihívásai  

Már az első kutatási lépések során kiderült, hogy nem elérhető adat az örökbefogadott 

roma gyermekek vagy interetnikus családok4 számosságával kapcsolatban, mivel az 

örökbefogadási rendszerben nem szerepelhet információ a gyermekek etnikai származását 

illetően, és hivatalosan nem is kérhető gyermek származás alapján. Azon kívül, hogy nem 

etikus, általánosságban is nehéz megállapítani a származást. Az érintett szereplők (pl. 

hivatal, örökbefogadói szülőcsoport, szülők, kutatók stb.) megkeresése folyamán kiderült, 

hogy folyik egy doktori kutatás hasonló témában és kontraproduktív lenne ugyanannak az 

örökbefogadói szülőcsoportnak kétszer kiküldeni hasonló szerkezetű kérdőívet, így az 

együttműködés mellett döntöttünk és ez jóváhagyásra is került. Az ELTE PPK 

Pszichológiai Intézetében folyó Örökbefogadó családok szociálpszichológiai és 

interkulturális aspektusai című doktori értekezés tudományos vizsgálatát Keresztes-Takács 

Orsolya, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola doktorjelöltje végzi, témavezetője Dr. 

Nguyen Luu Lan Anh. A témafelvetés leszűkítése is dilemmát okozott, ugyanis számos 

érdekes vizsgálható aspektus merült fel. A kutatás megkezdésekor még kizárólag a nem 

roma örökbefogadó szülők percepciója kapott hangsúlyt a roma identitásról, az átadási 

lehetőségekről örökbefogadott cigány gyermekeik részére, ennek szükségszerűségéről és 

technikáiról. Később, az adatok hiánya helyezte elkerülhetetlenül a fókuszba a csoport 

leírásának szükségességét. A kérdőív és az interjúk is főként az eredeti kérdéskört járják 

körbe, hiszen maga a szülői csoport is e probléma köré szerveződik. Továbbá a geertzi 

kultúradefiníciót alapul véve egy szubkultúra bemutatásakor az érdekel minket a 

csoportidentitás kapcsán, hogy mit jelent a csoport tagjainak az interkulturális 

örökbefogadói helyzet, hogy a gyermekük „vélhetően” roma és maga a roma identitás, erre 

alapozva pedig milyen szocializációs stratégiákat alkalmaznak, milyen közösségi 

támogatásra van szükségük.  

A csoport, mint szubkultúra vizsgálatához Hodkinson adott támpontokat, ő négy 

szempontot vizsgál, amit mi is alkalmazunk:  

1) található-e következetesen megvalósuló jellegzetesség, mi a központi összekötő szál,  

2) van-e a tagoknak azonosságtudata, alakítják-e maguk is a csoportot,  

                                                           
4 Interetnikus örökbefogadásnak hívjuk azt az örökbefogadói kapcsolatot, amikor az örökbefogadott gyermek 

és az örökbefogadó szülő etnikai háttere különböző. Magyarországon leggyakoribb esetben ez azt jelenti, 

amikor a szülő nem roma, ám az örökbefogadott gyermek roma származású. (Keresztes – Takács, 2017) 
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3) van-e elkötelezettség, a tagok szabadidejük jelentős részét, társas kapcsolataikat a 

szubkultúra köré szervezik-e,  

4) van-e a csoportnak kulturális autonómiája (saját kommunikációs csatorna, kulturális 

produktumok, rendezvények stb.) (Hodkinson 2002 in Gál A., 2010)  

 

A kutatáshoz kapcsolódó fogalmak és a kutatási módszerek 

A témakörhöz kapcsolódó és definiálandó fogalmak: kultúra, szubkultúra, interetnikus 

örökbefogadás, az örökbefogadás háromszöge vagy triád5. Ezeket az előzőekben, illetve 

alább definiáltuk. A kutatást fenomenológiai megközelítéssel végeztük, azaz az egyén 

szubjektív élményét helyeztük a középpontba (világlátását, hogy miképpen értékeli és 

értelmezi élete történéseit és milyen jelentéstartalmakkal teszi ezt)6. A kutatási 

módszereket vegyítettük, szükséges volt mind a kvantitatív, mind a kvalitatív 

megközelítések alkalmazása a téma és a csoport vizsgálatához, behatárolásához. A 

vonatkozó szakirodalom áttekintése után az online források, az örökbefogadói szülői 

blogok áttekintése is elengedhetetlenül szükséges volt, mert például egyetlen forrásból nem 

elérhető konzisztens információ az örökbefogadás folyamatáról. Az örökbefogadást segítő 

szervezetek weboldalai nehezen átláthatóak a felkínált szolgáltatások, az aktualitások, 

jelenleg releváns információk tekintetében, alapvetően nem felhasználóbarát módon 

strukturáltak és számos esetben rosszul kódoltak. A blogokat kifejezetten nehéz áttekinteni, 

az információkat összefoglalva kigyűjteni, mivel feldarabolt blogbejegyzések formájában 

történik az információ-megosztás. Az alapvető információk összegyűjtésén túl 

megfigyeléses módszert alkalmaztunk egy örökbefogadói szülőcsoporton. Ezt követően 

párhuzamosan folytak a félig strukturált interjúk szakértőkkel és örökbefogadó szülőkkel 

(négy szakértővel és kilenc örökbefogadó szülővel – interjúvázlat a 2. sz. mellékletben) 

illetve elkészült az online kérdőív (l. 1. sz. melléklet). Intenzív, célzott terjesztés után 

2018. 04. 05-ig 114 kitöltés érkezett be.  

                                                           
5 A kultúra, a szubkultúra és az interetnikus család fogalmait az előzőekben definiáltuk. Az örökbefogadási 

triád az örökfogadó szülő, az örökbeadandó gyermek és a vér szerinti szülő háromszögét jelenti. Amit még 

szükségesnek tartunk megjegyezni, hogy az örökbeadók kevéssé jelennek meg a hivatali rendszerben, nem 

kutatják őket, sok esetben fel sem lelhetőek. Az örökbeadót „életadónak” is nevezik.  

6 A fenomenológiai megközelítés indokoltságát részletesebben a 4. fejezetben, a kutatási módszertan 

bemutatása során fejtjük ki. 
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A szakdolgozat struktúrája 

A szakdolgozat először az értelmezési keretet járja körbe. Mivel jelen bevezetőben már 

kitértünk a szubkultúra fogalmi rendszerére és az adott csoport szubkultúraként történő 

vizsgálatára és hangsúlyára, így a kapcsolódó területekről adunk már csak rövid áttekintést, 

amelyek szintén segítik az értelmezést:  

1) az idegenről annak kapcsán, hogy egy valószínűsíthetően kulturálisan idegen gyermek 

kerül be a családba vagy annak láthatják őt a szülők, 

 2) a multikulturalizmusról, mivel többen multikulturális családnak látják az interetnikus 

örökbefogadó családot,  

3) az asszimilációs folyamatokról, hisz maga az interetnikus örökbefogadás így is 

felfogható.  

Ebben a részben főként szakirodalmakra, de már a szakértői interjúkban elhangzottakra is 

támaszkodunk. 

Kitérünk aztán az örökbefogadói identitás és a roma identitás kérdéskörére és az elméleti 

rész lezárásaként megfogalmazásra kerülnek a hipotézisek. 

Ezt követi a magyar örökbefogadási rendszer és a folyamatban érintett szereplők részletes 

leírása, bemutatjuk az elérhető statisztikai adatokat és korábbi kísérleteket az örökbefogadó 

szülők leírására, majd kitérünk az interetnikus örökbefogadás előretörésére. Végül 

bemutatunk két képzési programot és egy tematikus szülőcsoportot, ahol előkerül a cigány 

gyermek örökbefogadásával kapcsolatos témakör, hogy láttassuk, jelenleg hogyan kezeli a 

rendszer a felkészítést az interetnikus örökbefogadásra és hogyan motiválják a szülőket 

önmaguk egy csoportként, közösségként történő definiálására. Jellemzően ebben a részben 

is szakirodalomból, internetes forrásokból merítünk, de már reflektálunk örökbefogadó 

szülői interjúk információira is. 

Ezután elemezzük a kérdőíves és interjús, illetve csoportmegfigyelésre alapuló kutatásunk 

eredményeit, végül mindezt összegezzük. 
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2. Az értelmezési keret 

 

2.1 A teoretikus keretek felvázolása 

 

2.1.1. Az „Idegen” és az „identitás konstruálás”-ának keretbe helyezése, a kulturális 

antropológia megközelítése - Másik térben és időben, multikulturalizmus és 

asszimiláció 

Bevezetőnkben körbejártuk az örökbefogadói szülőcsoport szubkulturális jelleg 

szempontjából történő elemzési lehetőségeit. Ebben az alfejezetben a választott 

témakörünkhöz kapcsolódó további vetületeket írjuk le. Mivel az interetnikus 

örökbefogadó családok esetében felmerül (minimum) két „idegen” – a roma és nem roma – 

kultúra találkozási lehetősége mint fő csoportképzési szempont, szükségesnek látjuk 

körbejárni az Idegen, a multikulturalizmus és az asszimiláció kérdéskörök megközelítéseit. 

Fontos ez azért is, hogy jobban megértsük az interetnikus családok működésének 

lehetséges mechanizmusait. Egyelőre csak kultúrák találkozásának lehetőségéről és 

lehetséges működési mechanizmusokról írunk, mert míg az örökbefogadó szülők 

életkoruknál fogva már kiérleltebb identitáskonstrukciót hordoznak, addig az 

örökbefogadott, főként 0–3 év közötti, „vélhetően” roma származású gyermekeik nem 

rendelkeznek még határozott önképpel, sem valamilyenfajta roma identitástudattal. Ám 

nyilvánvalóan az idősebb gyerekek sem (18 éves korig bezárólag), akik tinédzser korukban 

lépnek be intenzív identitáskonstruálási folyamatukba, amikor már szerepet kaphat a 

cigányságukhoz fűződő viszonyuk. Ezt az állításunkat szakértői interjúink támasztják alá, 

illetve a későbbiekben kitérünk erre az Identitások elemzésének 2.1.2 fejezetében. Ha 

pedig nem jelenik meg evidenciaként két karakteres kultúra együttélése egy családon belül, 

akkor olyan helyzetekről beszélhetünk, amikor az örökbefogadó szülők tudatosan kezelik 

gyermeküket valamilyen okból és formában romaként, így megteremtve a lehetőséget a 

kultúrák találkozására. Ez tehát nem minden esetben adott az örökbefogadás pillanatában, 

hacsak nem roma nevelőszülőknél nevelkedett a gyermek előzőleg hosszabb ideig és 

hordozza már a roma kulturális, szocializációs jellemzőket. A későbbiekben a kutatás 

eredményeinek bemutatásakor részletezzük a 4. fejezetben, hogy mi alapján győződnek 

meg az örökbefogadó szülők gyermekük roma származásáról. Továbbá az előbbiekből az 

is következik, hogy nem két, egymástól valamilyen mértékben független kultúra találkozik 
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a családon belül, hanem a szülők világa (kultúrája) és a szülők által elképzelt roma kultúra 

találkozási terepévé válhat a család.  

 

2.1.1.1 Az „Idegen” a családban 

Először is párhuzamként és érdekes értelmezési felvetésként hozzuk be a kulturális 

antropológus és a kutatott „tárgya” közötti viszonyrendszert, mint két kultúra találkozását 

és identitásképző elemet. Ehhez Johannes Fabian Time and the Other c. könyvére 

támaszkodunk. Fabian felveti, hogy mikor az antropológus egy másik kultúrát kutat, 

vizsgálatának tárgyát másik időbe és térbe helyezi. Egyrészt elutasítja az egyidejűséget, a 

kortárs létet (coevalness), nem dialogikus a viszonya tárgyához. Másrészt, mivel az 

antropológus nem beszélgetőtársként viselkedik, így a másik kultúrából jövőt önmagától 

megkülönbözteti, magához képest „Másikként” (Other) kezeli, aki térben és időben is 

különbözik tőle. A tárgyát tehát megfigyeli. Ilyen más idődimenziók lehetnek pl. a 

„primitívek”, „vadak” vagy egyszerűen a „változatlan” vagy a „hideg” Lévi-Strauss 

esetében, amikor a tanulmányozott kultúra ezzel statikussá változik, tárgyiasul. Az 

antropológus idődimenziója viszont modernnek tartott, változó idő. Ennek hatására mintha 

más, aszinkronikus – akár földtani – korokban léteznének. Az ellentmondás alapvetően az 

antropológiai praxis és az antropológiai diskurzus között áll fenn, és ez a helyzet az idő 

meghasadt vagy osztódott (schizogenic) kezelése miatt jöhet létre. (Fabian 1983 c 2002) 

Fabian három ajánlást tesz könyve végén a helyzet feloldására: 

1) Vissza kell szerezni és alkalmazni a totalitás ideáját: a kultúrát teljességében, egy 

organizmusként, egy konfigurációként, egy rendszerként kell tekinteni. A 

kontempláció helyett úgy kell a másik kultúrát teljességében látni, mint amit 

kommunikatív és társadalmi gyakorlatok hoznak létre, nem mint egy csomó 

alkalmazott szabályt. Az így keletkezett társadalmi produktumok generációról 

generációra öröklődnek és ennek a folyamatát, gyakorlatát lehet vizsgálni.  

2) Az antropológiai tudás materialista koncepciójának használata: Marx után a tudás 

„érzéki-humán tevékenység, ami a gyakorlatban jön létre, szubjektíven.” A tudat vagy 

tudatosság mindig része ennek a tevékenységnek, amit a kommunikáció és a társadalmi 

élet hoz létre, ezért csak kommunikatív helyzetben fejlődhet. Véleménye szerint a 

kommunikációhoz vagy a társadalom túléléséhez nincs szükség nyelvre. Maga az 

ember kommunikáció és társadalom. 
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3) Fel kell ismerni, hogy a társadalmi és kommunikációs gyakorlatok időlegesek, éppen a 

jelenben és interszubjektív időben léteznek: a kommunikáció két személy között jön 

létre egy adott időben, akik mindketten megosztják egymással ezt az időt. Az 

antropológusnak be kell mennie ebbe az időbe ahhoz, hogy a gyakorlatokat 

tanulmányozhassa, el kell ismernie az ’egyidőben’ létezést. (Fabian 1983 c 2002) 

És hogy mindezt hogyan tudjuk az interetnikus családok helyzetével és 

identitáskonstrukcióival összekötni? Alapvető kérdés, hogy a nem roma örökbefogadó 

szülő hogyan tekint örökbefogadott gyermekére, akit cigány származásúnak feltételez, 

vagy úgy gondolja, hogy biztos tudással rendelkezik a gyermek származását illetően. Bár 

nem kutatóként vizsgálják gyermeküket, hanem szülőként a magukétól eltérő, roma 

kultúrájúnak tekinthetik, Fabian nyomán felmerül, hogy a nem roma szülőkben élő 

romakép vagy roma identitás tartalmai és azok megmutatása örökbefogadott 

gyermekeiknek lehet-e olyan természetű, illetve megtörténhet-e olyan átadási gyakorlat 

folyamán, amin keresztül egyfajta „Másikká” alakul a gyermek a családon belül. 

Előfordulhat, hogy az örökbefogadó szülők valamilyen statikus állapotot feltételeznek a 

roma kultúráról és ezt vetítik rá a gyerekre, akit ezzel más időbe és térbe helyeznek a 

magukétól. Például egy klasszikus, egzotizált, romantizált romaképhez hozzárendelik, 

hogy a cigányok jól táncolnak, mindig is így volt és lesz. Többek között emiatt 

örökbefogadott gyermeküket roma táncházba járatják. Még az is előfordulhat, hogy maguk 

is elmennek a gyerekkel együtt roma táncházba, ami akár a szülők identitására is hatással 

lehet egyes helyzetekben. (Itt előrevetítünk szülői interjúkból szerzett információt.) Fabian 

útmutatásai viszont arra sarkallhatják a szülőket, hogy ne sematikusan gondolkodjanak a 

roma kultúráról, mint valamilyen intakt létezőről, hiszen az is időben és térben is változó, 

ahogy az ehhez kötődő identitás is. A tényleges roma identitás dinamikus, konstruált az 

elképzelt statikussal szemben és ezért fontos, hogy a szülők felismerjék az identitás 

kialakulásának interszubjektív jellegét. 

 

2.1.1.2 Multikulturális-e vagy sem az interetnikus család 

A dinamikus karaktert még jobban megvilágítja az Idegen kérdésköréhez kapcsolódva a 

multikulturalizmus diskurzusa. Azért tartjuk ennek tárgyalását fontosnak, mert előfordult 

(akár szakértői interjúban is), hogy a „vélhetően” roma származású gyermek bekerülésével 

az interetnikus családokat multikulturális családként aposztrofálták. Ez feltételezi, hogy a 

nyilatkozók kézenfekvőnek vették, hogy a család több kultúra terepe, akár olvasztótégelye.  
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„A multikulturalizmus a késő modernitásra jellemző diskurzus, amely a sokféleség és a 

különbözés társadalmi tapasztalatát jeleníti meg, értelmezi és értékeli újra.” Ez a diskurzus 

a kultúrát, az identitást és a politikát teszi a nyilvános beszéd központi kategóriáivá. 

(Feischmidt M. 1997) A multikulturalizmus az identitásdiskurzusban is megjelenik, ezen 

belül az etnikai identitás vizsgálataiban is megtalálhatóak megközelítései. Központi témája 

az egyéni tapasztalat és a társadalmi diskurzusok, az egyéni és társadalmi identitás 

kapcsolata. A konstruktivista irányzat – ami kifejezetten a feminista esszencializmus 

ellenében jött létre – kihangsúlyozza, hogy az identitás is „csak” adott történelmi időszakra 

jellemző társadalmi konstrukció. A nemi identitás vizsgálata kapcsán kerül elő a 

különbözőség interszubjektív konstitúciója, az identitás viszonyjellege. Az egyén állhat a 

középpontban, aki többrétegű szubjektivitással rendelkezik, amelyet időben különböző 

társadalmi diskurzusok határoznak meg. (Moore in Feischmidt M. 1997) Az identitás 

posztmodern értelmezésében „a szubjektum nem rendelkezik lényegi vagy fontos 

identitással, hanem azokhoz a módokhoz fűződő viszonyaiban formálódik és alakul, 

ahogyan a minket körülvevő kulturális rendszerek megjelenítenek és megszólítanak 

bennünket” (Stuart Hall in Feischmidt M. 1997). A kommunikációs rendszerek globális 

piaca teljesen átalakítja a kulturális reprezentációkat, az identitások adott időkön és 

helyeken átlépnek, a helyi identitások is új kontextusba kerülnek. Ugyanakkor Hall szerint 

a kulturális homogenizációval párhuzamosan kulturális heterogenizáció is folyik, 

megjelennek az addig rejtőzködő, a nyilvánosság által nem látott kultúrák. A posztmodern 

megközelítés a hibridizációt állítja középpontjába. „A modern társadalmakban is vannak 

olyan személyek, akik/amelyek nem illettek bele a klasszifikáció – legyen bár etnikai vagy 

nemi – ellentétre épülő rendszereibe (sic!). Ők a „sem–sem”, illetve „vagy–vagy” 

identitású emberek, akiket a környezetük anomáliaként érzékel...” (Eriksen 1994 in 

Feischmidt M. 1997) Az identitás posztmodern koncepciója ezt a hibridet helyezi a 

középpontba. A hibrid az identitásválasztás szabadságát élheti meg, „egy társadalmi ideál 

megtestesítője”, azé a posztmodern társadalomé, ahol nem léteznek merev határok, 

kategóriák, ahol egy személy életében identitás-skálák képzelhetőek el, ez az 

identitáskonstrukció. (Feischmidt M. 1997)  

A hibrid jellegre utal korábbról Alfred Schütz fenomenológus is, bár ő a bevándorlóra 

vonatkoztatja a kulturális hibrid állapotát, olyan emberre, aki a többségi társadalom vagy a 

„bennszülöttek” számára természetes normatív kulturális mintákkal ütközik szembe és az 

ebből következő személyes válságot csak saját normarendszerének újrarendezésével tudja 
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megszüntetni, így a befogadó társadalom kulturális mintáinak elsajátítása után 

integrálódhat. Ebből következően pedig megszűnhet idegensége. Ha az idegen nem tudja 

vagy nem akarja mintáit az újakra felcserélni, akkor kulturális hibriddé válik a két csoport 

határán és ő sem tudja, hova tartozik. (Schütz 1982 in Feischmidt M. 1997) 

Az interetnikus család annak a kérdésnek a mentén kapcsolható ide, hogy az ilyen 

családban nevelkedett gyereknek és idővel a szülőknek lehet-e kategorikus identitása. A 

megközelítés szerint nem, vagyis sem roma, sem „magyar” nem lesz felnövekvő 

örökbefogadott gyermekük. Sőt, az örökbefogadó szülők „eredeti” identitása is átalakulhat 

az új jövevény és a családdá válás hatására, akár etnikai értelemben is. 

 

2.1.1.3 Antiasszimiliációs folyamatok az interetnikus családban? 

Schützöt továbbfonva az Idegen kapcsán előkerül az asszimiláció, az integráció és a 

szegregáció fogalma. Az asszimiláció egyirányú beolvadást jelent valamilyen kisebbség 

részéről a többségi társadalomba, aminek során különböző mértékben veszíti el saját 

kulturális arculatát. A Chicagói Iskola multietnikus társadalmakban végzett kutatásai során 

a változás és folytonosság elemeit találták a nagyvárosokban letelepedett bevándorlók 

kultúrájában. Kulturális átalakulásukban az akkulturációt látták meghatározó iránynak, ami 

aztán asszimilációhoz vezet. Ennek két fokozatáról beszél Milton Gordon: a kulturális 

asszimilációról és a strukturális asszimilációról (Gordon 1964 in Feischmidt M. 1997). Az 

integráció ezzel szemben már kétirányú folyamatot feltételez, amelyből valamilyen új 

egység születhet, ennek példája az USA-ban az olvasztótégely. Itt valamilyen közös 

kultúra termelődik ki, legalábbis intézményi szinten, a magánszférában továbbra is 

gyakorolható az eredeti hagyományok fenntartása. (Feischmidt M. 1997) 

Amennyiben az interetnikus családokba érkező, főként idősebb korú cigány származású 

gyermek már korábban beépült, világosan a romaságához kapcsolható kulturális 

identitáselemei módosulnak, elhagyja azokat és az örökbefogadó szülők által képviselt 

kulturális meghatározottságokat vesz fel, ez tekinthető asszimilációs vagy akkulturációs 

folyamatnak. Ennek ellenkezőjét jelenti az örökbefogadó szülők azon törekvése, hogy 

megerősítsék az örökbefogadott gyermek roma identitását, ez esetben egyfajta 

antiasszimilációs folyamatról beszélhetünk. Amennyiben az új család olvasztótégelyként 

működik, kétirányú integrációs folyamatnak lehetünk tanúi.  
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2.1.2 A személyes, társadalmi és csoport-identitásszintek: az örökbefogadói, az 

örökbefogadotti társadalmi szerepidentitások, a roma, illetve interetnikus családi 

identitások 

A Bevezetésben és az előző pontban többféle elméleti megközelítést mutattunk be az 

identitáshoz és kultúrához kapcsolódva, a szubkulturális jelleg felfejtése okán is. Az 

identitás és a kultúra fogalmait nem egymást helyettesítve használtuk. A kultúrát mint 

jelentések hálóját fogjuk fel, amely meghatározó szerepet játszik és építőeleme egy 

individuum identitásának kialakításában a szocializáció során, hisz a jelentések teszik 

lehetővé, hogy az egyén értelmezze magát, az őt körbevevő világot és reflektálni tudjon. 

Ebből következően az identitás sem statikus és szintén jellemzi az interszubjektív karakter. 

A személyes identitás része egy adott csoporthoz tartozás által történő önmeghatározás is 

és itt kapcsolunk vissza az örökbefogadói szülői csoport karakterének megismeréséhez. Az 

identitás szociálpszichológiai vetületéről értekezünk az alábbiakban, hogy rámutassunk 

annak társadalmi szerepekhez kötött és csoportazonosulási szintjeire. 

A latin eredetű identitás szót mint önazonosságot határozzuk meg, amely így feltételez 

egyfajta állandóságot is. Erikson vezette be a fogalmat 1950-ben és alkotta meg az 

identitásfejlődés pszichoszociális elméletét, amit az örökbefogadó szülők is megismernek 

felkészítésük során. Az elméletnek csak főbb gyakorlati pontjait emeljük ki, amelyek az 

örökbefogadó szülőknek tartott képzéseken, szülőcsoportokon is megjelennek 

támaszkodva itt a TEGYESZ képzési anyagára és Székely Zsuzsa pszichológus 

szülőcsoportján elhangzottakra7 a Mózeskosár Egyesületnél: 

Az identitás építésének folyamatában több kérdésre igyekszik választ adni a személy(iség): 

• „Ki vagyok én?”: ideértjük a belső – külső személyes vonásokat. Az erre a kérdésre 

adott válasz a személyiségfejlődés során változhat, de mivel egy életre is szól, így 

egyszerre magában foglalja a folytonosságot, az állandóságot és a kontinuitást. 

• „Milyen vagyok én?”: azaz hogyan tölti be a személyiség különböző társadalmi 

szerepeit, mint gyerek vagy szülő, egy foglalkozásban, egy réteghez tartozásban, 

valamilyen etnikum részeként. Ez itt az identitás társadalmi vonatkozása, itt 

                                                           
7 Székely Zs (2016): Hogyan segíthetik az örökbe fogadó szülők a roma gyermekük 

identitásának a fejlődését?, Mózeskosár Egyesület 2016 január 26-ai csoporttalálkozóján elhangzott 

beszélgetés leirata: www.mozeskosaregyesulet.hu/mozes/documents/sum_20160126.pdf és Dr. Deli J., Dr. 

Sipos-Bielochradszky B. (2017): Egységes Képzési Program (EKP) az örökbefogadói tanfolyami képzéshez, 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NÉPESEDÉS- ÉS GYERMEKÜGYI FŐOSZTÁLY: 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf (utolsó letöltések: 2018.02.18) 

http://www.mozeskosaregyesulet.hu/mozes/documents/sum_20160126.pdf
https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf
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jelennek meg a személy társadalom általi beazonosításai, a külső minősítések, ezen 

a ponton hatol be az identitáskonstrukcióba a társadalmi előítélet pl. az 

örökbefogadókat vagy az etnikai származást illetően. 

• „Ki az a MI?”: ez részben választható csoporthoz tartozást jelent, de fizikai 

adottságok vagy társadalmi kötöttségek is meghatározhatják, hogy milyen 

csoporttal identifikálja magát a személyiség. 

• „Milyen nézetekhez, eszmerendszerekhez kapcsolódom?”: még szabadabban 

választható elvileg, de erőteljesen determinált is lehet a szocializáció, társadalmi-

kulturális tényezők miatt.  

Az Erikson által meghatározott stációk alapján az identitás kialakulása féléves kortól 

kezdődik az első szeparációs folyamat során, amikor a külső és belső én elkülönül. Ennek 

kiinduló pontja a testséma kialakulása. Mire az egyén hároméves lesz, körvonalazódik a 

személyiség (ezt az énfejlődés csúcsának is szokás nevezni), ami a társas térben 

fogalmazódik meg. Ekkor alakul ki az önreflexió képessége is, amikor a személyiség 

önmagát külső személyként tudja észlelni és ez jelenti az identitása alapját. Az én-alakulás 

mozzanata kulcsfontosságú az identitásfejlődés során, és ha erre nem megfelelően 

reagálnak a referenciaszemélyek – a gondozók, jelen esetben itt az örökbefogadó szülők – 

akkor sérül az önkép, az önbizalom és bizalom. Székely Zsuzsa szerint „ez elsősorban a 

szülők és örökbefogadó szülők részéről az elfogadás és a pozitív tükrözés hitelességét 

jelenti”. 

A reális vagy stabil identitás három tényező harmonikus egyensúlyából konstruálódik: 

• „milyennek gondolom én magamat” 

• „milyennek tükröznek engem a környezetem és a fontos személyek” 

• „mit gondolok én arról, hogy milyennek láthatnak engem”. 

Ha e három szempont egyensúlya felborul, akkor sérülhet az énkép. 

Székely Zsuzsa összefoglalva kiemeli, hogy az identitás tudati struktúra, ami egyszerre 

állandóságra is törekszik, de változékony is, amint társadalmi szerepeink változnak vagy a 

társadalmi megítélés változik. Amennyiben enyhülne a roma előítéletesség vagy változnak 

annak tartalmai, úgy a roma identitás is más alapokon vagy más hatásokra konstituálódhat. 

(Székely Zs. 2016) 

Az alábbiakban négyféle identitást mutatunk be, amely az interetnikus családokban 

megjelenik és közös csoportképző alapot jelent. Ezek nem szűk értelemben vett személyes 
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vonásokhoz kapcsolódnak, hanem az adott társadalmi szereppel, valamilyen csoporttal 

kapcsolatos identitásvonások. 

 

2.1.2.1 Az örökbefogadói identitás 

Klasszikusnak nevezik szakértők és örökbefogadó szülő interjúalanyaink is azt a kiinduló 

helyzetet, amikor párok vagy egyedülállók elhatározzák az életük egy pontján, hogy 

szülővé szeretnének válni és ez valamilyen pszichés, biológiai vagy egyéb élethelyzeti 

akadályba ütközik. Sok esetben több lombikprogramot is megjárva, egy ponton az 

örökbefogadás mellett döntenek. Az örökbefogadási folyamat elindításával pedig ily 

módon a szülői identitást és az örökbefogadói identitást is beemelik a „repertoárba”. 

Mindezt megelőzően ezeket a szülőket meghatározza a várakozó létélmény, csakúgy, mint 

az örökbefogadásra várakozó gyerekekét. A leendő szülők először saját gyermekre várnak, 

aztán a lombik program eredményeire várnak, végül az örökbefogadás eldöntése után listán 

vagy listákon egy telefonra várnak a gyermek ígéretével. Majd miután ez a gyermek 

megérkezett a szülői identitáson túl az interetnikus családokban megjelenik az az identitás 

elem is, hogy roma gyermeket örökbefogadó szülővé válnak és így határozzák meg 

önmagukat illetve a társadalom is ebben a komplex helyzetben látja őket és jelez vissza 

egy képet számukra. Előrevetítve egyik konklúziónkat, a személyes identitásképzési 

szinten valójában ezeket a szülőket az határozza meg, hogy mit kezdjenek ezzel az 

interetnikus örökbefogadói helyzettel és hogyan biztosítsák gyermekük és saját maguk 

minél harmonikusabb személyiségfejlődését. Továbbá ez az a kétségek között megélt és 

folyamatosan jó megoldások után kutató létélmény, ami ezt a szülőcsoportot, vagy akár 

szubkultúrát is szervezi és identitáskonstruáló erővel hat. 

Az örökbefogadói vagy interetnikus örökbefogadói szülő lét számos hasonló kérdést vet fel 

azokban, akik e szerepet vállalták. Pár példa a teljesség igénye nélkül:  

- Elbírja-e a szülő, ha örökbefogadott gyermeke(i) jelentősen eltér(nek) tőle fizikai 

adottságaiban és kifejezetten erőteljes, a cigány származásához köthető rasszjegyeket 

visel? 

- Hogyan segítheti a szülő roma gyermeke stabil identitásfejlődését? 

- Mit tehet a szülő, ha nem látszik gyermekén az eltérő rasszhoz8 tartozó származása és 

nem is tudnak róla? 

                                                           
8 A kérdéseket a szülők vagy szakértők fogalmazták meg ilyen formában. 



18 

 

- Ha nem látszik, de tudja a szülő, akkor mi a teendő? 

- Ha látszik a „romaság”, mi a teendő? 

- Mi a teendő, ha a roma gyermek azt mondja, hogy ő nem roma, nem akar az lenni? 

- El lehet-e kerülni teljesen a diszkriminációt az egész gyermekkoron át?9 

Külföldi szakirodalom alapján meg kell továbbá említeni, hogy cigány származású 

gyermek örökbefogadása és a családi együttélés során az örökbefogadó szülő etnikai 

csoportidentitására is visszahathat a gyermek „vélt vagy valós” származása. (Keresztes – 

Takács 2017) 

 

2.1.2.2 Az örökbefogadotti identitás 

Számos szakirodalom foglalkozik az örökbefogadott (vagy már megelőzően a 

gyermekvédelmi rendszerbe bekerült) gyerekek traumáival, veszteségérzetével és az ebből 

következő attitűdökkel, viselkedési mintákkal, azok kezelésével. Ezek részletes leírása és 

elemzése jelen dolgozatnak nem célja. 10 A trauma és veszteség élmény e gyermekek 

identitásának a részei, amit idővel, a bizalom kiépítésével enyhíteni, kompenzálni lehet. 

Jelen alfejezetben kiemeljük az örökbefogadotti létre jellemző kamaszkori sajátosságokat, 

nehézségeket az identitáskonstruálásban szintén a TEGYESZ kézikönyvét követve. De 

előtte megjegyezzük, hogy az örökbefogadó szülőkhöz hasonlóan, ahogy az örökbefogadó 

szülővé válás előtti periódust markánsan meghatározza a várakozás, úgy az 

örökbefogadottá válás előtti időszakot (amennyiben az örökbefogadott nem csecsemő) 

szintén jellemezheti ez az erőteljes várakozó létmód, a „mikor visznek haza”, „mikor 

fogadnak be szülők”, „mikor lesz családom, aki szeret és elfogad” dilemmák. 

                                                           
9 Dr. Deli J., Dr. Sipos-Bielochradszky B. (2017): Egységes Képzési Program (EKP) az örökbefogadói 

tanfolyami képzéshez, EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NÉPESEDÉS- ÉS 

GYERMEKÜGYI FŐOSZTÁLY: 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf (utolsó letöltések: 2018.02.18) 

10 Részletesen bemutatásra kerülnek ezek a problémák a TEGYESZ képzési kézikönyvének 4. fejezetében, 

melynek címe Az örökbefogadható gyermekek nevelésének speciális nehézségei a 65–78. oldalon. Az 

alaposan kidolgozott fejezet kitér az alábbiakra: milyen gyerekek kerülhetnek be a gyermekvédelmi 

rendszerbe, milyen elhelyezési lehetőségek állnak rendelkezésre, azoknak milyen hatásuk lehet a gyermekre, 

milyen traumákon mennek keresztül, milyen hospitalizációs tüneteket produkálhatnak, mik a nevelőszülői 

elhelyezés jellemző nehézségei és milyen traumákat okozhat, az örökbefogadás során hogyan kezelhetőek az 

addig átélt negatív élmények, hogyan lehet a bizalmat helyre állítani, milyen fejlődési eltérések léphetnek fel 

a gyermeknél, amit aztán korrigálni lehet, milyen az együttélés a mássággal, az örökbefogadott gyermek 

hogyan tud létezni más közösségekben, milyen iskolai beilleszkedési problémák merülhetnek fel, hogyan 

lehet ehhez viszonyulni. (Dr. Deli J., Dr. Sipos-Bielochradszky B. 2017): 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf (utolsó letöltések: 2018. 02. 18) 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf
https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf
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Az örökbefogadott gyermekeket, mint ahogy minden fiatalt, serdülőkorban meghatározza 

az öndefiniálás kényszere, azaz választ keresnek a Ki vagyok én? és Kivé válhatok? 

kérdésekre. De egy örökbefogadott gyermekben sokkal nagyobb a bizonytalansági tényező 

ebben az identitáskonstrukciós folyamatban, hisz hiányoznak a vérszerinti szülő minták, 

csak egy fantáziaképhez tudnak hasonlóvá válni. Mivel ily módon nem létezik családfa, 

ahol elhelyezhetnék magukat, így kialakul náluk a gyökértelenség negatív érzése. 

Ebben a szorongással teli helyzetben önbizalmuk gyengül, főként, ha a mások – akár az 

örökbefogadók - által lefestett szülői kép negatív. 

Folyamatosan végigkíséri őket a „jogosultság kérdése”, ez meghatározza egész 

identitásfejlődésüket. Kínzón jelenhet meg a „vajon méltó vagyok-e mások szeretetére, 

van-e egyáltalán jogom az életre” dilemma, ha „még anyámnak sem kellettem”. 

A „gyökereitől, kötődéseitől, szokásaitól, megszokott környezetétől” elszakított gyermek, 

akinek esetleg még a nevét is megváltoztatták, azt éli meg, hogy ő maga vagy a 

személyisége is meghalt. Ebből következhetnek öngyilkos késztetések is. 

Előfordulhat, hogy a negatívan bemutatott biológiai szülők képével azonosulnak és 

lojálisak lesznek ehhez az imágóhoz. „Ezt nevezik rejtett vagy megosztott lojalitásnak.” 

Ennek következményeként deviáns csoportokhoz, személyekhez kötődhetnek, deviáns 

tettek, attitűdök nyilvánulhatnak meg. Általában ezek azok a momentumok, amikor 

előkerülnek a „megmutatkozik a vér” vagy „megmutatkoznak a gének”, netán a „vér nem 

válik vízzé” kifejezések.  

Az identitáskeresés részét képezheti az otthonról való elszökés vagy csavargás is 

serdülőkorban, illetve a biológiai szülők felkutatásának kérdése is előkerülhet. 

Optimálisan a gyökérkeresés ideje azonban nem a serdülőkor, hanem az a kor, amikor a 

fiatal új, felnőtt identitása már kialakult. A fiatal felnőttkort jellemzi a vér szerinti szülők 

keresése. Számos személyes beszámoló bizonyítja, hogy ez az a pillanat, amikor egésznek 

érzik magukat, amikor megérkeztek, hisz szorongató a végtelen számú anya lehetőségének 

érzete. A saját genetikai történetük nem-ismerete szintén aggodalommal, de izgatottsággal 

is eltöltheti ezeket a fiatalok, hisz nem tudják, hogy utódaik mit örökölnek, kire 

hasonlítanak majd. Gyermekvállaláskor újra előtörhetnek kiskori elhagyatásuk élményei. 

Többen nem is mernek szülővé válni vagy akár súlyosabb krízisbe kerülnek szülővé 

váláskor. Ennek az ellenkezője is megtörténik, amikor örökbefogadó szüleivel történő 

azonosulásuk miatt megjelenik náluk is az örökbefogadás gondolata. (Dr. Deli J., Dr. 

Sipos-Bielochradszky B. 2017) 
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Az örökbefogadotti lét is egyfajta diszharmonikus vagy nem megérkezett érzetű 

létélménynek tűnik és így jellemzi egy kutatás. Amerikai vizsgálatok szerint az 

örökbefogadó szülőtől való különbözőség erősíti a saját személyes identitás kialakításának 

látens igényét, ami aztán előidézi a saját etnikai csoport tagjai vagy vér szerinti szülők 

utáni kutatást. (Hollingsworth 1998) 

 

2.1.2.3 A roma identitás – roma identitások, vagy identitások a roma etnikai 

csoporthoz tartozás identitáselemével… 

Véleményünk szerint a kutatók is számos esetben csúszkálnak az „identitások” és 

„identitás” fogalmai között. Nyilvánvalóan nehézkessé tenné a szöveget, ha mindig úgy 

fogalmaznánk, hogy olyan identitások kialakítását szükséges támogatni, amiknek része a 

roma csoporthoz való tartozás is. Világossá kell tenni, hogy amikor roma identitásról 

beszélünk, csak és kizárólag egy ember, egy egyszeri személyiség identitás-konstrumának 

arról az egy szeletéről szólunk, ami a roma csoporthoz való kapcsolatáról szól, és ez a 

kapcsolat is nagyon sokszínű lehet. 

 

„Az ilyen gyermekotthonokban meg nevelőszülőnél úgysem tudják biztosítani a roma 

identitás szerinti nevelést … de szerintem leginkább az van, hogy azok, akiknek a gyereke 

bekerül (a gyermekvédelmi rendszerbe – E.B.) roma családokból, nekik nincsen ilyen roma 

öntudatuk, hogy vernék a mellüket, hogy aszerint neveljék a gyereküket.” (szakértői interjú 

– gondozó pszichológus) 

 

„Az, hogy mely identitás(ok) válnak adott időben relevánssá, olyan állandó, dinamikus 

erők eredménye, amelyben nagy jelentősége van a szituatív változóknak, de létezik olyan 

diszpozíció, amely összefügg a releváns centrális önmeghatározás kategóriáival. A kutatók 

többsége ilyennek tételezi az etnikai/faji (sic!) identitást, különösen, ha kisebbségi 

csoportról van szó, amely a tágabb társadalmi kontextusban kulturális vagy egyéb - adott 

esetben külső megjelenésben megnyilvánuló - különbözőségével tűnik ki a többségből” 

(Germain 2004 in Neményi 2010 szerk. Feischmidt). 

Ahogy már a fentiekben is utaltunk rá, a gyermekvédelmi rendszerbe bekerült gyerekek 

esetében igen nehéz meghatározni egy gyermek származását, ideértve az etnikai 

származást is, noha a többségi társadalom vagy akár a kisebbségi csoport tagjai úgy 

gondolják, hogy ránézésre rasszjegyek vagy kereszt- és/vagy utónév, beszédstílus, életmód 
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alapján meg tudják állapítani a cigány származást, illetve képesek megalkotni a roma 

kategóriát. (Csepeli és Simon 2004) 

Számtalan kutatás és tanulmány foglalkozik a roma identitás kérdéskörével. 

Kérdőívünkben is feltettük a kérdést, hogy mi alapján gondolja azt a kitöltő valakiről, hogy 

cigány. A kiválasztható szempontokat egy kismintán elvégzett kutatásra alapoztuk, amiben 

a kutató is hangsúlyozza álláspontunkat: nem úgy beszélünk dolgozatunkban a cigány vagy 

romaidentitásról, mint egy általában létező, jól megfogható egységes konstrukcióról, 

hanem „elismerjük, hogy az identitás-konstrukciók száma végtelen, és hogy az egyén 

identitása az őt körülvevő valósággal dinamikus kölcsönhatásban formálódik” (Pálos 

2010). A következő válaszok merültek fel a kérdésre, hogy „Ki a cigány?”11: 

- akit a külső rasszjegyek alapján romának azonosítanak (azaz sztereotip tartalmak 

alapján határozzák meg) 

- akinek a vér szerinti szülei romák (származást veszi alapul) 

- ha valaki azt gondolja magáról (odatartozás szubjektív érzete mentén) 

- ha mások azt mondják róla (külvilág ítélete mentén) 

- viselkedés alapján 

- ápolja a roma/cigány hagyományokat 

- nagy szegénységben élők (hátrányos helyzetű, szegénységet kiemelő válasz). 

Ezeket a válaszokat kérdőívünkben átszabtuk az örökbefogadói szituációra, ám a válaszok 

sokszínűsége világosan rámutat a cigány származás meghatározásának 

problematikusságára. Egy kelet-közép-európai szintű kutatásban is azt találták, hogy nincs 

univerzális roma identitás a romák öndefiníciója során, de a többségi társadalom a 

szegénységgel, szociális hátrányos helyzettel hajlamos azt azonosítani. (Csepeli és Simon 

2004) Ráadásul a romákkal kapcsolatos kutatások elvégzése sem egyszerű, hisz már a 

kutatás tárgyának meghatározása, hogy kit sorol be a roma kategóriába egy vizsgálat, 

nehézségekbe ütközik, többek között azért is, mert „a cigánynak és nem cigánynak 

tekintett lakossági csoportok nem alkotnak egyértelműen definiálható és egymást 

kölcsönösen kizáró csoportokat.” Szituációtól függően változik, hogy kit minősít 

környezete cigánynak vagy ki minősíti magát annak. Nagy szerepet játszanak ebben  

- az asszimilációs folyamatok mindkét irányból,  

- a rasszjegyek szembetűnősége, 

                                                           
11 Itt utalunk Ladányi János és Szelényi Iván emblematikus írásának azonos címére. 
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- a különböző cigánycsoportok ismerete és viszonya,  

- milyen fokon „etnicizál” vagy „rasszosít” a társadalom (hogy egy adott társadalmi 

problémát mennyire kötnek egy etnikumhoz vagy rasszhoz), 

- a szegénységet és a cigányságot szinonimaként használják-e, 

- adott etnikai kategóriához milyen tulajdonságokat kötnek, pl. a cigány etnikumhoz 

társítják, hogy lusta, büdös, koszos, élősködő, nevelhetetlen, szabad, családcentrikus, 

gyerekszerető stb. 

Részét képezik a beazonosítási próbálkozásoknak egyfajta klasszifikációs küzdelmek, 

melyek elfogadják, hogy a cigánysággal mint homogén etnikummal nem lehet foglalkozni. 

A cigány kultúra, életmód és identitás időben is változó és nem köthető egy egzotikus 

etnikai népcsoporthoz. (Ladányi és Szelényi 2000)  

Mindez arra enged következtetni, hogy az örökbefogadó szülők és a „vélhetően” roma 

származású” örökbefogadottak kiemelten reflexív és szenzitív térben mozognak az etnikai 

származással kapcsolatos identitás kialakításának folyamatában. A valamilyen etnikai 

csoporthoz tartozás beépítése az identitásba még komplexebbé, nehezebbé teszi az 

identitásépítési folyamatot. (Neményi 2010 in Feischmidt szerk., Pálos 2010) 

 

„Valaki (örökbefogadásra jelentkező – E.B.) meg azt mondja, nem tudná a gyereknek 

biztosítani a roma kultúrát, mert nem ismeri, na, most ez egy félreértés, mert nem kell 

lovari nyelven megtanulni, meg rózsás szoknyába járni, hiszen ami én nem vagyok, azt nem 

tudom a gyereknek továbbadni. Nyilván az identitásában meg kell erősíteni a gyereket, de 

nem olyan módon, hogy vállveregetős cigány legyen, hanem hogy mint cigány elfogadja 

magát. Ha a szülőtől hallja először óvodás korban, még megelőzheti azt, hogy mástól rossz 

szövegkörnyezetben… azonosítsák őt be a külleme alapján (és ez megviselje a gyermeket, 

mert nem tud vele mit kezdeni – E.B.).” (szakértői interjú – gondozó pszichológus) 

 

Erre a folyamatra további nehéz terhet ró a növekvő romaellenesség, amely ma a 

„társadalom minden rétegére jellemző nyílt formában jelenik meg, és nem függ össze 

azokkal a háttértényezőkkel, amelyek alapján korábbi kutatások megkülönböztették 

egymástól az előítéletes és kevésbé előítéletes embereket.” (Keresztes – Takács, Lendvai 

L. – Kende A. 2016) Ezekből következően látható, hogy „azok a tényezők, faktorok 

azonban, amelyek segítségével az egyén önmagát meghatározza, nem feltétlenül azonosak 

azokkal, amelyeket mások használnak vele kapcsolatban. Éppen ebből következnek a 
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kérdés politikai implikációi - különösen, ha az identitás a társadalmi javak elosztásával is 

összefügg. … A hazai és a nemzetközi szakirodalom faji-etnikai (sic!) kisebbségekkel 

kapcsolatos kutatásai többszörösen igazolták, hogy a stigmatizált, és ilyen értelemben 

egységes csoportot alkotó, társadalmilag marginalizált és gazdaságilag hátrányos helyzetbe 

került kisebbségek - akárcsak a magyarországi romák - kettős elnyomás áldozatai. 

Hátrányos helyzetükért egyaránt felelős a politikai-gazdasági struktúra és a 

megkülönböztetésüket a társadalmi tudatban rögzítő, történetileg kialakult kategorizációs 

sémák” (Bell Hooks 1990 in Neményi 2010 szerk. Feischmidt). 

Bár a családot nem kívánjuk az „elnyomás” terepeként tárgyalni, de túlmutatva az előbb 

említett „kettős elnyomáson” az interetnikus családban nem feltétlenül csak az 

örökbefogadott nézőpontjai és a társadalmi sztereotípiák jelennek meg az identitásépítés 

folyamatában, hanem ahogy már az előzőekben említettük, az örökbefogadó szülő 

romaképe a harmadik aspektus, amely lehet hasonló vagy karakteresen más is (egy egész 

skála elképzelhető) a szélesebb társadalom sztereotípiáihoz képest.  

 

Alapvetésként kezeljük, hogy a sokrétű identitások elismerése, támogatása kapcsolatban áll 

a személyes és társadalmi jólléttel, tekintet nélkül az etnikai vagy társadalmi 

különbségekre roma és nem roma fiatalok esetében például (Dimitrova et al. 2013). Az 

önértékelés és az etnikai identitás közötti összefüggést, a két tényező közötti pozitív 

kapcsolatot egy roma fiatalok identitását tanulmányozó recens vizsgálat is igazolta, 

ugyanakkor az identitásstratégiák és az önértékelés között feltételezett evidencia kétségbe 

vonhatóvá vált. (Keresztes – Takács 2017) Egy erőteljesen diszkriminatív környezetben 

különböző roma vagy etnikai identitásstratégiák alakulnak ki: szeparált, integrált, 

asszimilált, marginális, illetve negatív. Az etnikai identitás érzelmi faktora a romaságukat 

büszkén vállaló identitású csoportnál a legmagasabb, míg a marginális, illetve negatív 

identitással rendelkezőknél a legalacsonyabb (Neményi, 2010, Aronson – Quinn – 

Spencer, 1998 in Keresztes – Takács 2017). „Az egy nemzetiségi identitást – vagyis vagy 

csak a magyar, vagy csak a roma identitást választók – önértékelése a legmagasabb és a 

kettős identitást választók, illetve identitásválságban lévők önértékelése alacsonyabb. Az 

asszimilált roma identitást megjelölők alacsony önértékelését az az ellentmondás 

okozhatja, amely a többségi társadalomba való beilleszkedés igénye és az ezt elutasító 

reakciók között feszül. Az önértékelésre vonatkozó eredmények tehát a fenyegetett 

identitás és stigmatizáltság jelenlétére hívják fel a figyelmet – ahogy azt eredményeink is 
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alátámasztják –, minél inkább látják magukat megkülönböztetve a társadalomban jelenlevő 

domináns csoport tagjaival szemben, önértékelésük annál negatívabb.” (Keresztes – 

Takács 2017) Az örökbefogadó szülő, mint minden szülő, nyilvánvalóan azt szeretné, hogy 

gyermeke minél harmonikusabban, egészséges önértékeléssel és erre épülő identitással 

nőjön fel és teljesedjen ki. Ugyanakkor ennek az intenciónak a kapcsán a legnagyobb 

dilemmával találhatják magukat szembe a fentiek ismeretében: ki tudják-e, ki lehet-e 

mondani, hogy örökbefogadott gyerekük cigány. Rendben van-e az, ha azért mondják ki, 

mert a TEGYESZ, egy alapítvány vagy az örökbeadó azt állította, vagy egyszerűen 

erőteljesen barna vonások jellemzik és ha kimondják, hogy a gyermekük cigány, akkor 

rálépnek egy szövevényes útra a romaidentitás kialakítása vagy nem kialakítása kapcsán. 

Véleményünk szerint, mivel az identitásnak és az etnikai identitásnak ilyen erős a 

konstruált jellege, egy „fluid” viszonyítási rendszert alakulhat csak ki, aminek keretein 

belül nagyon nehéz kapaszkodókat találni, pl. hogy mit is kezdjenek a roma származás 

vagy identitás témájával az örökbefogadók és gyermekeik. Ebben a helyzetben kemény 

döntések meghozatalára kényszerülnek, amelyek szinte csak szituatívak, egyéniek tudnak 

lenni az egyes személyek és családok esetében. Természetesen az örökbefogadói gyakorlat 

és a sűrűsödő kutatások igyekeznek támpontokat, univerzálékat felmutatni, mint pl. hogy 

ne legyen tabu a származás és nyíltan beszéljenek erről az örökbefogadó szülők 

gyermekeikkel. Ugyanakkor az továbbra is kihívást jelent, hogy 1) milyen származásról 

beszéljenek a szülők a gyerekkel és 2) a származási kérdések ilyen erős társadalmi 

sztereotípiák által meghatározott természetével mit tud alkalmazás szintjén, a 

gyermeknevelés során kezdeni a továbbiakban a szülő. Az egyik ilyen tanács pl. a pozitív 

romakép megerősítése a gyerekben. Azaz, ha már ilyen előítéletes a környezet és a 

konstruált romakép ennyi negatív tartalmat hordoz, akkor úgy tud jól boldogulni a gyerek 

ebben a világban, ha pozitív énképének megerősítésébe beépítik a szülők a pozitív 

romaképet is. (Pálos 2010) Viszont ha az örökbefogadott gyermek neve nem utal cigány 

származásra, hisz megmásították vagy nem erősek a rasszjegyei, akkor a társadalom sem 

fogja romának nézni. Megint felmerülhet tehát a kérdés, hogy mit kezd a szülő ebben az 

esetben az amúgy nem cigánynak kinéző gyermeke roma identitásával? 

Pálos kiemeli, hogy „… nagyon fontos szem előtt tartani, hogy bármilyen megoldási 

kísérlet (akár pozitív, segítő szándék által vezérelt), mely a cigány származásúakat 

egységesen kezeli, eleve elhibázott, és útjában áll annak, hogy megtalálják saját, egyéni – 

etnikai és személyes – identitásukat…” (Pálos 2010) 
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„Olyan van, ha úgy visz haza gyereket, konkrét történetem van, amikor nem akartak és 

nem látszódott a gyereken 2 évesen hazavitték és 10 évesen a gyereket lecigányozták az 

iskolában és a szülő mondta, hogy egész addig, amíg ez nem kezdődött el, nem volt a 

gyerekkel semmi baj, de akkor kifordult magából, agresszív lett, hát ugye frusztrált volt. 

Nem akart cigány lenni, mert utálta a cigányokat. Szóval általában óvodában kevésbé, de 

iskolás korban hozzák ezeket a panaszokat, hogy csúfolják a gyereket, hogy cigány. 

Leginkább alsó tagozatban jelenik meg. De azért az óvodában is van ilyen, akár az óvónéni 

is megkülönbözteti a gyereket. Szóval az nagyon fontos, hogy ne csak a tévében mutassa a 

szülő, hogy nézd a 100 tagú cigányzenekar, ők is cigányok és milyen szépek és milyen jók 

és milyen híresek, hanem hogy legyen neki kontaktusa felnőttekkel és gyerekekkel is, akik 

normális romák. Mert különben ha nincsen neki ilyen kapcsolata egyrészt, mint a rút 

kiskacsa úgy érezheti magát a világban és ha nincs normális roma a közelben, akivel 

barátkozhat, akkor serdülőkorban ki van téve annak, mert ez az identitásrésze és őt ez 

vonzhatja, hogy deviánsok beszippantják a lekötendő vegyértéket, a kötődési igényt. 

Úgyhogy ez biztosítani kell.” (szakértői interjú – gondozó pszichológus) 

 

2.1.2.4 Az interetnikus örökbefogadó család identitása  

Az eriksoni modellre támaszkodva véleményünk szerint az interetnikus örökbefogadó 

család identitása már önmagában egy kiscsoport-identitás, amely a fenti három társadalmi 

szerepkörhöz kapcsolódó identitáselem komplexitását is hordozza és ehhez a kiscsoporthoz 

tartozónak élik meg magukat a család tagjai. A kiscsoport-identitás és az ezt felépítő fenti 

identitáskonstrukciók részét képezi a társadalom percepciója a szülőről, az 

örökbefogadóról, az örökbefogadottról és a „romáról”. Itt most arra teszünk kísérletet, 

hogy bemutassuk az örökbefogadással kapcsolatos társadalmi percepciókat. 

Maga az örökbefogadási rendszer is számos diszkriminatív felületet rejt magában, amelyek 

lehetnek strukturális természetűek („szociális és/vagy etnikai törésvonalak mentén történik 

a gyermekek „újraelosztása”) vagy az örökbefogadás szereplőinek önképét, identitását 

befolyásoló megnyilvánulások. (Neményi és Takács 2015) Neményiék feltételezték, hogy 

„a hazai közgondolkodásban uralkodó normatív családfogalom hatással van az 

örökbefogadás törvényi szabályozására, az örökbefogadó szülők alkalmasságának 

megítélésére és az állami eljárásban résztvevő állami és civil aktorok „jó szülőségről” 

alkotott percepciójára.” A heteroszexuális gyerekes házaspár képzete uralja a család 



26 

 

társadalmi reprezentációját és ha természetes úton nem is születik utód, akkor a 

nagytöbbség pozitívan értékeli, ha örökbefogadáson keresztül igyekeznek rekonstruálni ezt 

a felállást. Ebből is következően Neményiék szerint az örökbefogadás megítélése 

többnyire pozitív, és „egyszerre mutat példát a szülőség biológiai és társadalmilag 

konstruált jellegére”. Azt találták, hogy az örökbefogadó szülők – függetlenül a 

gyermektelenség okától, a szülőpár azonos vagy eltérő nemétől, a családi állapottól – 

teljesítendőnek élik meg ezt a társadalmi elvárást, ami az örökbefogadás szereplőiben is 

mélyen interiorizált szülőségi norma, ez pedig intenzíven befolyásolja önképüket. 

(Neményi és Takács 2015)  

Ennek a vizsgálatnak az eredményeit finomítja tovább egy szakértői interjúnk és egy még 

javában folyó doktori kutatás (l. Bevezetés), amely az örökbefogadó családokat körülvevő 

társadalmi közeg szociálpszichológiai és interkulturális vonatkozásait, az örökbefogadó 

családokat körbe vevő társadalmi kontextust vizsgálja. (Keresztes – Takács és Nguyen Luu 

Lan Anh 2018) Egy részkutatásról készült tanulmány szerint „az interetnikus 

örökbefogadás kevésbé elfogadott, mint az örökbefogadás általánosságban és az 

örökbefogadott gyermekkel és azon belül a roma gyermekkel kapcsolatban élnek azon 

sztereotípiák, elvárások, miszerint biológiai családdal felnövekvő társaikkal szemben 

hajlamosabbak devianciára, hálásabbnak kell lenniük szüleiknek, valamint kevésbé 

boldogok.” (Keresztes – Takács és Nguyen Luu Lan Anh 2018) Az örökbefogadó szülők 

irányába egyrészt pozitívabb a kép, a környezet hajlamosabbak őket melegszívűbbnek és 

barátságosabbnak megítélni, de ezt fűszerezi az együttérzés és a szánalom érzete 

(összehasonlítva a nem örökbefogadó szülőkkel) és ez a viszonyulás kiemelten megjelenik 

a roma gyermeket örökbefogadók esetében. A társadalom viszonya alapvetően ambivalens 

az ilyen családok iránt. Keresztes – Takács arra a következtetésre jutott, hogy a magyar 

társadalomban megtalálhatóak azok a sztereotípiák és tévhitek az örökbefogadással 

kapcsolatban, amelyek megalapozzák az interetnikus örökbefogadó családok stigmatizált 

helyzetét. Ilyen stigma pl. a meddőség, gyermektelenség társadalmi megítélése, amelynek 

következtében a „másság”, idegenség” létélmény alakulhat ki az érintett szülőkben és 

családokban. A stigma észlelése pedig azt befolyásolja, hogy mennyiben tekintik ezek a 

szülők örökbefogadó családjukat igazinak. Továbbá kulcsfontosságú szerepet tölt be e 

családok életében a romaellenes közhangulat és ennek a kérdésnek a kezelése. Mindezzel 

együtt egy az USA-ban folyó repetitív kutatás szerint a tendencia azt mutatja, hogy egyre 

elfogadóbb az örökbefogadással és az örökbefogadó családokkal kapcsolatos társadalmi 
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attitűd, amelynek része egy altruista szemlélet is. Az örökbefogadott gyermekek kapcsán a 

társadalmi előítélet magja az, hogy több mentális és viselkedésbeli problémával 

küszködnek. Párosulhat ehhez a rosszaság, gyengeség, inaktivitás, a magasabb fokú 

alkohol vagy drogproblémák, deviancia feltételezése, illetve annak a képzete, hogy 

kevésbé lehetnek boldogok és nagyobb fokú, iskolai jó teljesítménnyel kapcsolatos 

kihívások jellemzik őket. Ezek a társadalmi előítéletek a megkülönböztetés, 

kisebbrendűség érzetét kelthetik az örökbefogadottban, ami torzítja önértékelését, így 

identitását. Az interetnikus örökbefogadás esetében mérvadó az eltérő rasszjegyek 

láthatósága, nyilvánvalósága a kívülálló számára. Az örökbefogadott roma gyermek 

értelemszerűen megélheti a másságot. Ugyanakkor egy amerikai vizsgálat szerint épphogy 

magasabb az önértékelése az örökbefogadott gyermekeknek és a szociálpszichológia 

számára is ismert, hogy a kisebbségi tagok énképük védelme érdekében magasabb 

önértékelést produkálnak a többségi társadalom tagjaihoz képest. (Keresztes – Takács és 

Nguyen Luu Lan Anh, 2018) 

Szintén nemzetközi kutatások által vizsgált társadalmi sztereotípia, hogy a vér szerinti 

gyermekkel erőteljesebb lehet a kötelék, mint az örökbefogadottal, vagy hogy a szeretet és 

kötődés szempontjából a biológiai kötelék a legfontosabb. Az örökbefogadással 

kapcsolatosan pedig a többség egyetért azzal, hogy a fizikai és szellemi jellemzők 

egyezése fontos tényező a kötődés kialakításában, noha kutatással alátámasztva 

kijelenthető, hogy ezek a vélekedések nem állják meg a helyüket.  

Az örökbefogadó szülőre a társadalom gyakran csodálattal tekint, de mindenképpen 

másként. (Keresztes – Takács és Nguyen Luu Lan Anh, 2018) Az örökbefogadó szülők 

stigmatizált szerepben érzik magukat, mivel azt élik meg, hogy más típusú szülőnek 

tekintik őket. A biológiai kötelék hiánya az egyik megkülönböztető elem, 

megkérdőjeleződhet szülői kompetenciájuk és szülői szerepük hitelessége (Neményi és 

Takács 2015 in Keresztes – Takács, 2018), másodrendűnek élhetik meg magukat. Az 

anyaság kulturálisan összekapcsolódik a biológiai anyasággal, így az örökbefogadó anya 

státusza nem hiteles szociális attribúciója egy nőnek (Wegar 2000 in Keresztes – Takács, 

2018) Egy nemzetközi kutatásban az örökbefogadó és életadó anyákkal felvett interjúk 

alapján mindkét csoport rendelkezik társadalmilag konstruált, romanticizálódott képpel az 

igazi anyáról. Az interetnikus családok támogatása kisebb a hasonlóság és azonos etnikai 

preferencia fontossága miatt. (Keresztes – Takács és Nguyen Luu Lan Anh, 2018) 
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2.2 A szakdolgozat hipotézisei 

 

1. fő hipotézis: A vélten vagy biztosan cigány származású gyermekeket örökbefogadó nem 

roma szülők csoportja mutat csoportidentitás jellemzőket és definiálható szubkultúraként, 

annak ellenére, hogy nem feltétlenül határozzák meg magukat jól körülírható csoport 

tagjaiként. Azaz még ha különböző mértékben is, de a) van egy következetesen 

megvalósuló jellegzetesség, egy központi összekötő szál; b) van a tagoknak 

azonosságtudata, alakítják maguk is a csoportot; c) van elkötelezettség, a tagok 

szabadidejük jelentős részét, társas kapcsolataikat a szubkultúra köré szervezik; d) van a 

csoportnak kulturális autonómiája (saját kommunikációs csatorna, kulturális produktumok, 

rendezvények stb.)  

 

A szubkultúra meghatározásához segítségül hívott négy pont (a), b), c), d), pontok) 

tartalmaival kapcsolatban: 

 

2. hipotézis: a) Az interetnikus örökbefogadó családok köre heterogén, különböző 

romaképekkel rendelkeznek az örökbefogadó szülők, így eltérő fokon vagy módon jelenik 

meg a családban a "kulturális idegenkonstitúció" folyamata, azaz cigány gyermekük más 

időbe és térbe helyezésének mozzanata. Mégis, az örökbefogadó szülők nagyobb százaléka 

funkcionál romantizáló romakép alapján és igyekszik erre építve gyermekében pozitív 

romaképet kialakítani. Mivel tudatosan építik ezt a romaképet gyermekükben, így egy 

családon belül ez felfogható egyfajta antiasszimilációs folyamatként is. 

 

3. hipotézis: a) Az interetnikus örökbefogadó családok nem multikulturális családok abban 

az értelemben, hogy több egyenrangú kultúra párhuzamos létezésének terepeként 

szolgálnának vagy több kultúra egymásra ható olvasztótégelyei lennének. Inkább 

esszencialista (ellenálló, érdekérvényesítő értelemben) multikulturális törekvések 

jellemzik, ahol a család arra koncentrál, hogy ellensúlyozza a magyar társadalom erőteljes 

romaellenességét, és ahol főként az örökbefogadó szülők romaképe érvényesül. (Bár a 

dolgozat nem hivatott vizsgálni, de idetartozik még, hogy az interetnikus családokban 

felnövő gyermek hibrid kultúrájúvá válik, azaz az örökbefogadói szülői kultúra és a cigány 

kultúra peremterületein lavíroz.)  

 



29 

 

4. hipotézis: b) c) d) A vélten vagy biztosan cigány származású gyermekeket örökbefogadó 

nem roma szülők komplexebben, egy személyiség teljes identitását értik roma identitás 

alatt és nem csak azt a szeletét gyermekük identitásának, ami a roma csoporthoz való 

viszonyáról szól. Emiatt úgy gondolják, hogy nem tudnak összetett cigány 

szimbólumrendszereket, attitűdöket, valóságértelmezési utakat, azaz "cigány identitást", 

„cigány kultúrát” átadni örökbefogadott gyerekeiknek, hisz ők maguk nem romák, viszont 

meg tudják őket ismertetni bizonyos roma kulturális elemekkel, mint pl. cigány mesék 

olvasása, roma táncházba járás, cigányzene hallgatása, cigány festők műveinek ismertetése 

stb., ám ezeket az utakat folyamatosan kutatják. Sokan ezért az örökbefogadás után sem 

válnak le a felkészítőkről, további képzésekre, önsegítő csoportokba, közös szabadidős 

programokra járnak. Ez állandó kapcsolódást feltételez az örökbefogadó szülők között, 

kialakítják saját kommunikációs csatornáikat, hozzájárulnak a hiányzó szak- vagy 

szépirodalmi művek kiadásához, akár befolyásolják a törvényi szabályozókat is. 
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3. Az örökbefogadás  

 

Jelen fejezetben arra törekszünk, hogy bemutassuk a rendszert és folyamatot, amely 

szereplőivel együtt szintén hat az interetnikus örökbefogadó családok és tagjaik 

identitására, csoportképzési erőfeszítéseire. Továbbá az elérhető statisztikákat is 

felvonultatjuk, hogy megalapozzuk a csoport számszerű leírását. 

 

3.1 Az örökbefogadás magyarországi rendszere és folyamata12 

 

"Na most annál nagyobb diszkriminációt, hogy nem fogadnak örökbe, nehezen tudok 

elképzelni" (szülői interjú) 

 

„Az örökbefogadás célja, hogy az örökbefogadó(k) és rokonsága, valamint az 

örökbefogadott gyermek között hosszú távú, stabil családi köteléket hozzon létre, mely 

által a kiskorú, akit szülei különböző okok miatt megfelelően nevelni nem képesek, 

családban való nevelkedése biztosítottá válik.”13 

 

3.1.1 Összefoglaló a törvényi szabályozásról 

Több online felületen és nyomtatott kiadványban találunk tájékoztatást az örökbefogadás 

törvényi hátteréről. A TEGYiviESZ, Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat (bemutatását l. a 3.1.2.1 pont alatt) weboldaláról letölthető 

egy átfogó ismertető14, melyet a 4. sz. mellékletben csatoltunk. A Mózeskosár Egyesület 

weboldalán15 és J. M. Pavao Az örökbefogadás háromszöge c. könyvének magyar kiadása 

legvégén is olvashatunk rövid áttekintéseket.16 Alább a Mózeskosár Egyesület, a könyv, a 

TEGYESZ illetve az orokbe.hu blog információit foglaljuk össze. 

                                                           
12 A 3. sz. mellékletben található a Gyermevédelmi rendszer organogramja. 

13 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (utolsó letöltés (u.l.): 

2018. 03. 11.) 

14 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (u.l.: 2018.03. 11.) 

15 A Mózeskosár Egyesület összefoglalója: http://www.mozeskosaregyesulet.hu/# (u.l.: 2018. 03. 11.) 

16 Pavao J. M. (2012): Az örökbefogadás háromszöge, Mózeskosár Egyesület Budapest, 173–175.  

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
http://www.mozeskosaregyesulet.hu/
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Ki fogadhat örökbe? 

Magyarországon a jelenlegi törvényi szabályozás szerint minden teljesen cselekvőképes, 

nagykorú (itt 25. életévét betöltött személyt jelent), egészséges személy örökbe fogadhat, 

aki  

• személyisége és körülményei alapján alkalmas örökbefogadó szülőnek; 

• nem áll szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős 

bírói ítélet hatálya alatt, gyermekét nem vették nevelésbe; 

• a gyermeknél legalább 16 és legfeljebb 45 évvel idősebb; 

• alkalmasságát a gyámhivatal határozatban megállapította; 

• részt vett 40 órás17 örökbefogadási tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon. 

Közösen csak házastársak fogadhatnak örökbe gyereket, elvileg a rendszer preferálja a 

házastársakat, de a kutatási statisztikák ezt halványan támasztják csak alá. (l. kutatási 

összefoglalók a 3. pont alatt.) Az örökbefogadással a gyermek megkapja örökbefogadója 

vezetéknevét, úgy örököl utána, mintha biológiai gyermeke lenne. Az örökbefogadott 

gyermek az örökbefogadó szülők rokonaival is a rokoni kapcsolatnak megfelelő jogállásba 

lép. Amennyiben „csak” élettársi kapcsolatban élők szeretnének örökbe fogadni, kizárólag 

egyedülállóként indíthatják el a folyamatot. Egyedülálló személy is indíthat 

örökbefogadást, de egynemű párok is örökbe fogadhatnak egyedülállóként. 

Ki örökbe fogadható? 

Csak kiskorú, jogilag örökbe fogadható gyermek. A TEGYESZ tájékoztatója szerint ez azt 

jelenti, hogy az a kiskorú, 

a. akiről a szülők jogerős lemondó nyilatkozattal a gyámhivatalban lemondtak; 

b. aki nevelésben van, és a gyámhivatal örökbe fogadhatónak nyilvánította; 

c. akinek a szüleit a bíróság megfosztotta szülői jogaitól; 

d. akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátor) helyeztek el, feltéve, 

hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik; 

e. akinek a szülei elhunytak. 

Hol indul az eljárás és mi a folyamata? 

Az örökbefogadó szülő/k a lakóhely szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál 

(TEGYESZ) jelentkezik/nek. Ezt követi egy ismerkedő találkozó és beszélgetés, ekkor a 

jelentkező szülők tájékoztatást kapnak az eljárás menetéről. Ezután megadja/ák az 

                                                           
17 2018. január 1-től, előtte 21 órás tanfolyam volt kötelező. 
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örökbefogadandó gyermekére vagy gyermekeire vonatkozó paramétereket, pl. neme, kora, 

betegségei és az „egyéb” című kategóriában – politikailag korrekt módon – a 

valószínűsíthető etnikai származásra tehet megkötést. Továbbá a jelentkezésben jelöli meg 

az örökbefogadás módját, hogy nyílt és/vagy zárt örökbefogadást választ-e. Ezzel el is 

dönti, hogy csak a fővárosi vagy területi TEGYESZ listájáról vár gyermeket vagy a 

TEGYESZ országos listájára is bejelentkezik, és/vagy netán civil szervezeteken keresztül 

is vállal gyermeket.  

Ezután következik a jelentkező/k alkalmassági vizsgálata: pszichológiai vizsgálat, 

környezettanulmány, háziorvos és szakorvos vizsgálata. E találkozások célja, hogy 

megismerjék az örökbefogadási szándék indítékait, fény derüljön az örökbefogadásra 

alkalmatlan élethelyzetekre, illetve azokra a személyiségvonásokra, a gyermekkel 

kapcsolatos elképzelésekre, elvárásokra, amelyek fontosak lehetnek az örökbefogadás 

későbbi sikeressége szempontjából.  

Ezután a szülő (az egyszerűség kedvéért egyes számban folytatva) tanácsadáson vesz részt 

és egy felkészítő tanfolyamon, ami 2018. jan. 1-tól 40 órás és önköltséges, és amelyet a 

TEGYESZ-ben vagy bármely akkreditált tematikával rendelkező civil szervezetnél 

elvégezhet. A tanfolyam elvégzéséről a szülő tanúsítványt kap. 

Ezt követően a véleményeket a TEGYESZ a saját javaslatával együtt megküldi az örökbe 

fogadni szándékozó lakóhelye szerinti gyámhivatalnak. A gyámhivatal az örökbefogadó 

meghallgatása után az átküldött anyag és más szükséges igazolások (pl. 

jövedelemigazolás) alapján határozattal dönt az örökbe fogadni szándékozó 

alkalmasságáról. 2007. január 1-től ebben a határozatban rendelkezik arról, hogy milyen 

korú, egészségi állapotú és hány gyermek örökbefogadására alkalmas a jelentkező. A 

határozatot a szülő kézhez kapja, amellyel szemben fellebbezhet a közigazgatási 

hivatalokhoz. 

Amennyiben az örökbe fogadni kívánó szülő részéről sem jogi, sem életvitelbeli, egészségi 

vagy személyiségbeli akadály nem merül fel, egy listára kerülnek adott sorszámmal és 

hivatalosan is potenciális örökbefogadókká válnak. A listára került jelentkezők közül 

választják ki a gyerekek számára a megfelelő szülőket a nyilvántartási sorrend 

figyelembevételével. A gyámhivatal határozata 3 évig érvényes, egy évvel 

meghosszabbítható az örökbe fogadni szándékozó kérelmére vagy a szakszolgálat 

javaslatára. 
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Az alkalmassági határozat jogerőre emelkedésekor a szakszolgálat visszamenőleg, a 

jelentkezés időpontjával nyilvántartásba veszi az örökbe fogadni szándékozót, és erről 

értesíti. Majd félévente felveszi vele a kapcsolatot és tájékoztatást ad kérelme 

teljesülésének esélyeiről.  

Amikor a megadott feltételek szerint kiajánlható egy gyermek, a TEGYESZ vagy a civil 

szervezet telefonál a várakozónak. A hivatali zárt eljárásban az örökbefogadó (akár pár 

vagy egy személy) először egy aktát tud megnézni adatokkal, fotókkal és pár napos 

gondolkodási idő után dönt, vállalja-e a személyes találkozást a gyermekkel. Ha igen, 

akkor a hivatal megszervezi a láthatást a nevelőszülőknél vagy a gyermekotthonban. Ekkor 

még a gyermek védelmében nem mondják meg neki, hogy miatta jött a várakozó. A 

potenciális örökbefogadó ekkor kap még egy hét gondolkodási időt és ha a gyermek 

örökbefogadása mellett dönt, elindul a „barátkozási szakasz”, amikor a gyermek és az 

örökbefogadó ismerkednek. Az örökbefogadó egyre gyakoribb látogatásokat tesz a 

gyermeknél, bekapcsolódik az életébe. Idővel eltávolodnak a gyerek lakhelyétől, majd ha a 

gyermek elfogadja örökbefogadóját, odaköltözik hozzá. Egy hónapnyi együttélés után 

tudja örökbe fogadni, saját nevére venni. Innentől kezdve hivatalosan is „saját gyermek”. 

Civil szervezet telefonja után, nyílt örökbefogadás esetén vagy a terhes anyával is tud 

találkozni az örökbefogadó. Előfordul, hogy csak a szülés után szólnak, de ez esetben 

mindenképpen találkozik az örökbefogadó és a vér szerinti szülő, és a döntés előtt még 

megnézik a kisbabát. Mindenki egyetértése esetén a gyámhivatalba mennek nyilatkozatot 

tenni és haza lehet vinni az újszülöttet. Ekkor is adott a pár hét próbaidő az együttélés 

megtapasztalására, hogy tényleg létrejöhet-e az örökbefogadás, illetve hat hétig az 

„életadó” is meggondolhatja magát. 

Az örökbefogadás utáni folyamatról, az ú.n. utánkövetésről részletesen a 4. sz. 

mellékletben olvashatunk a TEGYESZ információs anyagában. Az 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (röviden gyermekvédelmi törvény) 

értelmében az örökbefogadás előkészítésében közreműködő szervezeteknek kell ezt 

megszervezniük. 

 

Az örökbefogadás két típusa 

Az állami gondoskodásban lévő gyermekek részére, a TEGYESZ által koordinált 

örökbefogadási eljárás titkos, azaz zárt. Ez azt jelenti, hogy a biológiai szülő gyermeke 

örökbeadásáról értesítést nem kap. Az örökbefogadók adatait az eljárás során a titkos 
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ügyiratkezelés szabályai szerint kezelik, tehát a biológiai szülők gyermekük hollétéről 

tudomást nem szerezhetnek. A kétoldalú titkosság betartásának szabályai szerint az 

örökbefogadó szülők sem tudhatják meg a vér szerinti szülők személyes adatait. 

Természetesen korrekt tájékoztatást kapnak minden olyan ismert tényről, körülményről, 

amely a gyermek fejlődését, egészségi állapotát befolyásolhatja. Az eljárás során az 

illetékes anyakönyvi hivatal a gyermeket újra anyakönyvezi. Az új anyakönyvben az anyai, 

apai rovatban az örökbefogadó szülők neve és személyi adatai szerepelnek. 

A titkos (vagy zárt) örökbefogadással ellentétben a nyitott örökbefogadásnál a vér 

szerinti szülők egy általuk ismert másik család javára mondanak le hivatalosan 

gyermekükről. Jogi szempontból az örökbefogadás mindkét esetben ugyanazt jelenti: a 

gyermek megszerzi örökbefogadója nevét, úgy örököl, mintha szüleinek biológiai 

gyermeke lenne. A különbség a nyitottságból adódik. Nyílt örökbefogadás esetén az 

örökbefogadást lefolytató gyámhivatal az örökbe fogadót, az örökbe fogadandó 

korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt tárgyalás keretében 

együttesen köteles meghallgatni. 

 

A nyílt örökbefogadások előremozdítása érdekében működési engedéllyel rendelkező 

közhasznú szervezet (alapítványok, bemutatásuk a 3.1.2.2 pont alatt) közvetítői 

tevékenységet folytathat. E szervezeteknél érvényes örökbefogadói, alkalmassági 

határozattal lehet jelentkezni örökbefogadásra. A működési engedélyt a konkrét 

örökbefogadási eljárásban a közhasznú szervezetnek igazolnia kell. 

Szolgáltatásaik köre nem terjedhet ki a közreműködésre az örökbefogadás engedélyezése 

iránti eljárásban. A szolgáltatás kizárólag Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, 

vér szerinti szülő és örökbe fogadni szándékozó személy közötti kapcsolat létrehozására 

irányulhat. 

Míg a titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülők soha nem kaphatnak információt 

gyermekük hollétéről, a nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő 

ismeri egymást és mindketten kapnak határozatot az örökbefogadásról. Ebből következik, 

hogy a vér szerinti szülőnek lehetősége van arra, hogy a későbbiekben érdeklődjön 

gyermeke felől. 
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A két típus közötti különbségek a vér szerinti szülők jogai és az öröklés tekintetében: 

Összehasonlítás 

szempontok 

Titkos (zárt) 

örökbefogadás 
Nyílt örökbefogadás 

A vér szerinti szülő 

informálása és 

kapcsolata az 

örökbefogadóval 

A vér szerinti szülő az 

örökbefogadásról értesítést 

nem kap, nem élhet 

jogorvoslattal a 

határozattal szemben, nem 

ismerheti az 

örökbefogadók személyes 

adatait. 

Az örökbefogadók és a vér 

szerinti szülők ismerik 

egymást. 

A vér szerinti szülő 

örökbefogadási 

hozzájáruló 

nyilatkozattétele 

Bármelyik 

gyámhatóságnál 

nyilatkozatot tehet, akár 

gyermeke születése előtt 

is. 

Csak a lakóhelye vagy 

titkolt terhesség esetén a 

szülés helye szerinti kijelölt 

gyámhatóságnál, az 

örökbefogadókkal együtt 

teheti meg nyilatkozatát, és 

csak a gyermek 

megszületése után. 

A hozzájáruló 

nyilatkozat 

visszavonása 

Mindkét esetben a vér szerinti szülő a gyermek 6 hetes 

koráig visszavonhatja örökbefogadási hozzájáruló 

nyilatkozatát. 

Az örökbefogadott 

öröklése 

Csak örökbefogadó szülei 

után örököl. 

Ha nincs rokoni kapcsolat az 

örökbeadó vér szerinti és az 

örökbefogadó szülők között, 

akkor szintén csak 

örökbefogadó szülei után 

örököl. 

 

Mit tehet egy örökbefogadott, hogy megismerje vér szerinti vagy közeli rokonainak 

adatait? 

Minden örökbefogadott gyermek a kijelölt gyámhatóságtól tudja kikérni vér szerinti szülei, 

testvérei, féltestvérei adatait. Más szerv, szervezet nem adhat ilyen típusú tájékoztatást. Az 

örökbefogadott gyermek önállóan 14 éves kora után teheti ezt meg. Kiskorú 

örökbefogadott esetében az örökbefogadókat is meghallgatja a gyámhatóság, hogy 

felderítse, vajon a gyermek érdekét szolgálja-e az adatok kiadása és ha erről pozitív 

benyomást kap, akkor nyújt tájékoztatást. Nagykorú örökbefogadott esetében a vér szerinti 

szülőket, testvéreket, féltestvéreket hallgatja meg. Akkor ismerheti meg őket az 

örökbefogadott, ha a meghallgatott rokonok hozzájárulnak adataik kiadásához. 
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Felmerülő kérdések, problémák, kihívások esetén hova fordulhatnak az 

örökbefogadás szereplői (az örökbeadók, az örökbefogadó szülők, az örökbefogadott 

gyerekek)? 

Kérhetnek tanácsot nevelési tanácsadókban, pszichológusoknál, gyermekvédelmi 

szakszolgálatoknál, továbbá nem csak az örökbefogadásban résztvevő, hanem fejlesztő, 

támogató civil szervezeteknél, pl. az Ágacska Alapítványnál, a Mózeskosár Egyesületnél. 

Informális szülőcsoportokhoz is lehet kapcsolódni, amelyeknek általában van valamilyen 

online, akár blogos hátterük, mint pl. a Romadopt, az orokbe.hu (bemutatásuk a 3.1.2.3. 

pont alatt). 

 

3.1.2 Az örökbefogadási folyamat szereplői18 

 

3.1.2.1 A TEGYiviESZ: Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a titkos (zárt) örökbefogadás, kitekintés a 

nevelőszülői hálózat és az örökbefogadás eltéréseire 

Alapító és irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Középirányító szerve a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A TEGYESZ weboldalán található 

információk alapján a szakszolgálat feladatait a 7. sz. mellékletben gyűjtöttük össze.19 

 

A TEGYESZ négyféle szolgálattal rendelkezik, ezek közül az egyik a Gyermekvédelmi 

Gyámi Szolgálat. Ez alá tartoznak további szolgálatok: 

• Nevelőszülői Szolgálat; 

• Örökbefogadási Szolgálat; 

• Elhelyezési Szolgálat; 

• Nyilvántartási és Informatikai Szolgálat. 

Dolgozatunkban kifejezetten az örökbefogadó szülőkkel és nem nevelőszülőkkel 

foglalkozunk. Azért fontos ezt itt kiemelni, mivel a hétköznapokban gyakran összemossák 

                                                           
18 A magyar gyermekvédelmi rendszerről nagyszerű ábra található a TEGYESZ képzési kézikönyvében: 1. 

ábra: A gyermekek védelmének rendszere Magyarországon (2015) , Forrás: (Domszky, 1999) in Dr. Deli J., 

Dr. Sipos-Bielochradszky B. (2017): Egységes Képzési Program (EKP) az örökbefogadói tanfolyami 

képzéshez, EMMI, NÉPESEDÉS- ÉS GYERMEKÜGYI FŐOSZTÁLY, 37 p, 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf  
19 TEGYESZ http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=7 (u.l.: 

2018.03.16) 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf
http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=7
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a két csoportot, pedig számos szempontból eltérnek. Nevelőszülőknél átmenetileg 

tartózkodik egy gyermek, ők pénzt kapnak e feladat ellátásáért, ez tehát valójában egy 

foglalkoztatási forma. A nevelőszülőktől a gyermek visszakerülhet állami gondozásba, 

gyermekotthonba, de bekerülhet az örökbefogadási folyamatba is (akár maga a nevelőszülő 

vagy idegen örökbe fogadni kívánók is jelentkezhetnek örökbefogadó szülőknek) vagy 

visszakerülhet vér szerinti szüleihez. A nevelőszülő „köteles tartani a kapcsolatot a vér 

szerinti családdal”. „A nevelőszülő a gyermekotthoni elhelyezés alternatívája, az állami 

gondozott gyerek így családban él, az államnak pedig jóval olcsóbb, mint a 

gyermekotthoni elhelyezés. … Ma az állami gondozott gyerekek 60 százaléka 

nevelőszülőnél él, egy új elgondolás20 szerint pedig a jövőben 12 év alatti gyerek már csak 

nevelőszülőkhöz kerülhet. Tehát aki nem újszülöttet fogad örökbe, az jó eséllyel egy 

nevelőcsaládtól kapja a kicsit.”21 Mivel a nevelőszülőnek egy ponton el kell engednie a 

nevelt gyermeke(i)t és speciális teher is hárul rá a vér szerinti szülőkkel való 

kapcsolattartás miatt, így felkészítésük hosszabb és más problémákra is kitér, mint az 

örökbefogadó szülők esetében.  

Ezzel szemben az örökbefogadás már végleges megoldást kíván nyújtani a szülők és 

gyermekek számára, és nem jár egyéb pénzjuttatással, mint amire egyébként is jogosultak a 

szülők saját gyerek vállalásakor vagy valamilyen hátrányos helyzet esetén. Részletesebben 

l. az 5. sz. mellékletet a TEGYESZ összefoglalójából kigyűjtve a lehetőségeket.22 

A TEGYESZ Nevelőszülői és Örökbefogadási Szolgálataihoz tartozó feladatok 

különbségével is érzékeltetni kívánjuk az eltérést az alábbiakban és az 8. sz. mellékletben 

táblázatos formában.  

A) Nevelőszülői Szolgálat: „A nevelőszülői és képzési igazgatóhelyettes felelős a 

Nevelőszülői hálózat, továbbá a Nevelőszülői házak működéséért, az itt dolgozók szakmai 

felkészítéséért, irányításáért, ellenőrzéséért.” A szolgálat többek között nevelőszülőket 

toboroz és készít fel; közös programokat, klubokat, eseményeket, táborokat, tanfolyamokat 

szervez nevelői szülői családoknak, náluk elhelyezett gyerekeknek; gondozza, támogatja a 

családokat, folyamatosan figyelemmel kíséri a család és a befogadott gyerek helyzetét, 

fejlődését, jelentéseket ír; nyilvántartja a befogadott gyerekek és nevelőszülők adatait; 

                                                           
20 http://hvg.hu/itthon/20130118_Jovore_mar_nem_lehet_nevelootthonba_adni 

21 https://orokbe.hu/2014/02/06/a-neveloszulokrol/ (u.l. 2018.03.18.) 

22 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf,  

https://orokbe.hu/2014/02/06/a-neveloszulokrol/
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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információt szolgáltat a nevelőszülőket megillető díjazás kiutalásához; követi és intézi a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését; szervezi és ellátja az utógondozást 

stb. 

„A szolgálat szakmai segítséget ad a végleges gondozási hely számára. A Szakszolgálat 

által működtetett nevelőszülői családok az alapfeladatok ellátásán túl – a Működtető 

hozzájárulásával – elláthatnak különleges és speciális szükségletű gyermekeket is. A 

nevelőszülői tanácsadó a gyermek érdekében kapcsolatot tart a Szakszolgálat egyéb 

Szolgálataival, valamint a gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, oktatási 

intézményekkel és a munkájához szükséges más külső szervekkel.” 23  

B) Örökbefogadási Szolgálat: „A gyermekek örökbefogadásával kapcsolatos, igen 

széleskörű feladatrendszerben az, ami a gyerekek oldaláról feladat (az örökbefogadhatóvá 

nyilvánítás, majd a kihelyezés folyamán) egyértelműen állami feladatként szakszolgáltatás, 

illetve gyámügyi ügyintézés. A sikeres örökbefogadás ugyanakkor az örökbe fogadni 

szándékozók alkalmassági vizsgálatán, kiválasztásán, felkészítésén, valamint az 

örökbefogadói család gondozásának, utógondozásának szakmai minőségén alapszik.” 

Ebben a folyamatban a gyerek és az örökbefogadó oldalát együttes szemlélettel kezelik a 

Szakszolgálatban. „A Szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos tevékenysége többrétű. 

Egyrészt, az örökbe fogadható gyermekekhez, másrészt az örökbe fogadni szándékozókhoz 

köthető. A Szolgálat tevékenysége az örökbe fogadható gyermekekkel attól a pillanattól 

kezdődik, amikor jogilag örökbe fogadhatóvá váltak. Az örökbefogadókkal kapcsolatos 

tevékenység a jelentkezés pillanatától az alkalmassági vizsgálaton, felkészítésen, a 

gyermekkel való barátkoztatáson, a kötelező gondozási idő alatti segítésen keresztül az 

örökbefogadás lezárásáig, sőt 2014. március 15-től az utánkövetés végső pillanatáig tart.”24 

A TEGYESZ-nél a szülők területi és országos várólistákra tudnak bejelentkezni, ahol a 

gyerekeket titkos (zárt) örökbefogadással adják örökbe. „Az örökbefogadásnak manapság 

egyre inkább terjed a nyílt formája is. Régebben inkább csak titkos örökbefogadásokat 

bonyolítottak hazánkban. A titkos örökbefogadás a TEGYESZ-en keresztül zajlik, a 

lényege pedig az, hogy sem a vér szerinti szülő nem tudja, hová kerül a gyermeke, sem az 

örökbefogadó szülők nem tudják, ki szülte a gyermeket. Esetleg egy-két fontos információ 

                                                           
23 TEGYESZ http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9 (u.l.: 

2018.03.16.) 

24 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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eljut hozzájuk, de a személyét illetően nem kapnak információkat. Szintén a TEGYESZ-en 

keresztül és titkosan történnek azok az örökbefogadások is, ahol az anya lemond a 

gyermekéről a születésekor, valamint azok, ahol az anya inkubátorban, esetleg más helyen 

hagyja a gyermeket.”25 

 

3.1.2.2 Az örökbefogadás közvetítésével foglalkozó civil szervezetek és a nyílt 

örökbefogadás 

Ezekről a szervezetekről érdemi információt a TEGYESZ online oldalairól nem kapunk. 

Alapvetően más civil szervezetek weboldalairól vagy örökbefogadói információs blogokról 

értesülhetünk az örökbefogadás közvetítésével is foglalkozó alapítványokról, 

egyesületekről. Miért is játszanak ők kulcsfontosságú szerepet? 

Ahogy az orokbe.hu is írja, „Magyarországon kétfelé ágazik az örökbefogadás útja.” 26  

Amint arról feljebb is szóltunk, állami intézmény, a TEGYESZ intézi a titkos 

örökbefogadásokat. Ebben a rendszerben, az állami gondozásban 0 és 18 év között 

mindenféle korú örökbefogadható gyermek előfordul. A nyílt örökbefogadásokat viszont 

civil szervezetek viszik, kizárólag újszülötteket behozva a folyamatba. (Létezik egy 

harmadik út is, amikor közvetítő nélkül találja meg egymást örökbeadó és örökbefogadó. 

Az orokbe.hu szerint ez hamarosan tilos lesz, vagy ilyen esetben is be kell vonni egy 

közvetítő szervezetet.)27 „A Területi Gyermekvédelmi Szolgálatok is közvetítenek nyílt 

örökbefogadásokat, ők mindenkit fogadnak, de elsősorban magánutas nyílt 

örökbefogadások zajlanak rajtuk keresztül, ahol az örökbefogadók “hozzák” a terhes 

kismamát (évi 50–70 ügylet).”28 

Tehát a reménykedő örökbefogadásra jelentkező szülők nem csak egy zárt, TEGYESZ 

által kezelt területi vagy országos „listára jelentkezhetnek be”, hanem bekapcsolódhatnak 

alapítványokon keresztül is a folyamatba akár párhuzamosan, így lehetőségeik a gyorsabb 

örökbefogadásra biztatóbbakká válnak. 

Ezek a civil szervezetek alapvetően ú.n. krízisterhes nőkkel foglalkoznak. Támogatják őket 

a terhesség alatt (pl. vizsgálatokra kísérik őket, ha szükséges, szállást is biztosítanak az 

                                                           
25 Ágacska Alapítvány: http://www.agacska.hu/nyiltvagytitkos/ 

26 https://orokbe.hu/2014/02/14/az-alapitvanyok/ (u.l.: 2018.03.16.) 

27 https://orokbe.hu/2014/02/14/az-alapitvanyok/ (u.l.: 2018.03.16.) 

28 https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/ 

https://orokbe.hu/2014/02/14/az-alapitvanyok/
https://orokbe.hu/2014/02/14/az-alapitvanyok/
https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/
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utolsó hetekben). Valójában így azt is biztosítják, hogy a terhesség nem gondozatlan, van 

információ a növekvő magzatról, míg a TEGYESZ rendszerében leginkább gondozatlan 

terhességből származó gyerekek találhatóak (azaz nem lehet tudni a születendő gyermek 

nemét, egészségi állapotáról nincs információ stb.). A krízisterhes nő megtarthatja a babát, 

ebben támogatják is, de kényszerűségből lehetőségként az örökbeadás is szóba kerül, ez 

esetben örökbefogadót keresnek neki. A szervezetek hosszú várólistákat vezetnek az 

örökbefogadásra jelentkező szülőkről, akik aztán találkoznak az örökbeadókkal, legkésőbb 

a gyámhivatalban. 

A TEGYESZ 2014-es adatai szerint az újszülöttek örökbefogadása szinte mind nyílt 

örökbefogadással jött létre.29 Az orokbe.hu álláspontja, hogy „az újszülött nyílt 

örökbefogadása sok szempontból ideális. A baba rögtön a végleges családjába kerül, ők 

viszik haza a kórházból, nem tölt el hónapokat, éveket átmeneti helyszíneken, állami 

gondozásban. Az örökbefogadók egy újszülöttet kapnak, kezdettől építhetik a kötődést, a 

gyerek ebben a konstrukcióban szerzi a legkevesebb sérülést. Lehet kérdezni az életadótól, 

ami később segít majd a gyerek kérdéseire válaszolni. Az életadó pedig tudja, hogy jó 

helyre kerül a gyerek.”30 Ugyanakkor ezen az úton jóval kevesebb gyermek kerül 

örökbefogadó szülőkhöz, mint a TEGYESZ területi vagy országos listáiról zárt 

örökbefogadás útján. Lejjebb az egyes szervezetek leírásánál és az 9. sz, mellékletben 

láthatóak is ezek a számadatok. 

A nyílt örökbefogadási keretben „egyre divatosabbá vált az együttszülés is.” Az Ágacska 

Alapítvány szerint „sok örökbefogadó elzárkózik ettől a (nyílt – E.B.) formától, mondván, 

ő nem akar kapcsolatot tartani a vér szerinti szülővel. A tapasztalatok viszont azt mutatják, 

hogy a vér szerinti szülők általában nem keresik a kapcsolatot. Ami miatt viszont sokan 

választják ezt a formát az az, hogy újszülött gyermeket vihetnek haza.”31 

 

Egyik interjúalanyunk szerint az örökbefogadás roppant tudatos folyamat. „Itt nem csak 

úgy beleszületik saját vérünk a maga személyiségével egy családba és megyünk a „flow”-

val.” Az örökbefogadásnál rögtön a folyamat elején döntéseket kell hozni akár a gyerek 

                                                           
29 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

30 https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/ 

31 Ágacska Alapítvány http://www.agacska.hu/nyiltvagytitkos/ 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/
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nemét, állapotát, etnikai hovatartozását illetően. Ezért már az elejétől sokkal tudatosabb 

döntéseket „kikényszerítő” folyamat, mint a természetes gyerekvállalás. 

Ehhez képest – az orokbe.hu szerint – a nyílt örökbefogadás még nagyobb fokú 

tudatosságot kíván meg minden szereplőtől, hisz az örökbeadó és az örökbefogadó 

találkoznak, ehhez pedig még több bátorság szükséges, mint az örökbefogadás 

eldöntéséhez. Az örökbefogadó és örökbeadó ismerik egymás nevét, elérhetőségeit, akár 

kapcsolatban is maradhatnak. A kapcsolat ápolása alapvetően a szervezeten keresztül 

történik és általában évi egy, a gyerekről készült fotó elküldésére szorítkozik. De semmi 

sem kötelező – írja az orokbe.hu. 

A potenciális örökbefogadó szülőnek már a legelején, amikor bejelentkezik az 

örökbefogadási folyamatba, nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e a nyílt örökbefogadást. 

Amennyiben bejelöli az igent, már jelentkezhet is az alapítványoknál, egyesületeknél. 

 

2017-ben hét civil szervezet közvetíthet örökbefogadást. Az 9. sz. mellékletben az 

orokbe.hu 2017 májusi adataira épülő táblázatban számos szempontból összehasonlításra 

kerültek ezek a szervezetek.  

A szervezetek igen vegyes képet mutatnak, előfordulnak közöttük jelentős nagy 

„egyháziak” is (l. Baptista Szeretetszolgálat) vagy egyházhoz köthetők (pl. a Várva Várt 

Alapítvány és a Hit gyülekezete kapcsolódása), de kisebb független civilek is. 

Előfordulnak rendkívül megosztóak, mint pl. az Alfa Szövetség, amelyik erőteljesen 

hangot emel az abortusz ellen. Az „élet védelmének” filozófiája több szervezetnél explicit 

módon vállalt. 

A hét szervezet 2017-ben (kiegészítve 2012-es szülői tapasztalatokkal)32:33 

A) Alfa Szövetség: http://www.alfaszovetseg.hu/ 

„Az ő céljuk elősegíteni a válsághelyzetben lévő, magukat terhesnek érző nők magzatainak 

biztonságos kihordását és megszületését, valamint azt, hogy minden gyermek családban, 

illetve család típusú kisközösségben nevelkedjék.” Ha náluk regisztrálnak, akkor pártoló 

tagsági viszonyt kell létesíteni, a szervezet működésében aktívan részt kell venni. A 

jelentkező leendő szülők részletes listát kapnak, hogy mik azok a tevékenységek, amelyben 

                                                           
32 http://orokbefogadnank.blog.hu/2012/08/19/orokbefogadassal_foglalkozo_civil_szervezetek – 2012-es 

bejegyzés (u.l.: 2018.03.16) 

33 Ágacska Alapítvány: http://www.agacska.hu/nyiltvagytitkos/ (u.l.: 2018.03.16) 

http://orokbefogadnank.blog.hu/2012/08/19/orokbefogadassal_foglalkozo_civil_szervezetek
http://www.agacska.hu/nyiltvagytitkos/
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az önkéntes pártoló tagok részt vesznek.” Az abortuszellenességéről híres alapítvány 

szolgáltatásai: Örökbeadás előkészítése, abortusz utáni lelki gondozás, anyaotthoni 

elhelyezés, babakelengye szülés utáni segélyként, életvitelt segítő tanácsadás, ingyenes 

terhességi teszt, lelki tanácsadás, magzatvédő vitamin biztosítása, termékenységvédelmi 

tanácsadás, természetes családtervezés, titkos szülés (tizenéveseknek is). Eseményeik: 

babatalálkozók, életvédő rendezvények. 2004. január óta közvetítenek nyílt 

örökbefogadást, összesen 400 nyílt örökbefogadásban vettek részt.”34 Ez a szervezet a 

törvényi előírásokat várja el a jelentkezőktől. 

B) Bölcső Alapítvány: http://bolcso.hu/ 

Az Alapítvány 40 év alatti házaspárok jelentkezését fogadja és kizárólag újszülöttek nyílt 

örökbefogadását intézi. Külön figyelmet fordít az örökbefogadó szülő igényeire a 

weboldalán írtak szerint. Azt ígérik, hogy a 40 év körüli házaspárok náluk 45 éves korukig 

(ami a törvényi maximális előírás újszülött örökbefogadása esetén) bizonyosan „révbe is 

érnének” (sic!).35  

C) Együtt az Életért Közhasznú Egyesület: https://egyuttazeletert.org/ 

Az Egyesület külön kér egy kétoldalas megállapodást is, melyben az örökbefogadni 

szándékozók megbízzák az Egyesületet az örökbefogadás előkészítésére, amúgy a 

szervezet a normál a törvényi feltételeket kéri.  

D) Fészek Alapítvány: http://feszekalapitvany.hu/ 

Egy örökbefogadói blog alapján az Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál, akik 

rendelkeznek hatályos alkalmassági határozattal. Éves költségátalányt szükséges fizetni 

nekik, mivel itt évente meg kell erősíteni az örökbefogadási igény fenntartását: minden év 

januárjában nyilatkozatot kell tenni, hogy fenntartják-e a jelentkezők a regisztrációt és 

amennyiben igen, akkor újra ki kell fizetni az esedékes költségátalányt is. Megvalósult 

közvetítés esetében újra költségtérítésre tartanak igényt. A gyerek etnikai hovatartozásával 

kapcsolatban nem fogadnak el kikötéseket, de vissza lehet utasítani a kiajánlott gyermeket 

és nem befolyásolja a további örökbefogadást. A vér szerinti szülő kérésére közlik a gyerek 

etnikai hovatartozását is.36 Ez a szervezet bátorítja, hogy más civil szervezethez is 

                                                           
34 http://www.alfaszovetseg.hu/szolgaltatasaink (u.l.: 2018. 03. 16) 

35 http://bolcso.hu/kezdolap/orokbefogadok/ 

36 http://orokbefogadnank.blog.hu/2012/08/19/orokbefogadassal_foglalkozo_civil_szervezetek – 2012-es 

bejegyzés (u.l.: 2018. 03. 16) 

http://www.alfaszovetseg.hu/szolgaltatasaink
http://orokbefogadnank.blog.hu/2012/08/19/orokbefogadassal_foglalkozo_civil_szervezetek
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jelentkezzenek az örökbefogadni vágyók. A weboldalon az előbbi, blogon közölt 

információk verifikációjához nem találtunk információt, ugyanakkor ez az egyik első 

honlap, amelyik részletesen taglalja az örökbefogadás és cigány származás problémáját. 

Beszélgető délutánokat, országos találkozókat is szerveznek, illetve egy 2016-os alkotói 

pályázat is szerepel a weboldalon örökbefogadottaknak. Ez a legtisztább, legáttekinthetőbb 

honlap a hét közül. 

E) Gólyahír Egyesület: http://www.golyahiregyesulet.hu/ 

A Gólyahír Egyesülethez Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, legfeljebb 40 

éves házaspárok jelentkezhetnek, akiknek maximum egy gyereke van. Náluk a 

legszigorúbb az előírás és az elvárásrendszer.  

F) Baptista Szeretetszolgálat: http://segely.baptistasegely.hu 

A Baptista Szeretetszolgálat 2013. június 6. óta közvetít nyílt örökbefogadással. Azóta 59 

krízisben levő várandós anya kereste meg az Alapítványt és kért segítséget, 53 esetben 

valósult meg az örökbeadás. A krízisben lévő anyáknak az Alapítvány lelki, szociális, 

egészségügyi támogatást nyújt. Ez a szervezet is képviseli a még meg nem született 

magzatok védelmét. 37. 

G) Várva várt Alapítvány: http://varvavart.hu 

Az Alapítvány erős kapcsolatokkal rendelkezik a HIT Gyülekezetével. Szintén a magzati 

élet védelmében lépnek fel, céljuk ez esetben is, hogy minden segítséget megadjanak a 

krízisterhes anyáknak magzataik kihordásához, megszüléséhez és saját családjukban 

neveléséhez. Amennyiben ez ellehetetlenül, a gyermekeket a vér szerinti szülő kérésére 

örökbefogadó családokhoz adják. Eddig több, mint 100 esetben fordultak hozzájuk 

krízisterhes kismamák és családjaik. A szervezet kezdőcsomagot adott a gyermekük 

megszülését vállaló krízisterheseknek, és szükség esetén segítettek rendbe hozni 

lakáskörülményeiket is. A több mint 100 esetből 5 esetben nem volt lehetőség a baba 

hazavitelére. Nekik is sikerült szülőket és szerető otthont találni. Megelőzés céljával orvos 

szakembereik rendszeresen tartanak előadásokat gimnáziumokban a tudatos és 

értékorientált szexuális életről.38 A törvény szerinti kondíciókat kérik. 

 

                                                           
37 http://segely.baptistasegely.hu/orokbefogadas/informaciok-of (u.l.: 2018.03.17.) 

38 http://varvavart.hu/munkank (u.l.: 2018.03.17.) 

http://segely.baptistasegely.hu/orokbefogadas/informaciok-of
http://varvavart.hu/munkank
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Amint az a leírásokból is látható, és ezt az orokbe.hu is alátámasztja, egyes 

alapítványoknál még a törvényben megszabottnál is jóval szigorúbb feltételekkel lehet csak 

jelentkezni, valószínűsíthetően „mivel nagy a kereslet, válogathatnak” (orokbe.hu). Ezzel 

párhuzamosan egyes szervezetek még a kritériumoknak megfelelőket se tudják mind 

fogadni, és persze előfordulnak olyanok, ahol mindenkivel szóba állnak. „Van, ahol a 

jelentkezés sorrendje számít, és van, ahol minden gyerekhez egyedileg keresnek szülőket. 

Van, ahol a szülőre hasonlító gyereket adnak, van, ahol a kisebbségi örökbefogadást 

támogatják. Van, ahol már a terhesség alatt össze lehet ismerkedni az anyával, és együtt 

járni vizsgálatokra (persze csak ha mindkét fél egyetért ezzel), van, ahol csak a szülés után 

szólnak.” 

Egyes interjúalanyaink, akik 42–43 éves koruk felett indítottak el örökbefogadási 

folyamatot, kifejezetten negatívan nyilatkoztak ezekről a szervezetekről, mivel valamelyik 

40–42 éves korhatárt szab meg a jelentkezéshez, ezzel elvéve az esélyt az ennél idősebb 

örökbefogadó szülőktől. Emiatt egyfajta sértettséget éreztek, bizalmukat vesztették a 

szervezetek iránt, egyikhez sem próbáltak bejelentkezni, pedig több is csak a törvényi 

kondíciókat kéri. Mások azért kritizálták a szervezeteket, mert a kommunikációjuk nem 

megbízható, sokszor utolérhetetlenek. Az interjúkból arra következtethetünk, hogy ezek a 

szervezetek sokszor „egyszemélyes” civil szervezetek, azaz egy-egy karizmatikus vezető 

köré épülnek, talán ők maguk is az egyetlen munkatársak vagy a kapcsolattartók. Ebből 

egyrészt következik az olajozott napi működtetéshez és a folyamatos kommunikációhoz 

tartozó kapacitás hiánya, másrészt viszont törvényszerű eredménye és a legfontosabb 

kritika is, hogy nem mindig átlátható az örökbefogadás közvetítői folyamata, e vezetők 

személyes befolyása, véleménye a mérvadó gyermekek és potenciális szülőjelöltek 

egymásra találásában. E dolgozatnak nem témája, így csak megemlítjük, hogy több kutatás 

is nagyon izgalmasan körbejárja az örökbefogadási struktúra hatalmi mechanizmusait, 

amelynek fenntartásához ezek a szervezetek is hozzájárulnak. De hogyan is lehetnének 

kivételek, mikor konkrétan családok kialakításáról döntenek. 

Mindezzel együtt a szervezetek jellemzően hosszú távon is jelen vannak az örökbeadók és 

örökbefogadók vagy az örökbefogadottak életében: személyes vagy csoportos tanácsadást, 

klubokat, foglalkozásokat, programokat szerveznek ügyfeleiknek. 
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3.1.2.3 Az örökbeadó és örökbefogadó szülők, valamint az örökbeadott gyermekek 

(örökbefogadási háromszög vagy triád) támogatását felvállaló szervezetek, informális 

csoportok, blogok, akik nem közvetítenek örökbefogadást 

Az örökbefogadási folyamat kulcsszereplői közé tartoznak ezek a formális szervezetek és 

informális szülőcsoportok, blogok is, bár rajtuk keresztül nem lehet örökbefogadást 

elindítani. Ezek az információmegosztók, pszichoszociális segítők, tanácsadók, esemény- 

és képzésszervezők, támogatók betöltik az űrt, amit a hivatalos állami örökbefogadási 

folyamat nem tud lefedni, és többnyire együttműködnek a TEGYESZ-szel. Tagjaik, 

alapítóik, munkatársaik között találunk szakembereket (pszichológusokat, család- és 

párterapeutákat, pszichodráma vezetőket stb.) és személyes történeteket megosztó 

örökbefogadásra várókat vagy örökbefogadó szülőket. 

 

Formális szervezetek: a Mózeskosár Egyesület és az Ágacska Alapítvány. 

A) Mózeskosár Egyesület: http://www.mozeskosaregyesulet.hu  

A szervezet számára Mózes sorsa fejezi ki, hogy az emberiség történetében kezdetektől 

fogva jelen van a mástól származó gyerek befogadása. Úgy tekintenek az örökbefogadásra, 

mint a családi élet és nevelés egyik természetes formájára. A közös sors megosztásával ezt 

az érzést és meggyőződést kívánják erősíteni tagjaikban, a hozzájuk fordulókban, és minél 

szélesebb körben elfogadtatni a társadalomban. Az Egyesület célja, hogy támogató közeget 

biztosítsanak mindazoknak, akik sorsuk, munkájuk vagy életük bármely eseménye kapcsán 

érintettek az örökbefogadásban. A honlapon elérhető bemutatkozásukból kiderül, hogy ők 

a legrégebben, 1993-ban megalakult civil szerveződés, amely az örökbefogadó családokat 

támogatja. Igazi „grassroots”, azaz alulról jövő kezdeményezés, érintett szülők és a téma 

szakemberei alapították, hogy összehozzák az örökbefogadó családokat, és ezzel 

csökkentsék az elszigeteltséget és másság érzését. Mivel egyesület, tagsági bázisra épít. 

Saját bevallásuk szerint tagságuk nő, az általuk szervezett eseményeken több száz 

érdeklődőnek nyújtanak információt, tanácsadást, közös élményt. 

Megalakulásuk óta működik az Örökbefogadó-szülő klub. Egyéni tanácsadó ügyeletet 

tartanak heti rendszerességgel, itt egy-egy család felmerülő gondjának alaposabb 

átbeszélésre van lehetőség. A felnőtt örökbefogadottak részére szintén csoportot tartanak 

2007. április 27. óta, minden második hónap első keddjén, amelyet két alapító 

pszichológus vezet. Országos ankétokat, illetve 1994-től örökbefogadó szülők részére 

közös felkészítő tanfolyamokat szerveznek a Fővárosi TEGYESZ-szel. Kiadványokat 

http://www.mozeskosaregyesulet.hu/


46 

 

jelentetnek meg sorozat formájában, melynek címe: Füzetek az örökbefogadásról. Az 

„Örök nagyi” tanfolyam igénye az ügyfelek részéről merült fel, amelyen örökbefogadásban 

érintett nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztszülők és más rokonok vesznek részt. 

Önismereti csoportokat indítanak felnőtteknek, gyerekeknek. Ezek az „Élettörténeti-könyv 

tréning, Pszicho-dráma gyerekeknek, Aranyalma meseterápiás szülő-gyermek csoport.” 

Családi programokat szerveznek a szülők összekötéséhez, mint pl. játszóházi programok, 

kirándulások, családi hétvégék.  

Az Egyesület szintén foglalkozik a roma identitás átadásának problematikájával. 

A legtöbb programról szóló információ 2016-os, így nehéz megmondani, hogy az elmúlt 

másfél évben szerveztek-e családi napot, önismereti csoportot vagy egyebet. 

Markánsan kimondják: abban különböznek a többi örökbefogadással foglalkozó civil 

szervezettől, hogy nem foglalkoznak nyitott örökbeadással. „Viszont: egyaránt ismerjük 

mind a nyitott, mind a titkos örökbefogadások problémáit. Jól ismerjük az örökbefogadás 

minden szereplőjének (vér szerinti család, gyerek, örökbefogadó család) a gondjait, mert 

több egyesületi tagunk napi munkája, hogy e szereplőkkel valamilyen formában 

foglalkozzon. Sajnos – szintén napi munkánkból adódóan – több kudarcos örökbe fogadás 

történetét is ismerjük, de azt gondoljuk, hogy ezeknek a történeteknek a tanulságai 

segítenek minket abban, hogy még jobban tudjunk segíteni a hozzánk forduló családoknak 

problémáik megoldásában.”39 

B) Ágacska Alapítvány: http://www.agacska.hu 

A szervezet, hasonlóan a Mózeskosár Egyesülethez, szintén alulról jövő kezdeményezés, 

2003 januárjában örökbefogadó szülők és a területen jártas szakemberek alapították. 

A szervezet legfontosabb céljai: 

- „…olyan támogató közeg megteremtése örökbefogadó vagy örökbe fogadni 

szándékozó szülőknek, ahol segítséget kaphatnak az örökbefogadással az örökbefogadott 

gyermek felnevelésével kapcsolatos kérdésekben. Szülőklubbal, felkészítő programokkal, 

tanácsadással, családterápiával, és egyéb családtámogató módszerekkel segíti hozzá a 

családokat a harmonikus, biztonságos működéshez. 

- …azok a párok, gyermekek, családok, akik pszichés problémákkal küzdenek, 

mihamarabb megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához. Az Ágacska 

Alapítvány törekszik arra, hogy a legszéleskörűbb színvonalas szakmai szolgáltatást 

                                                           
39 http://www.mozeskosaregyesulet.hu/# (u.l.: 2018. 03. 17.) 

http://www.agacska.hu/
http://www.mozeskosaregyesulet.hu/
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nyújtsa az örökbefogadó családok és örökbe fogadás előtt állók lelki egészségének 

fenntartása érdekében. 

- …az örökbefogadással kapcsolatos ismeretek eljuttatása az örökbefogadásban 

érintettek és a tágabb környezetük felé. Ezen cél eléréséhez tanfolyamokat tartunk, 

ismeretterjesztő kiadványokat készítünk az örökbefogadásról.”40 

Az Alapítvány szintén nagyon szerteágazó szolgáltatásrendszerrel áll ügyfelei 

rendelkezésére:  

- tanfolyamok: Örökbefogadói Felkészítő Tanfolyam, melyről a későbbiekben írunk 

részletesebben; 

- csoportok: önismereti pszichodrámacsoport, gyermekpszichodráma, „Gyermekre 

várva” csoport, „Örök” nagyszülő leszek/vagyok? csoport, és az új Tokkal-vonóval 

csoport, amiről szintén lejjebb értekezünk; 

- terápiás szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, egyéni terápia, család- és párterápia, 

gyermekpszichológiai rendelés; 

- egyéb szolgáltatások: Sorstárs Segítő Szolgálat, szülőklub, családi találkozók, 

utánkövetés. 

Szintén foglalkoznak a roma identitás átadásának kérdéskörével. Ők is erőteljesen 

felhívják a figyelmet, hogy nem örökbeadást közvetítő szervezetként működnek. 

 

Mindkét szervezet megjelentetett az örökbefogadással kapcsolatban meghatározó 

szakirodalmat. A Mózeskosár Egyesület 2012-ben kiadta J. M. Pavao Az örökbefogadás 

háromszöge c. könyvét, az Ágacska Alapítvány pedig Bogár Zsuzsa, a jelenlegi igazgató 

által írt Az örökbefogadás lélektana c. könyvét jelentette meg 2011-ben, illetve a Bálint 

Gabriella, Mészáros Krisztina és Rózsahegyi Nóra által írt Beszéljünk róla?! (valós mesék 

örökbefogadó családokról) c. könyvet adta ki második kiadásában 2017-ben. 

 

Informális szülőcsoportok, blogok: 

 

A) Romadopt klub és szülőcsoport: http://szinesavilag.hu/romadopt-a-klubrol 

A kezdeményezés leírása jól elrejtve található meg, amit a klub kezdeményezője, Bakó 

Judit41 fogalmazott és egyben személyes bemutatkozás is. Egy maximálisan alulról jövő 

                                                           
40 http://www.agacska.hu/ (u.l.: 2018. 03. 17.) 

http://www.agacska.hu/
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szülői kezdeményezés. „A Romadopt klub olyan örökbefogadó vagy örökbe fogadni 

szándékozó szülők klubja, akik vállalnak cigány származású gyereket.” Judit azért indította 

el ezt a szülőcsoportot, mert amikor még ők fogadtak örökbe férjével, csak a 21 órás 

hivatalos felkészítő volt elérhető, ami nem foglalkozott a cigány származás kérdésével. 

Számára fontos kérdésként jelent meg, pl: „hogyan formáljuk a gyerek identitását, hogyan 

kezeljük a hétköznapi helyzeteket, ha felmerül a származás, mikor mondjuk el és 

korosztályosan hogyan kezeljük a származási kérdéseket? Szeretnék tartalommal teli 

választ adni a gyerekeimnek, amikor megkérdezik, mit jelent a cigány származás.” Látta, 

hogy számos örökbefogadó szülőtársa küzd hasonló kérdésekkel, így elindította a 

Romadopt Klubot, aminek a célja a közösségépítés, és a közös ötletelés, tapasztalatcsere. 

Nem képvisel bigott nézeteket, tudják, hogy itt sincs egy jó út, egy jó válasz a kérdésekre, 

ezért a klub az abszolút véleményszabadság tiszteletben tartásán alapszik.42 Érdekes 

módon úgy jutottunk el a klubhoz, mint a romaidentitás átadásának egyik bástyájához, 

ezért különösen érdekelt a vizsgálat szempontjából alapítója és programjaik. Judit a saját 

maga működési sikerének is tartja, hogy a törvényi szabályozókat, a képzési kurrikulumot 

sikerült módosíttatni és valóban a szakterület egyik kiemelkedő véleményformálójának 

tartják. A Romadopt bemutatkozójáról tudunk továbbkattintani közelgő eseményekre, 

hasznos linkekre, az eddigi események összefoglalóira és mesekönyv-ajánlóra. A 

klubtalálkozókon roma gyerekeket örökbefogadó szülők és szakértők jelennek meg, amik 

egy adott téma, előadó köré szerveződnek. Jelenleg egy 2018. áprilisi klubot hirdetnek, 

ahol a vendég egy felnőtt örökbefogadott lesz.43 Jelen szakdolgozat írója részt vett a 2018. 

február 4-én szervezett klubtalálkozón, ahova a Kisrigók blog íróját, Paulon Viktóriát, 

három örökbefogadott roma gyermek örökbefogadó szülőjét hívták meg előadónak. A 

weboldalon 2014. szeptemberétől találjuk meg a szülőklubok beszámolóit.44  

 

„A Romadoptnak szóval az egyik fő célja megvalósult és a közösség hoz rengeteget, emiatt 

fog folytatódni, mindig vannak esetek, amikből lehet tanulni. 4 év alatt körvonalazódott, 

                                                                                                                                                                                     
41 https://www.nlcafe.hu/ezvan/20180220/az-orokbefogadas-eletunk-legszebb-napja-volt-ket-roma-

kisgyerek-szulei-lettek-juditek/ - interjú Bakó Judittal 

42 http://szinesavilag.hu/romadopt-a-klubrol (u.l.: 2018. 03. 17.) 

43 http://szinesavilag.hu/romadopt-kozelgo-esemenyek (u.l.: 2018. 03. 17.) 

44 http://szinesavilag.hu/romadopt-eddigi-esemenyeink (u.l.: 2018. 03. 17.) 

https://www.nlcafe.hu/ezvan/20180220/az-orokbefogadas-eletunk-legszebb-napja-volt-ket-roma-kisgyerek-szulei-lettek-juditek/
https://www.nlcafe.hu/ezvan/20180220/az-orokbefogadas-eletunk-legszebb-napja-volt-ket-roma-kisgyerek-szulei-lettek-juditek/
http://szinesavilag.hu/romadopt-a-klubrol
http://szinesavilag.hu/romadopt-kozelgo-esemenyek
http://szinesavilag.hu/romadopt-eddigi-esemenyeink
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hogy merre kell haladni a témában, meg a várakozóknak meglesz a tanfolyamon belül ez a 

téma. Hogy inkább a közösség erejére építünk majd, családi programokat szervezni, hogy 

lehessen szabadon megosztani élményeket, párbeszédben, előadások is lesznek szerintem. 

A szülők is önismereti folyamatra lépnek tulajdonképpen, ennek az aktualitása nem veszik 

el.” (interjú a Romadopt alapítójával) 

 

B) Színes a világ – Különleges mesék különleges gyerekeknek: http://szinesavilag.hu/ 

A Romadopt klub információi beágyazva találhatóak meg a Színes a világ – Különleges 

mesék különleges gyerekeknek kezdeményezés weboldalán. Ez is egy alulról 

kezdeményezett szülői és szakértői blog, ami egy mesekönyv webáruház köré épül fel, de 

tartalmaz örökbefogadással kapcsolatos információkat, letölthető színező linket, cikkeket, 

videókat. Az online felületet egy meseíró és egy pedagógus indította. A meseíró Ungvári 

Belyácz Betti maga is pedagógus, két gyermekes anyuka, aki eddig öt „különleges témájú” 

mesekönyvet írt. Ezek a témák főként a másságot, a sokszínűséget járják körbe.  

C) Örökbe.hu blog: orokbe.hu  

A leginformatívabb, legösszetettebb információs blog az örökbefogadás témakörével 

kapcsolatban. Mártonffy Zsuzsa „magánember, újságíró, anya” szerkeszti és írja.  

A nyitólap a következőket ajánlja: 1. Ha szeretnél örökbe fogadni, és még nem tudod, hogy 

is működik ez…; 2. Ha régi olvasó vagy, itt tudsz a legfrissebb cikkekre kattintani...; 3. Ha 

ide vetődtél, nem akarsz örökbe fogadni, de szívesen olvasnál izgalmas és megható 

cikkeket az örökbefogadásról...; 4. Ha érdekel, ki írja ezt az oldalt, ide kattints, itt 

olvashatsz rólam, és a családomról…; 5. Ha szeretnél örökbefogadói találkozón részt 

venni, itt találod meg az Örökbe.hu következő eseményét, és más szervezetek nyilvános 

rendezvényeit is.; 6. Ha kérdeznél másoktól, beszélgetnél, a Fórumban megteheted.; 7. Ha 

szeretnél hozzájárulni a blog működéséhez, itt olvashatsz a támogatási lehetőségekről.; 8. 

Ha ez mind nem elég, itt találsz egy tartalomjegyzéket a blog összes írásáról. 

Az összetett blogon a tájékozódást nagyon hatékonyan segíti a tartalomjegyzék.45. A blog 

témái: összefoglalók a hazai örökbefogadás rendszeréről; interjúk szakemberekkel; interjúk 

örökbefogadókkal; örökbeadók történetei; felnőtt örökbefogadottak történetei; híres 

emberek, akik örökbe fogadtak vagy örökbefogadók; az örökbefogadás lépései, 

szakkérdések; tanulmányok, dolgozatok; háttér; külföldi gyakorlatok; filmek, könyvek, 

                                                           
45 https://orokbe.hu/eloszor-vagy-itt/tartalomjegyzek/ (u.l.: 2018. 03. 17.) 

http://szinesavilag.hu/
https://orokbe.hu/osszes-bejegyzes/
https://orokbe.hu/category/szemelyes/
https://orokbe.hu/eloszor-vagy-itt/talalkozok/
https://orokbe.hu/forum/
https://orokbe.hu/eloszor-vagy-itt/tamogatom-az-oldalt/
https://orokbe.hu/eloszor-vagy-itt/tartalomjegyzek/
https://orokbe.hu/eloszor-vagy-itt/tartalomjegyzek/
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mesekönyvek, humor, szépirodalom a témában; teszt; és végül információk a blogról. 

Nagyon jó áttekintést, számadatokat, a legkeresettebb témák gyűjteményét, statisztikákat is 

találunk a blogról.46 Ahogy az már a nyitólapról vagy a tartalomjegyzékből is látszik, nem 

csak passzív blogról van szó, az író eseményeket is szervez olvasóknak, akik rendszeresen 

találkoznak. „Az eddigi találkozók nagyon változatosak voltak, mentünk moziba, strandra, 

játszótérre és barlangba, volt kötetlen beszélgetés és szakmai program.” 

D) Kisrigók blog: http://kisrigok.blog.hu/ 

Mottója: „örökbefogadni nagyon vidám dolog. és szoktunk sírni is.” A blog 2014. 

szeptemberében indult, amikor Paulon Viktória, a blog írója, örökbefogadó szülőként 

megírta, hogy miért indítja el, kiknek szól és miért van arra szükség, hogy meséljen. Az 

egyik legnépszerűbb örökbefogadó szülői, történetmesélő személyes blogról van szó, ahol 

a három örökbefogadott cigánygyereket nevelő család mindennapjairól, a felmerülő 

dilemmákról, kihívásokról, élményekről olvashatunk. A blog már inaktív, mivel Viktória 

örökbefogadott gyermekei már nagyobbak és nem szeretné kínos, kényelmetlen helyzetbe 

hozni őket azzal, hogy mélyen személyes történeteket oszt meg a családról és róluk, ahogy 

azelőtt. Az utolsó bejegyzés 2017. októberében született, amiben Viktória meseregényét 

ajánlja: Kisrigók – Három gyerek hazatalál címmel. A mesekönyv három roma származású 

örökbefogadott testvér története, akik végül örökbefogadó szüleiknél otthonra leltek. 47 

E) Örökbefogadnánk blog: http://orokbefogadnank.blog.hu 

Ez a blog 2012-ben indult és csak ebben az évben maradt aktív. Egy örökbefogadásnak 

nekiinduló pár kezdeményezte, akik nyílt örökbefogadáshoz kívántak örökbeadó kismamát 

találni ezúton is. Alapvetően az örökbefogadási folyamattal, adminisztrációval kapcsolatos 

információkat osztották meg. 

 

3.2 Az örökbefogadással kapcsolatos statisztikák, különös tekintettel az 

interetnikus örökbefogadásra  

 

Az alábbi számsorokat azért tartjuk kulcsfontosságúnak bemutatni, mert az örökbefogadó 

szülők egyik központi kérdése az örökbefogadási folyamat elindításakor, hogy milyen 

korú, nemű, egészségi állapotú gyermeket vagy gyermekeket fogadjanak örökbe, illetve, 

                                                           
46 https://orokbe.hu/2015/01/23/egyeves-az-orokbe-hu-szamok-kerdesek/ (u.l.: 2018. 03. 17.) 

47 http://magyarnarancs.hu/konyv/tartoztam-a-gyerekeimnek-egy-legendaval-107784 (u.l.: 2018. 02. 20.) 

http://kisrigok.blog.hu/
http://orokbefogadnank.blog.hu/
https://orokbe.hu/2015/01/23/egyeves-az-orokbe-hu-szamok-kerdesek/
http://magyarnarancs.hu/konyv/tartoztam-a-gyerekeimnek-egy-legendaval-107784
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hogy milyen örökbefogadási utat válasszanak, milyen intézményhez, szervezethez 

forduljanak. Ezek a döntések és a kapcsolódó dilemmák mind meghatározzák a szülők 

csoportidentitását és alábbi statisztikák rávilágítanak választásaik közös vonásaira, amit 

kutatási eredményeink bemutatásakor is alátámasztunk. A 2011 és 2016 közötti mérések 

ugyanakkor más-más szempontokat vizsgálnak, így összehasonlításuk korlátozott 

mértékben lehetséges. 

 

3.2.1 A TEGYESZ számadatai 2014-15-16-ban 

A TEGYESZ munkatársával 2018. január 26-án készített szakértői interjúban 

interjúalanyunk megerősítette az előzetes vélelmet, hogy nagyon kevés statisztikai adat 

elérhető az örökbeadó vagy örökbefogadó szülőket és örökbeadott vagy adandó gyerekeket 

illetően, továbbá kifejezetten az interetnikus örökbefogadással kapcsolatosan, különösen 

mivel egy gyermek származását, etnikai hovatartozását csak feltételezni lehet. (l. 2.1 

Teoretikus keretek kifejtését) 

 

A TEGYESZ 2014. évi örökbefogadási összefoglalójában (a legfrissebb, amely 

weboldalukon elérhető) az alábbi statisztikákat és hozzáfűzéseket találjuk: 

„Az örökbe fogadható gyermekek száma  

- a szakellátásban nevelkedő titkosan örökbe fogadható neveltek létszámától,  

- a szülői hozzájáruló nyilatkozat következtében csecsemőként örökbe fogadható 

gyermekek számától,  

- valamint a nyílt és a rokoni/házastársi örökbefogadások számától függ.”48 

 

Új jelentkezők számának alakulása 2005–2013. között 

Évszám 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Új jelentkező 

fő 204 240 225 252 260 288 292 261 274 

Táblázat 1: Új jelentkezők számának alakulása 2005–2013. között, Forrás: TEGYESZ 

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok kiadvány 

 

Itt feltételezzük, hogy az örökbefogadásra újonnan jelentkező szülők számáról van szó, 

ami láthatóan kisebb ingadozásokkal, de folyamatosan növekszik. 

 

                                                           
48 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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Fővárosi illetékességű örökbefogadott gyermekek (2005–2013 között) 

Évszám 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gyermekek 

száma 50 44 47 42 33 37 77 56 37 

Táblázat 2: Fővárosi illetékességű örökbefogadott gyermekek (2005–2013 között), Forrás: 

TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok kiadvány49 

 

Mindkét adatsorból látszik a jelentős (az örökbefogadott gyermekek számánál még 

extrémebb) növekedés a 2011. évben. A TEGYESZ ezt a jogszabályi környezet kedvező 

átalakulásával magyarázza. 

 

A TEGYESZ 2003-tól induló, akkreditált örökbefogadói szülői felkészítő tanfolyamának 

keretében 2014-ig mintegy 3500 főnek adott ki tanúsítványt, azaz összesen ennyi fő 

végezte el a tanfolyamot, de ez nem jelenti, hogy mind örökbe is fogadtak. 

 

2014-es örökbefogadási adatok 

Örökbeadások számokban 

 Összes Lezárult jogerős 

határozattal 

Örökbeadható gyermekek száma 146 

 

 

Titkolt terhességből született 

gyermek adatkezelése  

20 15  

(törvényes képviselő a Fővárosi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatnál lévő személyes 

iratokat átvette)  

Titkos örökbefogadások 97 35 

ebből fővárosi gyermek 33 18 

ebből vidéki felajánlás  64 17 

Nyílt örökbefogadások 53 33 

Rokoni/házastársi örökbefogadás 12 4 

Össz. örökbefogadás  162 72 

Táblázat 3: 2014-es örökbefogadási adatok, Forrás: TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos 

feladatok kiadvány50 

 

                                                           
49 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

50 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (u.l. 2018.02.18.) 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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Örökbefogadásra várakozó családok 

Összes jogerős határozattal rendelkező várakozó  577 

2014-ben eddig jelentkezett 219 

Ebből jogerőre váró  144 

Táblázat 4 Örökbefogadásra várakozó családok, Forrás: TEGYESZ Örökbefogadással 

kapcsolatos feladatok kiadvány51 
 

A TEGYESZ véleménye is megerősíti, hogy az örökbe fogadni szándékozók száma az 

„elmúlt évek során folyamatos emelkedést mutat”, ám értékelésük szerint „az örökbeadott 

gyermekek száma változatosan alakul”. Megjegyzik, hogy „a civil szervezetek 2005-ös 

belépése jelentősen átrendezte az örökbefogadások alakulását. Összességében azonban 

elmondható, hogy 2011-ig országosan is folyamatos csökkentek az örökbefogadások. 

2011-ben azonban hosszú évek után ismét 800 fölé emelkedett az országos esetszám”, 

meggyőződésük szerint szintén „az örökbefogadások jogi szabályozásában bekövetkezett 

kedvező fordulatoknak köszönhetően. 

Az Örökbefogadási Szolgálat a folyamatosan változó jogszabályoknak megfelelően nem 

csak a nevelésbe vett gyermekek örökbefogadásában működik közre, hanem mind a nyílt, 

mind a rokoni/házastársi, mind pedig az illetékességi területén kívülről, de fővárosi 

örökbefogadók által örökbefogadott gyermekek ügyében is. Ezért éves szinten az elmúlt 

évek során mindvégig több mint 150 örökbefogadásban működtek közre.”52 

Önmagában ezek az adatok nem engednek messzemenő következtetések levonására. 

Ugyanakkor 2015–16-os adatokat is találunk a TEGYESZ képzési kézikönyvében.53 

 

A gyermek 

kora  

Megyén belüli 

örökbefogadások *  

Az országos listás 

örökbefogadások 

Nemzetközi 

örökbefogadások  

Összesen 

0-3 éves  139 44 13 196 

3-6 éves  55 23 71 149 

6-10 éves  23 7 71 101 

10-14 éves  3 0 7 10 

14-18 éves  0 0 0 0 

Összesen  220 74 162 456 

Táblázat 5: A gyermekvédelmi szakellátásból örökbefogadott gyermekek száma 2015-ben,  

Forrás: EMMI adatai alapján saját szerkesztés 

                                                           
51 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (u.l.:2018.02.18.) 

52 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (u.l.:2018.02.18.) 

53 Dr. Deli J., Dr. Sipos-Bielochradszky B. (2017): Egységes Képzési Program (EKP) az örökbefogadói 

tanfolyami képzéshez, EMMI, NÉPESEDÉS- ÉS GYERMEKÜGYI FŐOSZTÁLY, 39. p 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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A 

gyermek 

kora  

Megyén belüli 

örökbefogadások 

száma*  

Az országos 

nyilvántartás által 

közvetített 

örökbefogadások  

Nemzetközi 

örökbefogadások  

Összesen  

0-3 éves  190 52 12 254 
3-6 éves  76 34 89 199 
6-10 éves  24 12 70 106 
10-14 éves  6 0 6 12 
14-18 éves  0 0 0 0 

Összesen  296 98 177 571 

Táblázat 6: A gyermekvédelmi szakellátásból örökbefogadott gyermekek száma 2016-ban  

Forrás: EMMI adatai alapján saját szerkesztés  

 

A 2014-es adatokhoz képest és a TEGYESZ elemzése szerint „a fenti adatokból jól látható, 

hogy 2015-ös adatokhoz képest 2016-ban lényegesen emelkedett a gyermekvédelmi 

szakellátásból 0–3 évesen (29,6 százalékkal) és a 3-6 éves életkorban (33,5 százalékkal) 

örökbefogadott gyermekek száma.” Mindezen túl az összes örökbefogadotti létszám is nőtt. 

 

Továbbá e két táblázatból világosan látszik az is, hogy területi listáról nagyobb eséllyel 

fogadnak örökbe, mint országos listáról, illetve, hogy a 0–3 éves kor közötti gyerekek a 

„legkeresettebbek”, de 3 és 10 éves koruk között pedig főként külföldi örökbefogadók 

jelentkeznek a gyermekekért. 10–14 éveseket évente 10–12 főt még örökbe fogadnak, de 14 és 

18 év közöttit már senki. 

 

Nyílt örökbefogadással kapcsolatos adatok: 

Alfa Szövetség  3  

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  4  

Bölcső Alapítvány  12  

Együtt az Életért Egyesület  2  

Fészek Alapítvány  24  

Gólyahír Egyesület  36  

Várva Várt Alapítvány  2  

Összesen  83  

Táblázat 7: 2016. évi nyílt örökbefogadások száma közvetítő szervezetek szerint: (Forrás: EMMI) 

 

2013-ban a civilszervezetek által örökbeadott gyermekek száma 114 volt. Ez a szám pedig 

folyamatosan csökken, ahogy majd a későbbi adatokból is kiderül. 
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1. ábra: Az elmúlt évek örökbefogadási adatai (KSH) (Forrás: EMMI)  

*A 2012-es év az országos nyilvántartás adatait tartalmazza, nem KSH adatokat, mivel a járási 

átalakulás miatt erre az évre csak 2012 novemberével bezárólag vannak KSH adatok, vagyis 11 

hónap adatai – a házastársi örökbefogadási adatok 11 hónap KSH adatai  

** A 2016-os év adatai előzetes KSH adatok 54 

 

Az ábra adataiból is látszik – ahogy már azt előzőekben említettük –, hogy az 

örökbefogadások száma kisebb kilengésekkel, de fokozatosan nő, ugyanakkor a nyílt 

módon közvetített esetek száma csökken a titkos (zárt) örökbefogadások számával 

ellentétben. 

 

3.2.2. Örökbe.hu és Infotandem kutatási infografikája, 2011. és 2013. évi adatok 

összehasonlítása 

2014-ben posztolt a blog szerkesztője egy infografikát, amelyet az Infotandem készített 

2011-es adatok alapján. A kutatás forrásai a kormany.hu, KSH, EMMI és az Örökbe.hu 

voltak. Az infografikát az 10. sz. mellékletben csatoltunk.55 Az infografika a 

legvilágosabb, legérthetőbb összefoglaló jellegű áttekintést nyújtja az örökbefogadás egyik 

fontos kihívásáról, az ú.n. „kereslet és kínálat” összeegyeztethetetlenségéről. 

                                                           
54 Dr. Deli J., Dr. Sipos-Bielochradszky B. (2017): Egységes Képzési Program (EKP) az örökbefogadói 

tanfolyami képzéshez, EMMI, NÉPESEDÉS- ÉS GYERMEKÜGYI FŐOSZTÁLY, 40. p 

https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf 

55 https://orokbe.hu/2014/07/17/hany-gyereket-fogadnak-orokbe/ (u.l.: 2018. 03. 18.) 

https://orokbe.hu/2014/07/17/hany-gyereket-fogadnak-orokbe/
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A kutatók is azért választották ki a 2011. évet, mivel itt történt a kiugrás, a legmagasabb 

örökbefogadási számot jegyezték, 808 új esetet. Így ez év adatai alapján próbáltak 

trendeket kimutatni 2014-ben. 

A 808 örökbefogadott gyermek 32%-a a kapcsolattartás elmulasztása miatt válik örökbe 

adhatóvá, 25% esetében pedig a szülő lemond a gyermekéről ismert személy számára. 

63%-uk titkos örökbefogadókhoz, 16%-uk civil szervezet várakozójához, 14%-uk 

házastárshoz, rokonhoz, 7% ismerőshöz, magánúton. 

Összesen 507 titkos örökbefogadás történt. 50%-uk megyei listás várakozó, 32% külföldi 

(!), 9% nevelőszülő, 9% országos listán várakozó 

Az örökbefogadottak 49% 0–3 év közötti, 22% 3– 6 év közötti, 21% 6–10 év közötti, 7% 

10–14 éves, 1% 14–18 éves. 

2011 végén összesen 2000 örökbe fogadható gyerekre kb. 1500 potenciális örökbefogadó 

jut, kiknek 40%-a fogadna testvéreket is. „A túlkínálat azonban csak látszólagos, ugyanis a 

gyerekek 69%-a elmúlt 10 éves, míg a várakozók 97%-a legfeljebb óvodáskorú gyermeket 

tudna magának elképzelni. A megvalósult belföldi, nem rokoni örökbefogadások fele 

viszont újszülöttet érintett.”56  

A fogyatékkal élő gyerekek örökbefogadása kapcsán is hasonlóan hatalmas a szakadék, 

mint a korösszetétel esetében: a 2011 végén 2000 örökbefogadásra váró gyerekből 767 

fogyatékkal élőt tartottak nyilván, miközben csak 16 esetben fogadtak örökbe valamilyen 

fogyatékossággal élő gyermeket. Megjegyezzük, hogy itt nem világos, kit sorolnak a 

kutatók az infografikán „fogyatékosok” közé, pl. csak a tartós vagy az idővel kezelhető 

egészségügyi gonddal küzdő gyermekeket is. 

 

Az Örökbe.hu közöl még egy statisztikai adatösszefoglalót a 2013-as évről, melynek 

forrása a KSH és EMMI, ám sajnos, ezek az adatok kevéssé összehasonlíthatóak az előző, 

2011-es adatsorral, de kísérletet teszünk rá.57  

Az örökbefogadások száma 2013-ban: 726, azaz kevesebb a 2011-es 808 esetnél. 

A 726 örökbefogadás 60%-a, 438 eset titkos módon, 26%, 189 eset nyílt módon, és kb. 

14%, 99 eset rokoni, házastársi örökbefogadás. Ezek a számok már tartalmazzák a külföldi 

örökbefogadást is. Az arányok szinte azonosak a 2011-es megoszlással. 

                                                           
56 https://orokbe.hu/2014/07/17/hany-gyereket-fogadnak-orokbe/ 

57 https://orokbe.hu/2014/12/22/orokbefogadasi-statisztika-2013/ (u.l.: 2018.03.18.) 

https://orokbe.hu/2014/12/22/orokbefogadasi-statisztika-2013/
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A nyílt örökbefogadások 46%-a, 87 esetben házastárs, 6%, 12 esetben más rokon fogadott 

örökbe. A 189 esetből 60%-ot, 114-et civil szervezetek közvetítettek, a TEGYESZ 9-et 

(kb. 5%-ot), magánutasan pedig 35%-ot, 66 esetet bonyolítottak. Erről nincs adat a 2011-es 

összefoglalóban. 

A titkos (zárt) örökbefogadási folyamatba a gyerekek 68%-a nevelőszülőtől, 18% 

gyermekotthonból, 14% kórházból érkeztek.( Itt a „honnan”-t máshogy értelmezik, mint az 

előző kutatásban, ugyanis ott a „honnan” kérdés az örökbefogadhatóság mikéntjére 

vonatkozott, pl. szülő lemond a gyermekéről vagy nem látogatja, mások a kategóriák.) 

A titkos (zárt) örökbefogadás során a gyerekek 48%-a megyei listás várakozókhoz, 26% 

külföldi örökbefogadóhoz, 14% országos listán várakozóhoz, 12% nevelőszülőhöz került. 

2011-ben ezek az arányok nagyon hasonlóak, 50 – 32 – 9 – 9%. Elmondható, hogy 

csökkenés látszik a külföldi örökbefogadók arányában és nő az országos listán várakozók, 

ill. a nevelőszülőkhöz kerülők aránya. Ugyanakkor a 2011 előtti, a 2012. évi és a 2013. év 

utáni ugyanezen adatok hiányában nem tudunk tendenciákat megállapítani. 

A visszalépések száma titkos lemondás esetében az előző évben 4 volt (a kb. 60 esetből). 

„Ebből 3 esetben még nem helyezték ki örökbefogadókhoz a bébit (sic!) a visszalépéskor. 

(Eddig titkos örökbefogadásnál a lemondó szülő a baba hat hetes koráig meggondolhatta 

magát. 2014 márciustól a nyílt örökbefogadásnál is visszaléphet az örökbeadó a gyermek 

hat hetes koráig.)” 

A szakellátásban (régebbi nevén állami gondozásban) nevelkedő gyerekek száma (ide 

tartoznak a nevelőszülőknél és gyermekotthonban élő gyerekek) összesen 356 fő volt. 

Közülük belföldre 147 fő 0–3 éves (60%), 65 fő 3–6 éves (26,5%), 27 fő 6–10 éves (11%), 

6 fő 10–18 éves (2,5%) került, azaz összesen 245 gyermek, az örökbefogadott gyerekek 

kb. 69 %-a.  

Külföldre 10 fő 0–3 éves (9%), 49 fő 3–6 éves (44%), 47 fő 6– 10 éves (kb. 42,5%), 5 fő 

10– 18 éves (4,5%) került, azaz összesen 111 gyermek, az örökbefogadott gyerekek 31%-

a.  

A belföldre és külföldre került gyerekek adatait összehasonlítva tulajdonképpen a legtöbb 

korcsoport aránya eltérést mutat, kivéve a mindkét esetben legkisebb arányban 

örökbefogadott 10–18 éves korcsoportot, ahol belföldre 2,5%-uk, külföldre 4,5%-uk kerül. 

Ugyanakkor igen szignifikáns, a legnagyobb az eltérés a 0–3 évesek arányában található: a 

belföldi örökbefogadás legnagyobb részét, 60%-át ez a korcsoport teszi ki, míg külföldre 

került gyerekek esetében ez mindösszesen csak 9%. Ennek többek között az lehet az oka, 
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hogy a civil szervezetek nyílt örökbefogadással csak magyar állampolgároknak ajánlanak 

ki gyermeket. Az arányszámok eltérésének nagyságát illetően ezt követi a 6–10 éves 

korcsoport, ahol belföldre 11%-uk, külföldre viszont kb. 42,5%-uk került. A 3–6 éves 

korcsoport arányszámai is eltérnek, bár már kisebb mértékben: belföldre 26,5%-uk, 

külföldre pedig 44%-uk került.  

Összefoglalva kimondható, hogy az újszülöttek és a maximum 3 éves gyerekek jelentős 

többsége belföldön kerül örökbefogadásra, míg a 6–10 éves korcsoport nagyobb része 

inkább külföldön. 

Az összesített belföld – külföld örökbefogadási arány megegyezik a 2011-es aránnyal. 

Az országos listáról (azok a gyerekek érintettek itt, akiknek a saját megyéjükben nem 

tudnak szülőt találni, így az ország egész területéről keresnek szülőket) 61 örökbefogadás 

történt 2013-ban, a legtöbb gyerek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből érkezett, míg az örökbefogadók többsége Budapestről és Pest 

megyéből származott. 

Az eltelt idő a gyámhivatal határozatának kiadása és a tényleges örökbefogadás között 

megyei listára várók esetében 6,5 hónap, országos listára váróknál 11 hónap, nemzetközi 

listán várónak 12 hónap. 

A származás megismerésére vonatkozó kérelmet 198 örökbefogadott nyújtott be, ebből a 

gyámhivatal 22-t utasított vissza több okból (a rokon utasította el vagy a gyermek érdekei 

nem kívánták ezt meg stb.). 

 

3.2.3 Az örökbefogadó szülőcsoport és örökbefogadott gyerekek bemutatására tett 

korábbi kísérlet 

Neményi Mária és Takács Judit 2015-ös kutatási összefoglalójában kitér az interetnikus 

örökbefogadás arányának növekedésére is, de vizsgálatuk középpontjában nem ennek az 

állításnak az alátámasztása állt, hanem a diszkrimináció felfejtése az örökbefogadási 

rendszerben. Kvantitatív módszerekkel megvizsgáltak 2011. és 2014. között benyújtott 249 

örökbefogadási kérelmet, majd kvalitatív módszerekkel az intézmények, szervezetek 

munkatársainak és a szülőknek a véleményét, attitűdjét, tapasztalatait tárták fel. 

Fontosnak tartjuk e kutatás statisztikai eredményeinek részletes bemutatását is, mivel 

hasonló módon fogjuk e dolgozatban is leírni a feltárt örökbefogadói szülőcsoportot. 

Megalapozó „desk research” keretében „a KSH adata szerint a gyermekvédelmi 

szakellátottak száma évek óta 17 ezer fő körüli. 2005 és 2011 között évente átlagosan 2000 

https://orokbe.hu/2014/10/06/a-szarmazaskutatas-hivatalos-utja/
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gyermeket tartanak nyilván közülük örökbe fogadhatóként, miközben az örökbefogadásra 

alkalmas személyek száma 1500 fő körül mozog, azaz kevesebb, mint a gyerekek száma. A 

2011-es adatok alapján az örökbe fogadható gyerekek 6,7%-a 3 év alatti és 69,3%-a tíz 

éven felüli volt, 36,6%-ukat pedig valamilyen fogyatékkal élőként tartották nyilván (KSH 

2012).  

Megjegyezzük, hogy jellemzően 3 évnél idősebb gyermekeket vagy fogyatékkal élőket 

nehezebben fogadnak örökbe, így valójában nagyon kevés örökbe adható gyermeknek van 

esélye örökbefogadó családhoz kerülni. 2011-ben 2098 örökbe fogadható gyermeket 

tartottak nyilván, akik közül 140 volt 3 év alatti és 1454 10 év feletti, 767 gyermek pedig 

fogyatékosként jelent meg a rendszerben. 2011-ben 188 esetben engedélyeztek 

örökbefogadást külföldi állampolgárok számára. (KSH 2013) Minden ötödik 

örökbefogadott gyermek külföldi állampolgárhoz kerül (legnagyobb arányban 

Olaszországba).” 

 

A 249 megvizsgált kérelem alapján, a potenciális örökbefogadók demográfiai jellemzői 

szerint a jelentkezők döntő többsége budapesti házaspár, egyedülállóként 38 nő és egy férfi 

jelentkezett. Túlnyomó többségük magyar állampolgár. Az örökbefogadásra vállalkozó 

nők életkora 26 és 55 év közötti, de 70%-uk a 36–44 éves korosztályhoz tartozott. A 

kérelmező férfiak 28– 60 év közöttiek, szintén 70%-uk a középkorosztályba tartozott. A 

nők 78%-a, a férfiak 70%-a szellemi munkát végzett, a nők 82%-ának és a férfiak 97%-

ának volt saját jövedelme. A nők 79%-a, a férfiak 82%-a egészségesnek vallotta magát. 

Mindösszesen 2 nő és 1 férfi vallotta magát roma származásúnak. A nők majdnem 75%-a 

gyermektelen, kb. 25%-a egy gyermekes, kb. 3% pedig több gyermekes, férfiaknál 

ugyanez 70%, 27% és 3%. A gyámhivatal átlagban az alkalmassági határozatot 5,5 hónap 

alatt hozta meg, nem befolyásolta ezt a jelentkező vagyoni vagy lakáshelyzete, 

többségében átlagos volt a vagyoni vagy lakáshelyzet, de előfordult kiemelkedő vagy 

éppen megfelelő gazdasági színvonalon álló szélsőség is. 

 

Az örökbe fogadható gyermekekkel kapcsolatban azt találták, hogy a kérelmezők 86%-a 

egy gyermeket kívánt örökbe fogadni, 13%-uk kettőt, 1 jelentkező pedig hármat. A 

fiatalabb gyermekeket preferálják: 43% max. fél évest, 17% néhány napos vagy max. 1 

hónapos csecsemőt, 40% 3 éves korban határozta meg a felső határt, 15% 6 éves korban, és 

csak mindösszesen 2% tudott volna 6–10 éves gyereket elfogadni. A 65%-uk teljesen 
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egészséges gyermekre számított, 34%-nál szerepel a gyógyítható vagy korrigálható 

betegség elfogadása, 1% pedig tartósan beteg gyereket is vállalna. 77%-uknál nem jelent 

meg nemi preferencia, 5% fiút, 18% lányt jelölt meg. 

Etnikai háttérre vonatkozó adatokat nem tudtak gyűjteni, mivel erre nem kérdezhetnek rá a 

TEGYESZ vagy a civil szervezetek. Jelentkezéskor egy ú.n. „egyéb” kategóriában tudják a 

szülők megadni, hogy van-e valamilyen preferált vagy korlátozó származási 

meghatározottság. Csak abban az esetben gyűjthető adat, ha a vér szerinti szülő ezt 

kérelmezi. Az „egyéb kategória elemzése alapján a kérelmezők 66%-a kizárta roma 

gyermek örökbefogadását, 19% viszont kifejezetten roma gyermeket jelölt meg 

örökbefogadásra, 15%-nál nem volt erre vonatkozó adat. 

Az örökbefogadás módja szerint 3% nyílt, 16% titkos örökbefogadást jelölt meg, 81% 

pedig mindkét módot, azaz a szülők biztosra mentek. 

 

2014 májusában utánkövetéses vizsgálatot végeztek el a 249 esetben. Az örökbefogadás 

körülményeinek és sikerének szempontjából 82% rendelkezett ekkor alkalmassági 

határozattal, 18% elállt az örökbefogadástól (8 esetben saját gyermek születése volt az ok, 

26 fő pedig nem vett részt az alkalmassági vizsgálatokon, 2 fő a felkészítő képzést hagyta 

ki, egy esetben párkapcsolati probléma merült fel, egy esetben pedig a tanácsadás hatására 

álltak el szándékuktól). Az említett 82% határozattal rendelkező kétharmadának még nem 

ajánlottak fel örökbe fogadható gyermeket, egyharmadukat viszont már azzal keresték 

meg, hogy találtak számukra gyermeket. 14 esetben nem fogadták el a jelentkezők a 

gyermeket: hatot egészségi állapota, négyet roma származása miatt, négy esetben nem volt 

információ erről. 41%, azaz 101 örökbefogadó jelölt még csak várakozott gyermekre 

(határozat megkapása óta átlagosan 29 hónap telt el), a negyedük, 58 jelentkező esetében 

viszont már megvalósult az örökbefogadás (esetükben átlagosan 14 hónap telt el a 

határozat megkapása után). Összesen 71 esetben ajánlottak fel gyermeket, két esetben 

felajánlás nélkül valósult meg az örökbefogadás, a 71 esetből egynél már a „barátkozás” 

szakasza folyt az örökbefogadható gyermek és a potenciális örökbefogadók között, 

nyolcan elutasították a felajánlott gyermeket (3 elutasítás indoka a roma származás volt, 

kettő esetben az egészségi állapot, négy esetben pedig visszaléptek az örökbefogadástól, 

közülük 3 roma származású volt). A hivatalos gyámhatósági adatok alapján 2011-ben 

összesen 808 örökbefogadást engedélyeztek Magyarországon (KSH 2013). Az 58 sikeres 

örökbefogadó közül 54 fő első, 3 fő második, 1 fő harmadik és 1 fő negyedik gyereket 
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fogadott örökbe. 29 esetben valamelyik civil szervezeten keresztül, 15 esetben a 

TEGYESZ országos listáról, 9 esetben a fővárosi TEGYESZ közvetített gyermeket, 3 

esetben egyéb módon, nyílt örökbefogadással valósult meg.  

Igazán nagy különbség az örökbefogadásra alkalmas szülők között családi állapotuk szerint 

nem volt érzékelhető, kismértékben érezhető csak, hogy a házaspárokat előnyben 

részesítették volna, hiszen a házasságban élők 40%-a és az egyedülállók 45% várt még 

gyerekre. A házaspárok 25%-a, illetve az egyedülálló anyák 16%-a esetében történt meg az 

örökbefogadás. A házaspárok 18%-a állt el az örökbefogadástól, míg az egyedülálló 

anyáknak csak 13%-a. A megvalósult örökbefogadások esetében a szülők 90%-a 

házasságban élő, 15%-uk egyedülálló volt.  

Az egyedülálló kérelmezők száma alacsony, ezért nehezen levonható biztos következtetés, 

de valamelyest az rajzolódik ki, hogy az általuk örökbefogadott gyermekek jellemzően 

lányok és 6 esetből 2 gyerekről biztosan tudható, hogy roma származású. 

 

Az örökbefogadott gyermekek tekintetében Neményiék azt találták, hogy 59 

örökbefogadott gyermek közül 39 újszülött (max. néhány hónapos), 2 fő egyéves, 13 fő 2–

3 éves, 5 fő pedig 4 és 6 év közötti. Az újszülöttek legnagyobb arányban, 44%-uk 41–46 

éves anyákhoz kerültek, 38%-uk pedig 35–40 éves anyákhoz, 10% a legidősebb 47–56 

éves korosztályhoz, 8% a legfiatalabbakhoz, 34 éves vagy az alatti korosztályhoz. 52 

gyerek teljesen egészséges, 6 gyermeknek korrigálható betegsége volt, egy gyermeknél 

szerepelt csak beteg minősítés. 29 fiú és 30 lány került örökbefogadó szülőkhöz. Az etnikai 

származás tekintetében: 27%-uk roma, 3% nem roma, 70%-ról pedig nem volt adat. 

 

Az intézmények kiajánlásait vizsgálva a fővárosi TEGYESZ által felajánlott gyerekek 

kétharmada fiú, egyharmada lány. Az országos TEGYESZ listáról közvetítettek 53%-a fiú, 

47%-a lány (ez sokkal kiegyenlítettebb). A civilek által közvetített gyerekek egyharmada 

fiú és kétharmada lány (azaz pont fordítottja a fővárosi TEGYESZ-ének). A civil 

szervezetek által közvetített újszülött gyerekek szinte mindegyike (97%) egészséges volt. 

Az országos listáról bekerülő 15 gyermek közül 3 korrigálható betegségű, a fővárosi 

TEGYESZ-től bekerülő 9 gyermek közül 5 egészséges, 3 korrigálható betegséggel él, egy 

gyermeknek pedig komolyabb egészségügyi problémája volt.  
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Az etnikai háttér alapján az országos listáról bekerült gyermekek kétharmada roma, a 

főváros TEGYESZ által közvetítettek közül 3 gyerekről lehetett tudni, hogy roma, a civil 

szervezeteknél örökbefogadott gyerekek esetében viszont csak 10% roma származású. 

 

Az alacsony elemszám miatt az 58 sikeres örökbefogadó szülő statisztikai jellemzése, a 

tendenciák kirajzolása kevéssé volt lehetséges, így a kutatást kvalitatív módszertannal 

folytatták. Annyi megállapítható, hogy a kérelmezők családi állapota elhanyagolhatóan 

befolyásolta a gyerekek felajánlását vagy az örökbefogadást. Ugyanakkor az örökbe 

fogadható gyermek életkora és etnikai hovatartozása jelentősen, az egészségi állapot 

kisebb mértékben meghatározó a gyermek kiválasztásánál. Halvány eltérések arra 

engednek következtetni, hogy a nem házaspárként jelentkezők hajlamosabbak elfogadni a 

többség által kevésbé preferált gyerekeket. 

„A kvalitatív kutatás bizonyította, hogy mind az örökbefogadásban közreműködő hatósági 

és civil résztvevők, mind pedig a (potenciálisan) örökbefogadók számos példát hoznak a 

diszkrimináció lehetőségére és előfordulásának típusaira. Ezek részben strukturális 

természetűek, azaz: a társadalmi (szociális és/vagy etnikai) törésvonalak mentén történik a 

gyermekek „újraelosztása” a hátrányos helyzetű családoktól a jómódú, jobb 

érdekérvényesítő képességű személyek, illetve (házas)párok irányába; részben pedig az 

örökbefogadási triád tagjainak személyiségét, önképét, identitását befolyásoló 

diszkriminatív megnyilvánulások (eljárási anomáliák, szóbeli és metakommunikatív 

jelzések, kényszerű elhallgatások, tabusítás stb.), amelyeket az eljárás során 

megtapasztalnak.”58 

 

3.3 Az örökbefogadási szempontok átalakulása, az interetnikus örökbefogadás 

előretörése – egy valószínűsíthető trend 

Míg régebben észak-amerikai és európai országokban próbáltak külsőleg (és belsőleg is) 

minél inkább hasonlító gyerekeket örökbe adni örökbefogadó szüleiknek, hogy ne legyen 

feltűnő a biológiai kapcsolat hiánya, addig mára már nem ez a „megtervezett rokonság”, 

azaz kinship by design a jellemző, hanem nő a nemzetközi és interetnikus örökbefogadások 

aránya. (Hoksbergen 1998 in Neményi – Takács 2015). 

                                                           
58 Neményi M. & Takács J. (2015). Az örökbefogadás és diszkrimináció Magyarországon. Esély. 2. 67–96. 
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Egy, az európai családformák és családpolitikák elemzésével foglalkozó kutatás 2010-ben 

„az örökbefogadással létrejött családokat az új ritka családtípusok kategóriájába sorolta és 

az itt idézett 2005-ös adatok alapján az ilyen típusú családok a családos háztartások 0,4 

százalékát alkották Magyarországon.”59 

A hazai gyermekvédelmi szakellátásban a roma gyerekek száma magasan felülreprezentált, 

(Havas et al., 2007. in Keresztes – Takács 2017) ebből következően valószínűsíthetően az 

örökbe fogadható gyerekek között is magasabb a roma gyermekek aránya (Szilvási 2005 in 

Keresztes – Takács, 2017). Biztosan állítható, hogy a roma származású gyerekek az 

örökbefogadási folyamatban is hátrányos helyzetbe kerülnek (Neményi és Messing 2007, 

Havas et al. 2007 in Keresztes – Takács, 2017). Kimondható, hogy amennyiben egy 

potenciális örökbefogadó szülő jelentkezéskor nem szabja meg leendő gyermeke 

származását, nagy valószínűséggel roma gyermeket ajánlanak fel számára (Keresztes – 

Takács et al., 2016) és az örökbefogadási folyamat meglehetősen gyorsan tud lefolyni. E 

két tényező összejátszása miatt a magyar örökbefogadási rendszerben levonható az a 

szakértői következtetés, hogy növekvő számban jöhetnek (és jönnek) létre interetnikus 

családok.  

Sajnos az interetnikus örökbefogadásokra vonatkozóan nem találtunk számadatokat, ezért 

is szerkesztettük meg kérdőívünket, hogy iránymutató számadatokat állítsunk elő az 

interetnikus örökbefogadói körről. Egyféle recens szakértői becslést kaptunk60, miszerint 

valószínűsíthetően évente min. 10%, max. 20% lehet a roma gyerekeket örökbefogadók 

aránya az összes örökbefogadó közül. Ez a számadat abból következik, hogy a várakozó 

jelentkezők közül kb. 10–20% fogadja el a felajánlott „vélhetően” cigány származású 

gyermeket, 2010-ben becsülték még a 10%-ot, 2018-ban már 20%-ot. Tehát szakértői 

becslés szerint is nő az interetnikus örökbefogadások száma. Neményiék 2011 – 2014-es 

kutatása viszont 66%-ra lövi be a roma gyermeket visszautasítók számát, azaz a 

kérelmezők kb. 34%-a nem tett származási kikötést. Jelen dolgozatunkban a legutoljára 

kapott szakértői becslést vesszük alapul, vagyis a 10-20%-ot.  

Ezt a 20%-os arányt erősíti meg egy kb. két-három évvel ezelőtti örökbefogadói szülői 

tapasztalat az Ágacska Alapítvány szülőfelkészítő képzése kapcsán: 10 pár vett részt a 

                                                           
59 Neményi M. & Takács J. (2015). Az örökbefogadás és diszkrimináció Magyarországon. Esély. 2. 67–96. 

60 BakóJudit, Romadopt Club alapítója 
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kurzuson és közülük két pár volt roma gyermeket is elfogadó szülő. Az Alapítvány 

visszajelzése szerint ez az arány tartja magát.  

Ha az átlag éves 1500 örökbefogadásra jelentkezőt vesszük 2010 óta, és fokozatosan 

növeljük a 2010. és 2018. között a cigányszármazású gyermeket örökbefogadók arányát 

10%-ról 20%-ra (pl. 2010–13 között 10%, 2014–16 között 15% és 2017-18-ban 20%), 

akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a 2010. óta örökbefogadást kérelmezők közül kb. 

1875 fogadott vagy fogadna még el cigány származású gyermeket.  

Mivel az önsegítő szülőcsoportokba, azaz a közösségbe olyan párok, egyedülállók is 

elmennek, akik még csak várják a gyermeket, de akár ezúton is részesei a közösségnek, így 

nem specifikáljuk tovább ezt a számot, hanem az interetnikus családok és örökbefogadók 

számát, azaz a bővebb szubkultúrába sorolhatókat közel kétezer örökbefogadóra becsüljük. 

 

3.4 Az örökbefogadó szülők felkészítése és támogatása interetnikus 

örökbefogadásra (roma gyerekek örökbefogadására, roma identitás átadására) 

 

2018. január 1-től az örökbefogadásra jelentkező szülőknek a régebbi 21 órás tanácsadás és 

képzés helyett új, 40 órás képzésen kötelező részt venni. A TEGYESZ is tart ilyen képzést, 

de akár egy civil szervezet is akkreditáltathat a témában az elvárásoknak megfelelő 

minőségű tanfolyamot, aminek elvégzése ugyanolyan jogosítványokkal jár, mint a 

TEGYESZ-é. A képzések áttekintésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy megjelenik-e és ha 

igen, milyen módon a roma gyerekek örökbefogadására történő felkészítő elem és főként 

az identitás kérdés, ill. a roma identitás átadásának problematikája. A Romadopt szülőklub 

létrehozója létezésük eddigi legnagyobb sikereként könyveli azt el, hogy a hivatalos 

képzéseket kiegészítették az úgymond nehezen örökbe adható gyerekek örökbefogadását 

elősegítő modulokkal és az erre történő felkészítéssel: ők a cigányszármazású vagy 

valamilyen fogyatékossággal élő vagy idősebb gyerekek. 

 

3.4.1 A TEGYESZ felkészítő tanfolyama 

„A Szakszolgálat az örökbefogadók kötelező felkészítésének 2003-as kezdetétől 

rendelkezik akkreditált képzéssel e tárgykörben, aminek eredményeként ez ideáig közel 

3500 tanúsítványt állított ki örökbefogadók részére. … nem csak a fővárosban, hanem több 

megyében is tart tanfolyamokat a Fővárosi Szakszolgálat, valamint – tekintettel a Hágai 

Egyezmény alapján Magyarországon örökbe fogadni szándékozó idegenajkú 
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örökbefogadókra – a Szolgálat az ő számukra angol nyelvű tanfolyamot tart. Az éves 

engedélyezett csoportok száma 16–18.”61 

A TEGYESZ új képzésének bevezetése mellett új tréneri gárdát is toborzott, részükre már 

felkészítő alkalmakat is szervezett. Az új tanfolyam képzési anyaga letölthető online is.62 

Bevezetőjében ezt írják az új curriculum szükségességéről:  

„Magyarországon 2010 óta csaknem folyamatosan emelkedik az engedélyezett 

örökbefogadások száma. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő örökbefogadhatóvá vált gyermekek mintegy 70%-ának van csak 

ténylegesen lehetősége örökbefogadó családban felnevelkedni.  

Annak érdekében, hogy növekedjen az örökbe fogadni szándékozók körében a 3 

évesnél idősebb, valamint a sérülékeny helyzetű (roma, fogyatékossággal élő, idősebb 

stb.) gyermekek elfogadása iránti hajlandóság, szükségessé vált az örökbe fogadni 

szándékozóknak tartott kötelező felkészítő tanfolyam tematikájának kiegészítése 

érzékenyítő, önismereti jellegű tananyagi elemekkel.” (Dr. Deli és Dr. Sípos – 

Bielochradszky, 2017) Az intézkedés szükségszerűségét a fenti statisztikák is 

alátámasztják. 

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 

vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 

tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

szabályozza a tanfolyam részleteit. 7. sz. melléklete szerint. A képzésben történő részvétel 

feltétele: 1) az örökbefogadásra való alkalmassági vizsgálat pozitív eredménye, melyet az 

örökbefogadásra alkalmasságot vizsgáló szakszolgálat igazol; 2) a szakszolgálat 

alkalmatlanságra tett javaslata esetén a gyámhivatali felhívás a tanfolyami tanúsítvány 

becsatolására [Gyer. 39. § (2b) bekezdése]. A rendelet 10%-nyi, azaz 4 órányi hiányzást 

tesz lehetővé, ennél több esetében ismételni kell az egész tanfolyamot. Bár a tanfolyam 

elvégzése kötelező, de önköltséges, 2018-ban 60–80 ezer Ft/fő-re becsüli árát az anyag. Ha 

egy pár kíván örökbe fogadni, akkor ez 120–160 ezer forinttal is terhelheti a családi 

kasszát. (Pár interjúalanyunk említette is, hogy az örökbefogadás költséges.) 

A képzési tematika moduljai közül látszólag csak a 11.1 számú foglalkozik a származási 

kérdéssel: 

                                                           
61 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf (u.l.: 2018.02.18.) 

62 https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf  (u.l. 2018.03.18) 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
https://tamogatoweb.hu/letoltes/2017_12_27_orokbefogado_tanfolyam.pdf


66 

 

1. Az örökbefogadás és a gyermekvédelem rendszere Magyarországon  

2. A sikeres örökbefogadás feltételei és az örökbefogadás nehézségei 

3. Az örökbe fogadható gyermekek nevelésének speciális nehézségei  

4. A gyermek magával hozott tulajdonságai és a környezet szerepe a gyermek fejlődésében  

5. A veszteség szerepe az örökbefogadásban  

6. A kötődés szerepe a gyermek életében  

7. Egymásra találás  

8. Konfliktus és konfliktuskezelés  

9. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében  

10. Az örökbefogadással kapcsolatos speciális szülői feladatok  

11. Érzékenyítés a speciális adottságú örökbefogadható gyermekek örökbefogadására  

11.1. A gyermek származásának kérdései – érzékenyítés különböző származású 

gyermekek elfogadására  

11.2. Nagyobb életkorú gyermekek örökbefogadása  

11.3. Egészségi problémával küzdő gyermekek örökbefogadása  

11.4. Testvérek örökbefogadása  

12. Az örökbefogadás utánkövetése, az utánkövetésbe nem tartozó szolgáltatások  

13. Ismereteket összegző beszélgetés.  

Ugyanakkor a 3. témakör: Az örökbe fogadható gyermekek nevelésének speciális 

nehézségei is kapcsolódik a roma gyerekek örökbefogadásának kérdésköréhez, hisz a 

következőket taglalja: Együttélés a „mássággal”, Örökbefogadott gyermekek a különböző 

közösségekben, Az iskolai beilleszkedés nehézségei, illetve a 4. témakör: A gyermek 

magával hozott tulajdonságai és a környezet szerepe a gyermek fejlődésében, 

amelynek keretében szó esik az örökletes és hozott adottságokról, képességekről: az 

öröklés fogalmáról, személyiségvonásokról, amelyeket az öröklés erősebben meghatároz, a 

környezet hatásáról, a szocializáció fogalmáról, a fejlődést befolyásoló tényezőkről, a 

fejlődési elmaradást okozó tényezőkről stb. Véleményünk szerint ez a legutóbbi témakör 

boncolgat olyan szenzitív kérdéseket, amelyek eltalálhatják a potenciális szülők 

legzsigeribb, akár önmaguk elől eltitkolt hiedelmeit a roma származással kapcsolatban. 

Előkerül a temperamentum, az intelligencia, az agresszió vagy akár a homoszexualitás 

öröklődési kérdése is. 
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A 11. témakör: Érzékenyítés a speciális adottságú örökbefogadható gyermekek 

örökbefogadására és alpontja, a 11.1. A gyermek származásának kérdései – érzékenyítés 

különböző származású gyermekek elfogadására az alábbi témákat érinti:  

- Előítéletek kezelése a családban és a tágabb környezetben  

- Különböző származású gyermekek elfogadásának elősegítése  

- Érzékenyítés a másságra, együttélés a mássággal  

- Különböző származású gyermekek identitása örökbefogadó családokban  

- A származás kérdései, elfogadtatása a tágabb családban és a környezetben  

Ebben a modulban olyan gyakorlatok ajánlottak, mint pl. a) rádióinterjú meghallgatása 

Bakó Judittal, a Romadopt alapítójával a Klubrádióban, majd ennek kapcsán beszélgetés, 

vagy b) beszélgetés arról, hogy miben lehet más a roma kisgyermek személyisége és 

nevelése,  vagy c) beszélgetés az örökbefogadó szülő kiállásával kapcsolatosan a gyermeke 

mellett (riport és interjú felnőtt roma értelmiségi fiatalokkal) vagy d) körbejárják a 

származás miatti diszkrimináció kérdését az oktatási intézményekben, 

gyermekközösségekben. 

A kézikönyvben bemutatott témák és feladatok kifejezetten provokatívak, erőteljesen 

feszegetik az előítéleteket, pl. mit jelent egy másik személyiség jelenléte, hogyan lehet a 

másságot kezelni a családban, hogyan épül fel az identitás, mennyit jelent a gyerek fizikai 

mássága, vagy éppen mi a teendő, ha a roma gyerek azt mondja, hogy ő nem roma, nem 

akar az lenni vagy elkerülhető-e teljesen a diszkrimináció az egész gyermekkoron át. 

 

3.4.2 Az Ágacska Alapítvány képzése és „Tokkal – vonóval” csoportja 

A) Az Örökbefogadói Felkészítő Tanfolyam63 

Az Alapítvány Budapesten és Szegeden is tart potenciális örökbefogadó szülőket felkészítő 

tanfolyamokat. Jelenleg éppen akkreditáció alatt áll a képzési programjuk, amelyet a 

hivatalok is elfogadnak. Természetesen szükséges volt a régi 21 órás képzést az új törvényi 

vagy rendeleti előírás miatt átalakítani 40 órásra és ezt akkreditációs folyamaton elindítani. 

Ez a képzés is önköltséges, a jelenleg meghirdetettnek 60–70 ezer Ft/fő az ára. 

Maga az Alapítvány is hivatalosan bejegyzett képző szervezet, így fogadni tudja a 

jelentkező szülőket. 2003. óta tartanak szakembereik felkészítő tanfolyamokat (a 

Családjogi Tv. is 2003. január 1-től írja elő az örökbefogadás feltételeként), az elmúlt 14 

                                                           
63 http://www.agacska.hu/tanfolyamok-kepzesek/orokbefogadoi-felkeszito-tanfolyam/ (u.il.: 2018. 03. 18) 

http://www.agacska.hu/tanfolyamok-kepzesek/orokbefogadoi-felkeszito-tanfolyam/
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évben (bár a weboldal frissessége nem egyértelmű!) kb. 180 tanfolyamot tartottak és 

mintegy 3200 jelentkezőt készítettek fel. Jelentős számokat tudnak felmutatni. 

A tanfolyam célja, hogy a program révén az örökbe fogadni szándékozó szülők teljes képet 

kapjanak arról, milyen változásokat jelent majd a családjuk életében az örökbefogadás. A 

tanfolyamok alkalmával mind a szakemberrel, mind egymással megoszthatják 

dilemmáikat, választ kaphatnak kérdéseikre. Az itt szerzett ismeretek, készségek, 

tapasztalatok birtokában az örökbefogadó szülők képesek lesznek harmonikus, nyugodt és 

biztonságos családi hátteret biztosítani a gyermeknek, valamint lelkileg egészséges 

családot teremthetnek. „A felkészítő tanfolyam segíti azt is, hogy a résztvevők olyan 

kapcsolatokat is kialakíthassanak a csoportban, melyek később is fontosak lehetnek 

számukra. Az ilyen csoportok tapasztalata mindig az, hogy a szülők rendszeresen 

felkeresik egymást, másrészt a tanfolyamot vezető szakembereket. Így a program nem csak 

felkészíti őket a várható helyzetekre, esetleges nehézségekre, de olyan kapcsolatokat is 

biztosít számukra, melyek erős támaszként, segítségként állhatnak mögöttük a problémás 

időszakokban.” A tanfolyam témakörei érintik a gyermekvédelmi rendszert felépítését; az 

örökbefogadott gyermek múltjának megismerését, kezelését; az örökbefogadás különböző 

formáit; egyéb befogadó szülői formákat; a korai kötődés jelenségét és ennek hatásait a 

gyermek későbbi életére; a gyermekek érzelmi fejlődését; a vér szerinti szülők helyzetét és 

problémáit. A résztvevők választ kaphatnak arra, hogy mi előzi meg az örökbefogadást; 

mire számíthatnak az első napokban; mennyiben más egy örökbefogadott gyermek 

nevelése, mint egy vér szerinti gyermeké; a társadalom és a tágabb család hogyan fogadja 

az örökbefogadó családot; miért fontosak a gyermek számára a családi kapcsolatok és az 

állandósság; meg kell-e mondani a gyermeknek, hogy örökbefogadott, és ha igen, hogyan, 

mikor. Továbbá segítséget kapnak ahhoz, hogy megismerjék és megértsék az 

örökbefogadás hátterében álló motivációikat; hogyan készüljenek fel a változásra, amit a 

gyermek örökbefogadása jelent majd családjuk életében; hogyan kezeljék szorongásaikat, 

feszültségeiket; hogyan kezeljék az örökbefogadás tényét a környezet előtt, hogyan 

készítsék fel a környezetet az örökbefogadott gyermek érkezésére; feldolgozzák saját 

veszteségeiket, és segítsenek ebben a gyermeknek is; felkészüljenek a gyermek 

óvodába/iskolába kerülésekor jelentkező nehézségekre; megfelelően kezeljék és megoldják 



69 

 

a gyermeknevelés során jelentkező problémákat, konfliktusokat; hogyan birkózzanak meg 

a felmerülő előítéletekkel, negatív véleményekkel64. 

A legutolsó pont utal arra, hogy a származás kérdését érintenék, illetve minden kérdés 

vetületeként felmerülnek az örökbefogadott roma gyermek aspektusai. Sajnos, egyelőre 

csak a régi képzés tematikája elérhető, az új, 40 órás curriculum kifejezetten taglalja a 

származás és másság kérdést, csakúgy, mint a TEGYESZ képzése. 

B) „Tokkal – vonóval” – Szülőcsoport roma gyermekeket örökbefogadóknak65 

Ez nem képzés, hanem szabad beszélgetős, tematikus felnőtt önsegítő csoport kifejezetten 

olyan szülőknek, akik roma gyermeket fogadtak örökbe. 2017. októberében indult az újabb 

foglalkozás-sorozat és nyár elejéig tart, amelyet az Alapítvány két szakértő munkatársa 

vezet. Egy újabb csoport indul 2018. márciusában. 

A szülőcsoport a közös munka során az alábbiakban segít: 

- a résztvevők elhozhatják a mindennapi életükben előforduló nehézségeket, kérdéseket és 

konfliktusokat, melyeket önismereti módszerekkel dolgoznak fel a szokásos Ágacskás 

ítélkezésmentes légkörben; 

- körbejárják, hogy miként befolyásolja a fejlődést a gyermek temperamentumának és a 

nevelésnek a kölcsönhatása; 

- beszélnek mindarról, ami foglalkoztat egy roma gyermeket nevelő nem roma családot; 

- pszichológiai szempontokat is felvetnek az előítéletek kialakulásának, fennmaradásának 

megértése érdekében, valamint a megváltoztatás lehetőségeiről is beszélnek; 

- oldani igyekeznek a cigány vagy bizonytalan származással kapcsolatos félelmeket, és 

megoldási módokat, kommunikációs technikákat kínálnak; 

- körbejárják, hogy mivel járulhat hozzá az örökbefogadó szülő cigány származású 

gyermeke egészséges identitásának kialakulásához; 

- foglalkoznak a társadalmi sztereotípiák és a szűkebb szociális közeg előítéleteinek 

kezelésével, valamint önismereti feladatokon és kérdéseken keresztül dolgoznak saját, akár 

fel nem ismert, különféle sztereotípiáikon is. 

A csoporton önismereti feladatokkal, kérdésekkel dolgoznak saját sztereotípiáikon, 

kimondott vagy még fel sem ismert előítéleteiken; segítnek a származással kapcsolatos 

                                                           
64 http://www.agacska.hu/tanfolyamok-kepzesek/orokbefogadoi-felkeszito-tanfolyam/ (u.l.: 2018. 03. 18.) 

65 http://www.agacska.hu/tokkal-vonoval-szulocsoport-roma-gyermekeket-orokbefogadoknak/ (u.l.: 2018. 

03. 18.) 

http://www.agacska.hu/tanfolyamok-kepzesek/orokbefogadoi-felkeszito-tanfolyam/
http://www.agacska.hu/tokkal-vonoval-szulocsoport-roma-gyermekeket-orokbefogadoknak/
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bizonytalanságok, kételyek leküzdésében; oldják a roma vagy bizonytalan származású 

gyermekkel kapcsolatos félelmeket, szorongásokat; gyakorlati tanácsokkal segítik a leendő 

vagy már örökbefogadó szülőket, akik vállalták, hogy roma vagy bizonytalan származású 

gyermeket nevelnek; foglalkoznak a társadalom és főleg a szűkebb környezet (óvoda, 

iskola, család, szomszédok) előítéleteinek, „beszólásainak” kezelésével. 

A csoportülésekre vendégeket hívnak, pl. nem romaként roma származású gyermek(ek)et 

nevelő szülőket, roma és nem roma származású testvéreket nevelő szülőket, roma 

származású örökbefogadottakat, akik nem roma szülőkkel nőttek fel. 

A csoportot olyan házaspároknak vagy egyedülállóknak ajánlották, akik cigány származású 

gyermeket fogadtak örökbe, vagy roma gyermek örökbefogadására készülnek, ill. erre 

nyitottak. Ajánlják azoknak, akik szembesültek a társadalom vagy a szűkebb környezet 

előítéleteivel, vagy tartanak ezektől. Céljuk, hogy a csoporttagok ugyanolyan jól tudják 

kezelni a vélhető vagy biztosan tudott roma származást, mint a gyermek 

örökbefogadottságának kérdését. Az új csoport beharangozójában a weboldalon az alábbi 

megfogalmazás található: „Olyan örökbefogadó szülőknek és várakozóknak ajánljuk ezt a 

csoportot, akik foglalkozni akarnak gyermekük származási kérdésével. Akik fontosnak 

tartják, hogy a bizonytalan vagy a vélhető roma származást legalább olyan jól kezeljék, 

mint azt, hogy a gyermekük örökbefogadott.” 

A csoport formája: a csoport zárt, vagyis a csoporttagok vállalják, hogy egész évben részt 

vesznek a közös munkában. Erre azért van szükség, mert az információ-átadáson kívül a 

csoport feladata egymás támogatása is, valamint önismereti munka is folyik, amihez 

elengedhetetlen az állandó csoporttagság nyújtotta bizalmi légkör.  

A találkozók rendszeressége és hossza: az itt tárgyalt, már folyó szülőcsoport keretében 

havonta egyszer találkoznak, egy alkalom 3 óra hosszú. Az újonnan meghirdetett csoport 8 

alkalmas, 4 x 45 perc egy alkalom.  

Önköltség és pénzügyi támogatás: az első csoport-sorozatot az Ágacska tudta támogatni, 

így fél évre, 4 alkalomra a szülők 12 ezer Ft/fő díjat fizettek. A most frissen induló csoport 

díját már nem és a 4 alkalom 25 ezer Ft/fő-be kerül. 66 

 

                                                           
66 http://www.agacska.hu/tokkal-vonoval-szulocsoport-roma-gyermekeket-orokbefogadoknak/ 

(u.l.:2018.03.18.) 

http://www.agacska.hu/tokkal-vonoval-szulocsoport-roma-gyermekeket-orokbefogadoknak/
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A szülőcsoport hatékonyságát érintett interjúalanyaink mind alátámasztották. A 

témafelvetések is adekvátak, de mégis mindezzel együtt a névválasztást meglehetősen 

érdekesnek találjuk: szóvicc is, remélhetőleg ironizáló is (ez nagy bizalmat jelent a 

jelentkezők felé), de ha nem így olvassuk, akkor sztereotip, foglalkozással kapcsolatos 

kifejezés a romákat illetően.  

 

Az örökbefogadási rendszer szereplőinek bemutatásának fejezetében és itt a képzési 

modulok leírása során is látszik, hogy az örökbefogadást nem közvetítő, de előtte és utána 

támogatást nyújtó, alulról jövő civil kezdeményezéseknek célja a közösségépítés is. 

Többen rendszeres szabadidős programokat szerveznek és kifejezetten erősítik az 

örökbefogadó szülők egymás közötti kapcsolatát. Mindez hozzájárul és megerősíti a 

csoportképző erőt, a csoportként történő öndefiníciót és a szubkulturális jellegek 

kialakulását. 

 

Az interjúkból kiderül, hogy szinte minden roma gyermeket örökbefogadó nem roma szülő 

annyi képzésre és szülőcsoportra jár még az örökbefogadás után is, amennyire ideje, 

energiája és pénztárcája engedi, ugyanis kivétel nélkül erőteljes önreflexív, önismereti 

folyamatban is részt vesznek. 
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4. A kutatás eredményei 

 

Jelen fejezetben a szubkulturális jelleg négy pontjához és a hipotézisekhez kapcsolódunk 

vissza.  

A kutatás alapmegközelítése fenomenológiai (a Bevezetésben utaltunk erre) és az 

interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) módszertanát tanulmányoztuk hozzá.67 Mivel a 

módszertan alkalmazásáról kizárólag pszichológiai területen találtunk leírást, így minden 

részletében nem vettük át, de megközelítése iránymutató volt számunkra.  

Egy identitáskonstrukciós folyamat vizsgálatát tűztük ki célul, amely egyfajta megértő 

létmód és alappillérét az jelenti, hogy a nem roma örökbefogadó szülők hogyan értelmezik 

a cigány származást, a roma identitást miközben erőteljes befolyást gyakorol rájuk a 

sztereotip, előítéletes magyar környezet is és milyen szocializációs stratégiákat választanak 

ennek alapján. E kutatási tárgy miatt indokolt a husserli fenomenológiai megközelítés 

alkalmazása, amely abból indul ki, hogy nem lehet a külső és belső világok között 

hagyományos módon különbséget tenni, hisz „az emberi tudat és tárgya össze van kötve 

egymással, tehát a dolgok nem önmagukban azok, amik, hanem jelentésüket és értelmüket 

az adja, hogy az egyén számára hogyan jelennek meg” (Rácz – Kassai – Pintér, 2016 in 

Kassai et al. 2017). És ha a tudat és tárgya viszonyban állnak egymással, akkor a tudat 

intencionálja tárgyát. A dolgot „mint” ezt és ezt érzékeli a tudat. Ennek következménye, 

hogy a tudat nem teremti, hanem meghatározza tárgyát, illetve a tárgy csak úgy létezik, 

ahogy a tudat számára van, vagyis a tárgy tudatban megjelenő képe, a fenomén, immanens. 

Ebből következően csak így felfogható és vizsgálható maga a cigányszármazás is például, 

amikor nem azt keressük, hogy az mi, hanem hogy ez mit jelent a szülők számára, milyen 

„tudataktusok” jelennek meg miközben örökbefogadott gyermeküket cigány 

származásúnak tartják, hisz a cigány származás önmagában, tőlük vagy másoktól 

függetlenül nem definiálható és ez a megközelítés adhat lényegszemléletet, a közös jegyet 

(ami a szubkultúra közös összekötő szála is lehet).68 

                                                           
67 „Az IPA alapjai a fenomenológiához és a hermeneutikához kapcsolódnak, amelyek azt hangsúlyozzák, 

hogy az egyén tapasztalata csak annak kontextusában értelmezhető. Az IPA személyközpontú 

megközelítésével lehetővé teszi, hogy a kutató egy adott tapasztalatot „bennfentes perspektívából” 

szemléljen, a kutatásban részt vevő személyt szakértőként kezelve. A módszer idiográfiás elkötelezettséggel, 

az adott tapasztalat minél részletesebb feltárására és annak megértésére törekszik, azt értelmezve, hogy a 

vizsgálatban részt vevő személy hogyan értelmezte azt. (Kassai et al. 2017) 

68 A fenomenológia: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/17het/filozofia/filozofia17.html 
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Kvantitatív (kérdőíves) és kvalitatív (interjús) kutatási módszereket is alkalmaztunk a 

„desk research” és megfigyelés módszerei mellett, hogy a hiányzó számadatokat vagy 

statisztikai képet pótoljuk, illetve a csoport- és roma identitással, ezek jelentéstartalmaival 

kapcsolatban, vagyis a kulturális meghatározottságokról, mint identitásépítő és 

csoportképző elemekről világosabb képet kapjunk.  

Központi és vizsgálandó elemnek, szakértői interjúink és a szakirodalom feldolgozása 

alapján, a roma identitás témakörét választottuk ki, mivel véleményünk szerint a legtöbb 

dilemmát és kérdést ez az aspektus vetette fel mind szakértői, kutatói és szülői részről is, és 

mert ebből fakadóan erőteljes csoportszervező erőként is megjelenik. Az értelmezési és 

teoretikus keret leírásakor a 2. fejezetben már számos konklúziónkat is előrevetítettük 

ezzel kapcsolatban.  

Ami érdekes kérdés maradt számunkra, hogy a szülőkben merül-e fel a roma identitás és 

átadásának kérdése, vagy hangsúlyosabban a szakértők, a szervezetek gerjesztik a 

dilemmákat a téma körül az általuk szervezett reflexiós képzések során, illetve az önsegítő 

csoportokban a témakörök meghatározásakor. Ugyanis a cigány származás, a roma 

identitás meghatározásának nehézségeit és komplexitását körbejárva úgy tűnik, mintha a 

roma identitás átadásának boncolgatása aktuális, trendi téma és megoldás lenne úgy, hogy 

közben a fogalom tartalma nem világosan tisztázott. Ahogy már előzőleg utaltunk rá, 

szituációtól függően, de akár egy szövegen belül is keveredik a fogalomban a teljes 

identitásra vonatkozó vagy a részidentitási elem képe, ebben a formájában pedig 

felelőtlennek tartjuk a dobálózást vele.  

A másik, talán „utópisztikus” kérdés visszatérően megjelenik: amennyiben az 

örökbefogadó szülők felkészültek, hogy egy számukra meghatározhatatlan származású 

gyermeket fogadjanak örökbe és tisztában vannak vele, hogy nem lehet egyértelműen 

cigányként identifikálni, és nem bízzák magukat a rasszjegyek és nevek „útmutatására”, 

következtethetünk-e arra, hogy csak és kizárólag a társadalom percepciója miatt 

„kénytelenek cigánynak tartani” gyermeküket és csupán a társadalmi kényszer miatt 

szükséges az interkulturális vagy interetnikus létmódot megélniük, és ennek útvesztőiben 

bolyonganiuk - ezzel csoportkohéziós erőt és identifikációs drive-ot szolgáltatva a 

szubkultúrának. 
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4.1 A kérdőíves felmérés és az interjúk eredményei kiegészítve a megfigyelés 

információival 

Kérdőívünket (l. 1. sz. mellékelt) Google sheetsben szerkesztettük meg, ez közös kutatói 

munka eredménye (l. Bevezetés), így a kérdőív tartalmaz olyan kérdéseket (pl. skálák), 

amelyek jelen szakdolgozat témáját nem érintik. Ez a módszer főként hólabda elvű 

kitöltést tett lehetővé. A kérdőívet kutatótársam célzottan juttatta el örökbefogadó 

szülőkhöz, csoportjaikhoz, velük foglalkozó intézményekhez, szervezetekhez, mert a téma 

szenzitivitása miatt hatékonyabbnak gondoltuk ezt a terjesztési módot. Elküldtük mind a 

hét civil szervezethez, amely nyílt örökbefogadással foglalkozik, továbbá a TEGYESZ-

nek, Mózeskosár Egyesületnek, Ágacska Alapítványnak, Romadopt szülőcsoport 

levelezési listájára, két örökbefogadási témájú, zárt Facebook-csoporthoz és az Örökbe.hu-

nak. A szervezetek továbbították akár több száz fős levelezőlistájukra és az állandóan 

intenzíven látogatott örökbe.hu megjelentette weboldalán. 

2018. 04. 05-én kerültek az eredmények leszívásra, addig a napig 114 kitöltés érkezett. 

Figyelembe véve, hogy több ezer örökbefogadó család becsülten 10–20%-a interetnikus 

család és így a kérdőív célcsoportja mintegy 2000+ tagságú, a 114 csekély számnak tűnhet 

(kb. 0,05%) és semmiképpen sem reprezentatív. Továbbá meg kell említeni, hogy mivel az 

egyéni vélemények feltérképezése miatt örökbefogadó szülőket kértünk meg a kitöltésre, 

így nem tudunk a családok számára sem következtetni ebből a sokaságból, mivel egy 

családon belül két örökbefogadó szülő is kitölthette a kérdőívet. Ugyanakkor 

valószínűsíthetően a kitöltők azok az aktívabb szülők, akik intenzíven részt vesznek a 

feltételezett szubkultúra életében és alakításában. 

A 114 kérdőívből 110 releváns, az első szűrőkérdés biztosította, hogy csak olyan töltse ki, 

akinek van vélhetően vagy biztosan, részben vagy egészben roma származású gyermeke. 

Hozzá kell még tennünk, hogy számos esetben előre meghatározott válaszopciókat adtunk 

meg (kiegészítve az egyéb kategóriával) és egy adott kérdéshez többet (max. 3-4 elemet) is 

kiválaszthattak a kitöltők. Ez a megoldás nyilvánvalóan felveti a szülők befolyásolását a 

választható elemek által, ugyanakkor ezeket az elemeket az addig elkészült interjúink és 

szakirodalmi információk alapján alkottuk meg és így tarthattuk meg a kérdőív kereteit. 

Éppen azért is készítettünk még interjúkat, hogy ott szabad válaszadás formájában 

gyűjtsünk további információt, illetve ez a releváns módszer a személyes vélekedések 

felderítésére. 
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Szakértői interjúkat a TEGYESZ és a Mózeskosár Egyesület munkatársaival készítettünk, 

illetve három olyan érintett örökbefogadó szülővel, akik a szakterületen is tevékenykednek 

kutatóként, tanácsadó pszichológusként vagy szülőklub vezetőként. Összesen 9 

örökbefogadó szülőt értünk el és félig strukturált, mélyinterjút csináltunk velük. Olyan 

örökbefogadó szülőket kerestünk, akik vagy Romadopt klubba járnak, vagy az Ágacska 

Alapítvány Tokkal–Vonóval csoportjába (többen mindkettőbe). Azért ezt a szűrőt 

választottuk, mert a szubkulturális csoportjelleg feltérképezéséhez már közösségépítésben 

résztvevő személyeket kívántunk elérni. Az interjúk adatait a 2. sz. mellékletben, az 

interjúvázlat alatt soroltuk fel. 

 

A feldolgozás szempontjai: 

1) A csoport demográfiai jellemzői 

2) Milyen hátteret, értékrendet hoz magával az örökbefogadó szülő 

3) Út az örökbefogadásig 

4) Örökbefogadandó gyermekre vonatkozó szempontjaik 

5) Az örökbefogadott gyermek hátterének ismerete, származása, egyéb vonásai 

6) A szűkebb és tágabb család, környezet álláspontja az örökbefogadáshoz és a cigány 

származású gyermekhez 

7) Az örökbefogadott gyermek roma identitásának fontossága és mit is jelent ez az 

örökbefogadó szülő számára 

8) A roma identitás kialakulásának segítése, az örökbefogadó szülő részvétele ebben a 

folyamatban 

9) Az örökbefogadott gyermek cigányságához kapcsolódó jegyeinek pozitív megerősítése 

10) A szűk család identitására visszahatott-e a cigány származású gyermek örökbefogadása 

11) Milyen problémák merülnek fel, honnan tud segítséget kérni 

12) Nevelési, oktatási intézményekben jeleznék-e előre az örökbefogadó szülők, hogy 

gyermeke örökbefogadott és cigány származású 

13) Milyen támogató szervezetekhez, szülőcsoportokba járnak és mit kapnak onnan, érzik-

e a közösséghez tartozást 

 

4.1.1 Demográfia 

Életkor: 31 és 61 éves között mozog, leggyakoribb 45 éves (10,9%), a 40 éves (10%) és a 

38 éves (9,1%) örökbefogadó. 
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Nem: mindösszesen 15 férfi (13,6%) töltötte ki a kérdőívet, amiről arra tudunk 

következtetni, hogy az önmagát nőnek definiáló örökbefogadó szülői kör jóval aktívabb a 

csoportban. 

Állampolgárság: 98,2% magyar állampolgár, ez 108 fő, 1 fő magyar–lengyel kettős 

állampolgár, 1 fő szlovák. 

A következő érdekes kérdés a szülők valamilyen kisebbségi csoporthoz tartozását 

boncolgatta. 78,2%-uk, azaz 86 fő nem sorolja magát valamilyen kisebbségi csoporthoz, 

16,4%-uk, 18 fő viszont igen, 6 fő pedig nem tudja.  Mindösszesen csak 21 fő adott választ 

arra a kérdésre, hogy milyen kisebbségi csoporthoz tartozónak érzi magát: 28,6% nemzeti 

kisebbséghez, másik 28,6% pedig vallási kisebbséghez tartozónak vallja magát. Majd ezt 

követi 9,5 és 9,5 %-kal az etnikai (1 fő, lehet roma szülő is), határon túli magyar, lengyel, 

több identitású magyar anyuka, 1 fő válaszolta, hogy nem kifejezetten sorolja magát ilyen 

csoporthoz, de az identitásának része. Senki nem sorolta be magát kulturális vagy szexuális 

kisebbséghez. 

Családi állapot: 73,6% – 81 fő házas, 13,6% – 15 fő egyedülálló, 7,3% – 8 fő elvált, 3,6% 

– 4 fő párkapcsolatban élő, 1 fő özvegy és 1 fő házas, de különélő. 

A kitöltők 50,9%-a – 56 fő Budapesten él, 20,9% – 23 fő pedig a főváros környékén, azaz 

kb. a kitöltők háromnegyede a fővárosban vagy vonzáskörzetében él. 9,1% – 10 fő másik 

megyeszékhelyen, a többiek vidéki kisvárosban vagy falun. 1 fő él Angliában. 

Legmagasabb végzettség: 47,3% – 57 fő rendelkezik egyetemi diplomával, 22,7% – 25 fő 

főiskolai vagy BA diplomával, 12,7% – 14 fő pedig doktori vagy magasabb fokozattal. 5 

fő – 4,5% szakiskolát vagy szakközepet végzett, 7 – 7 főnek (6,4 – 6,45%-nak) 

gimnáziumi érettségije vagy OKJ-s szakképzettsége van.  

Idegen nyelv: A kitöltők jelentős többsége, 83,6% beszél idegen nyelvet.  

Foglalkozás: Kicsivel több, mint a felük, 52,7% foglalkoztatott, 20%-uk vállalkozó, 

21,8%-uk gyermeknevelési céllal otthontartózkodó. A többiek ezek keverékei, 1 fő 

nyugdíjas, 1 fő őstermelő, 1 fő szabadúszó is megtalálható közöttük.  

Munkahelyi státusz: 39,0% beosztott, 12,7% vezető, 10% középvezető, 1,8% felsővezető, 

18,2% szabad szellemi foglalkozású, 13,6% inaktív (otthon maradó, nyugdíjas stb.) és 

páran a már megadott kategóriák mellett megfogalmazták saját maguk státuszát. 

Gazdasági, pénzügyi helyzet: 50,9% átlagos, a mi értelmezésünkben ez azt jelenti, hogy 

figyelmes gazdálkodással jól kijön egy hónapban, megtakarítani is rendszeresen kis 

összegben tud, saját tulajdonú ingatlannal is rendelkezhet, megenged magának néha extra, 
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kényelmi költségeket (pl. nyaralás, kultúra stb.). 37,3% átlag feletti kategóriába sorolta 

magát, azaz kényelmesen kijön egy hónapban, megtakarítani rendszeresen nagyobb 

mértékben tud, saját tulajdonú ingatlannal is rendelkezik, kisebb befektetésekkel is 

rendelkezhet, rendszeresen megenged magának extra, kényelmi költségeket (pl. nyaralás, 

kultúra stb.). 5,5% jóval átlag feletti, vagyis jelentős pénzeszközökkel, megtakarítással, 

befektetésekkel rendelkezik, akár több ingatlannal is, nagy összegű extra vagy akár luxus 

költségeket enged meg magának. Másik 5,5 % átlag alattinak tartja pénzügyi helyzetét, 

tehát épp hogy kijön egy hónapban, ritkán megenged magának szükségszerű extra 

kiadásokat. 1 fő jelölte meg a jóval átlag alatti kategóriát, tehát alapvető kiadásokat (rezsi, 

élelmiszer, ruházkodás) enged csak meg magának, nem jön ki egy hónapban.  

Kulturális fogyasztását tekintve a nagy többség rendszeresen jár moziba, színházba, 

múzeumba stb., de 7 fő csupán egyszer-egyszer egy évben. Ennek nem csak gazdasági 

helyzetük az oka, hanem hogy a gyermeket nevelők kevesebb szabadidővel rendelkeznek. 

Kapcsolati tőke szempontjából pedig elmondható, hogy minimum családtagokhoz tudnak 

fordulni segítségért, de jellemzőbb, hogy kiterjedtebb családi, szakmai kapcsolatokhoz 

tudnának fordulni krízis esetén. 

 

„43 éves leszek, kétdiplomás, két nyelven beszélő, nemzetközi cégnél dolgozó munkavállaló 

vagyok.” 

Interjúalanyaink is 37 és 49 év közötti, főként nők voltak közgazdász, jogász, 

pszichológus, kutató, lelkész, pedagógus vagy kereskedelmi háttérrel Budapestről vagy a 

főváros agglomerációjából. 

Összességében tehát elmondható, hogy jórészt fővárosi vagy környékén élő, közép- és 

felsőosztálybeli középkorú értelmiségiek az interetnikus örökbefogadók. 

 

4.1.2 Milyen értékrendet hoznak magukkal, miben nevelkedtek az örökbefogadó 

szülők? 

Itt a szülői interjúkra támaszkodva elmondható, hogy az aktív, csoportokba járó, reflektív 

interetnikus örökbefogadó szülők szinte mind olyan családban nőttek fel, ahol értéket 

képviselt a másság iránti tolerancia. Az esetek 80%-ában még a „szalonzsidózás vagy 

„szaloncigányozás” sem jelent meg a szocializációban, mindösszesen két családban tetten 

érhető ez a zsidó/cigány/rendőr viccek és a közbeszédbe átment szólások (pl. járkálsz, mint 

zsidóban a fájás) szintjén. Ugyanakkor a déd- és nagyszülői generáció hordoz jellemzően a 
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családokban lágyabb vagy erősebb ellenállást a mássággal szemben, akár a vallásra 

támaszkodva. Több örökbefogadó szülő a szüleik zsidósághoz való elfogadó viszonyából 

eredezteti nyitottságát, de pár esetben már a cigányok iránti tolerancia is megjelent. Máshol 

az erőteljes értelmiségi értékrend követelte meg az előítélet-mentességet, de találunk 

nemzetközi környezetben felnövő örökbefogadókat, beházasodott külföldieket is (és 

jellemzően észak-afrikai vagy közel-keleti származásúakat) számos esetben, de félzsidó, 

multietnikus gyökerű család is megjelenik. Az interjúalanyok kevesebb mint fele 

találkozott cigányemberekkel gyerek- és fiatal korában, vagy tanulmányai alatt az 

iskolában, jellemzően a szegény és tanulatlan vonásokkal szembesültek, kivéve egy 

helyzetben Nyugat-Magyarországon, amikor két cigány osztálytárs is folytatta 

tanulmányait, értelmiségivé vált. 

„Gyerekkoromban külföldön éltem valamennyit. Ott mindenféle színű osztálytársam volt 

egyébként és itthon tapasztaltam először a cigány osztálytársnál, hogy csúfolják, én akkor 

nem értettem. ...nem tudok roma felmenőkről, de nem kutattam. Magyarként nem tudhatjuk, 

mi van bennünk. Még csak szalonzsidózás sem volt otthon igazából. Van a rokonságnak 

része, aki borsodi megyében él, onnan hallok ilyet, de nem olyan durván, ott más helyzet 

van. Családból ilyet nem kaptam…A családban nem volt divat az elítélés.” (szülői interjú) 

 

„És felnőtt koromban a Ferencvárosban éltem rengeteget, gimis koromban találkoztam 

sokszor cigányokkal, semmi atrocitás nem ért, úgy nőttem fel, hogy nem abból ítélem meg 

az embert, hogy hogyan néz ki.” (szülői interjú) 

 

4.1.3 Hogy jutottak el az örökbefogadásig? 

Az interjúalanyok szinte mind több éven keresztül próbálkoztak a természetes 

fogantatással, majd jellemzően három-négy lombikprogram után vagy egy ilyen 

folyamattal párhuzamosan döntöttek az örökbefogadás mellett (is). Egy esetben jelentette 

ki egy házaspár nő tagja, hogy nem kíván a lombikprogramba, egy fizikailag és lelkileg is 

különösen megterhelő beavatkozásba belemenni. Mindenesetben a gyermekkel kiegészült 

nagyobb család létrehozása a motiváció, nem valamilyen jótékony, társadalmilag felelős 

cél vezérli a kérelmezőket.  

„Ha valaki megtudja, hogy örökbe fogadtunk, úgy reagál, hogy ti milyen csodálatos 

emberek vagytok! Pedig nem, csak nem akartunk gyerek nélkül élni.” (szülői interjú) 
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A párok felénél nem is fordul elő meddőség, azaz valamilyen biológiai ok, de mégis úgy 

élik meg, hogy meddők. 

Az örökbefogadás bevállalása egyes esetekben hosszabb folyamat volt, máshol szinte 

azonnali döntés eredménye, de jellemzően még a másfajta próbálkozásokkal párhuzamosan 

történik a döntés meghozatala és az örökbefogadási folyamat megkezdése. Ez ellent mond 

annak a szakértői véleménynek, hogy örökbe fogadni akkor érdemes és felelős, amikor már 

eldőlt végleg, hogy nem tudnak a párok saját gyermeket vállalni és elvégezték a 

gyászmunkát is ezzel kapcsolatban.  

A szülők, de főként a nő kora minden esetben egy befolyásoló tényező volt, a 

lombikpróbálkozások lehetőségének számbavételének és az örökbefogadási folyamat 

elindításának tekintetében is (különösen, hogy az örökbefogadás törvényi szabályozása is 

meghatároz korhatárt). 

Vannak, akik hirtelen kaptak ihletett pl. egy másik örökbefogadó pár példáját látva vagy 

egy nyaralás során a sok rohangászó gyermek láttán, akik nem is hasonlítottak szüleikre. 

Félelem nem jelent meg a szülőknél, esetleg kétség, dilemmák az alkalmasság, egy idegen 

gyerekhez való viszonyulás kapcsán. 

 

4.1.4 Az örökbefogadandó gyermekhez rendelt szempontok 

Az örökbefogadásra jelentkezők szinte mindegyike 0–3 éves korban jelölte meg a 

korhatárt, közülük is hárman kifejezetten csecsemőt szerettek volna 0–6 hónap között. 

Mindegyikük korrigálható betegséget tudott elfogadni és többségében testvérekre, akár 

ikrekre is nyitottak, hisz gondolkodnak még további gyerekek örökbefogadásában. 

A cigány származás megengedése, azaz hogy nem jelölnek meg a szülők az ú.n. „egyéb” 

kategóriában származási megkötést, a legtöbb esetben elsődlegesen azért merül fel, hogy 

gyorsan gyermekhez jussanak, majd ezt kiegészíti a hátterükből is következő nyitottabb 

viszonyulás. Nem nagyon írnak be nemi kitételt, hogy lány vagy fiú legyen-e a gyermek, 

de több esetben is megjelenik valamilyen titkos vágy egy fiúra vagy egy lányra, ez végül a 

felajánlott gyermekek végső elfogadása esetében érvényre juthat. 

Jellemzően úgy érzik, hogy nagyon sok kitétel egyszerre történő jelenlétét, pl. hogy 

nagykorú vagy hogy fogyatékkal él és roma is már nem bírnák kezelni. 
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4.1.5 Az örökbefogadott gyermek hátterének ismerete és a cigány származás 

A kérdőíves kiértékelés alapján az örökbefogadók 80%-ának nincs vér szerinti gyermeke, a 

maradék 20%-nak van 1, 2 vagy 3 is. 

71,8%-uk egy gyermeket fogadott örökbe, 23,6% két gyermeket, 3,6% három gyermeket 

és 1 fő négyet vagy többet. 

80%-uk egy gyermekéről tudja vagy véli, hogy cigány származású, 17,3% két 

gyermekéről, 1,8% három gyermekéről, 1 fő pedig 4 gyermekéről. 

68,2%-uk kifejezetten tervezte roma gyermek örökbefogadását, 24,5% nem tervezte és a 

maradék nem tudja. 

Kb. egyharmaduk már nem tervezi további gyerekek örökbefogadását, kb. másik 

egyharmad még gondolkodik rajta és 35,7% tervezi. 

44,6%-a azoknak, akik még örökbe fogadnának vagy csak gondolkodnak rajta, nem tervezi 

újabb cigány gyermek örökbefogadását, 37,5% viszont igen, közel egyenlő arányban. 

19,6% pedig még gondolkodik.  

Jellemzően (több mint 80%) párban vállalták az örökbefogadást, az egyedülállók aránya 

16,4%. 

A gyermekeket jellemzően 0-3 éves koruk között fogadták örökbe, páran 4–6 év között. 

Gyermekeik jellemzően még mindig kiskorúak, pár kitöltő esetében tinédzser vagy akár 19 

éves is már. A gyerekek neme kb. fele-fele arányban megoszlik fiú és lány között. Jórészt 

titkos eljáráson és a TEGYESZ-en keresztül történt.  

Ezekben a statisztikákban a kitöltők maximálisan hozzák a nagymintán érvényes 

származástól független hivatalos statisztikákat. 

 

Mi alapján ítélték meg gyermekük származását az örökbefogadók? 

A kitöltők 50%-a az örökbefogadást intézőtől (TEGYESZ, alapítvány stb.) hallotta az 

információt az örökbeadó szülő vagy család elmondása alapján, ezért gondolja gyermekét 

romának. 34% saját maga azonosította rasszjegyei és az örökbefogadás körülményei 

alapján. 27,3% a vér szerinti szülőktől hallotta. 22,7% az örökbefogadást intézőtől 

(TEGYESZ, alapítvány stb.) hallotta, akik maguk állapították meg a gyermek rasszjegyei 

alapján. Itt több választ is megadhattak. Többen a szülőkkel készült fotók vagy Facebook 

alapján. 

„..nem gondolom vagy tudom, de benne van a pakliban, mert elég kreol a bőre, de amúgy 

teljesen mindegy…” – írta megjegyzésében egy kitöltő. 
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Egy 5-ös skálán a maguktól való eltérés mértékét a 80% 2 és 4 között értékelte. Kb. 10 – 

10 % jelölte meg, hogy egyáltalán nem eltérő vagy markánsan eltérő. A környezet ezt az 

eltérést jóval kevésbé jelzi vissza a szülők számára, mint ahogy ők saját maguk látják. Kb. 

30%-nak jelezték vissza egyértelműen, hogy eltérő kinézetű a gyermek, 70%-nak 

egyáltalán nem, vagy csak kismértékben utaltak rá. 

 

Az interjúalanyok mind cigány származásúnak tartják gyermeküket, amit vagy arra 

alapoznak, hogy a vérszerinti szülő romának tartotta magát, vagy az örökbefogadást 

intézők mondták a szülők és a környezet ismeretében vagy a gyermek rasszjegyei esetleg 

családneve alapján, de leginkább is, minderre együtt támaszkodnak a kérdésben. 

Ugyanakkor érdekes, hogy a cigány származás egyértelmű elfogadásával együtt az 

örökbefogadók számos esetben említették, hogy egyébként még milyen nációjúnak is lehet 

nézni a gyereket.  

„..ha úgy akarom nézni, amúgy meg egy egzotikus spanyolnak néz ki – nem értik sokan 

egyébként, kis kreolos bőre van. De a vér szerinti anyák sokszor azért nem mondják el 

(hogy cigányok – E.B.), mert hogy akkor a gyereknek nehezebb lesz az örökbeadás.” 

(szülői interjú) 

Legtöbb esetben csak a vérszerinti anya ismert, aki romának mondta magát, az apa nem, 

így a családok többsége akár azt is állítja a cigány származás mellett, hogy félcigány a 

gyermek. 

„Ami nekem amúgy még fájó pont, hogy ringatják a várakozókat abban a hitben, hogy 

lehet válogatni. És ha a származásról van szó, akkor szeretem sokkolni úgymond a 

várakozókat, hogy azért sokszor ismeretlen apáról beszélünk. Hogy krízishelyzetben lévő 

nők örökbe adják a gyereküket, az ő nevükön van a gyerek, ismeretlen apa van beírva, így 

szerintem a származással kapcsolatban nem tudunk válogatni. Annyiban jó, hogy kibővült 

a tanfolyam, hogy tényleg, akik a rendszerben vannak gyerekek, azok nagy többsége nem 

az, akire a várakozók várnak. Amíg nincs túl egy várakozó a tényen, hogy nincs vér szerinti 

gyereke, és kizár 5-600 dolgot, akkor várhat 6–7 évet. De ez nem megítélhető, mert van 

olyan, aki lombikozott és örökbefogadott. És még talán az hiányzik, hogy tényleg tisztázza 

le magában mindenki, hogy most gyereket akar, és nem mindent lehet egy 

örökbefogadásnál garantálni, mondjuk egy szülésnél sem, de ugye ezt általában kevésbé 

mérik fel a szülők. Hogy a vér szerinti gyereknél is előfordulhat bármi…” (szülői és 

szakértői interjú) 
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4.1.6 A szélesebb család, a környezet reakciója roma gyermek örökbefogadására 

Mindösszesen három örökbefogadó család számolt be arról, hogy a nagyobb család egésze 

fenntartások nélkül fogadta az új örökbefogadott cigány származású családtagot. Az 

interjúalanyok többségénél jellemzően az ő szülői generációjuk tartott ettől a döntéstől, de 

a gyermek láttán vagy idővel megbékéltek a helyzettel, felelős nagyszülőkké váltak és akár 

túl is kompenzáltak híres cigány emberek mutogatásával. Pár helyen testvéri relációban 

vagy a tágabb rokonságban merült fel aggodalmaskodó kérdések, de nyugvó pontra lehetett 

juttatni az élesebb helyzeteket is. 

„…a távolabbi család nagyon jól fogadta (fiúnk – E.B.) származását, nem volt ebből 

probléma. Olyan, aki azelőtt köztudottan romaellenes volt, küldött át nekem 

cigányhoroszkópot és mondta, hogy mennyire át tudta formálni a gondolkodását a 

cigányokról (fiúnk – E.B.), mert hogy teljesen odavan érte és előtte csak "rossz" cigányt 

látott, de azóta sokkal inkább látja a pozitív "példákat". … A férjem családjának mondtuk 

előre, hogy valószínűleg roma gyermekünk lesz, akkor azért nem voltak oda az "ötlettől", 

de nem firtattuk a dolgot. Annyit mondtak, hogy akkor legalább legyen félcigány, vagy 

legalább ne látszódjon rajta. Mondtuk, hogy ezt nem tudhatjuk előre. …Akkor derült ki 

számukra, hogy (fiúnk – E.B.) is roma származású. Ekkor jött a másik gyakori reakció, a 

híres roma emberek emlegetése, hogy "nem baj, hogy (fiúnk – E.B.)  cigány hiszen ott van 

Caramel is és milyen jó ember ő is :)" Azóta bár a származása nem kerül szóba, teljesen 

elfogadták unokájukként és imádják.” – (szülői interjú) 

Az interjúalanyok többsége a félelmet mutató családtagokat erős vallásossággal vagy 

katolicizmussal jellemzi, illetve szélsőjobbos nézetekkel felruházott kapcsolódások is 

megjelennek, nemcsak a családban, hanem egy helyen a régebbi baráti körben is. 

 

4.1.7 Az örökbefogadott gyermek és roma identitása 

A kérdőív kitöltői között tanulságos megoszlást mutat, hogy mennyire tartják 

gyermeküket cigánynak (nem cigány származásúnak!). 21,8% egyáltalán nem, 18,2% 

esetleg, tehát kb. 40%-a az örökbefogadó szülőknek nem látja gyermekét egyértelműen 

romának, „csak” cigány származásúnak és/vagy nem fókuszált a roma identitás 

problematikájára. Ez nagyon nagy arányszám és a probléma kifejezetten különleges 

vetületére mutat rá. Az interjúadók közül többen is „hibrid”-nek tartják gyermeküket, nem 

egyértelműen romának, hisz nem romák között nő fel. 
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„Soha nem lesz roma. Se magyar, se roma, ilyen fura egyveleg lesz, ezzel neki kell majd 

megbirkóznia.” (szülői interjú) 

Kb. egyharmaduk annak is tartja és nem is, a maradék egyharmad viszont ténylegesen 

romának tartja gyermekét. 

Ahogy az előzőekben rámutattunk, az örökbefogadók a cigány származást nem 

kérdőjelezik meg, inkább ezt elfogadva merülnek fel azok a kérdések, hogy hogyan is 

kezeljék a legjobban ezt a helyzetet, aminek csak egyik útja lehet a roma identitás átadása, 

de nem kötelező jelleggel. Sőt, ettől el is távolodnak a szülők, mondván, ők nem romák, 

tehát nem tudnak ilyet átadni. Ugyanakkor azt is észrevettük, hogy esetenként a szülők sem 

konzekvensen használják és teszik meg a distinkciót roma származás és romának „tartás” 

között, felváltva használják, még ha csak a származásában is biztosak. Az alábbi kiemelt 

idézet ennek a keverésnek egy ésszerű ellentételezése pont: 

„Ha 11 évesen mondod el, akkor az utcán hall ezt-azt, de 3 évesen meg nem tudja, mi ez (a 

cigány származás – E.B.). … Szerintem meg kell, hogy tudja a származását, ugyanúgy, 

mint az örökbefogadottságát, és ez legyen neki a természetes. Nem az, hogy mi 

belenevelünk cigány identitást, ahonnan származik, onnan sem tudom, hogy mit kapott 

volna ebből. Mélyszegénységben élő cigányok a szülők, de nem tudom, hogy őt mennyire 

kell cigánynak nevelni, de azt tudnia kell, hogy ő az, és a cigányságról is tudnia kell.” 

(szülői interjú) 

Az interjúalanyok nagy többsége abba a csoportba tartozik, akik azt mondják, hogy ha nem 

is tudják pontosan, mit is jelent cigánynak lenni, de elkerülhetetlen, hogy foglalkozzanak 

vele.  

„Erről én azt gondolom, hogy nem lehet úgy csinálni egy cigánynak kinéző és vélhetően 

cigány gyereknél, mintha ő nem lenne az. A hamis identitást azért el kellene kerülni.” 

(szülői interjú) 

Valamelyikük egy ponton úgy dönt, hogy az örökbefogadott gyereke bizony cigány, ez 

esetben viszont legyen büszke a cigányságára, és ezt a folyamatot támogatják. 

Többen viszont még gondolkodnak ezen a problémán és nem definiálják gyermeküket 

romaként. 

„A felső középosztály gyakrabban fogad örökbe, mint a szegényebb réteg, és ezek 

általában nem cigánygyerekek, akinek a családjába bekerülnek cigánynak kinéző gyerekek. 

De az is kérdés, hogy mit jelent a cigány, a te számodra, az én számomra, a Mari néni 

számára. A Mari néninek azt jelenti, hogy koszos, hangos, büdös, nem dolgozik, lopnak, 
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lusták. De mi van az én gyerekemmel, aki se nem koszos, se nem büdös, viszonylag hangos, 

de mind a két gyerekem, van egy vér szerinti lányom, meg egy örökbefogadott fiam, most 

cigány vagy nem cigány. Még az ismeretségi körben is hallottam olyat, hogy nem cigány. 

Mert az ilyen meg olyan.” (szülői interjú) 

Több okból is fontosnak tartják a szülők a cigány származásra történő esetenkénti vagy 

folyamatos referálást: 1) ha erősek a rasszjegyek, ne ütközzön meg a reakciókon a 

gyermek; 2) ha az identitásépítési folyamatában fontossá válik a gyökerek felkutatása, 

akkor ne legyen meglepetés; 3) váljék mindennapi dologgá a cigány származás, 

különlegesebb hangsúlyozás nélkül. Pár szülő úgy hívja ezt, hogy kinyitják a kapukat és 

meghagyják a gyermeknek, hogy majd ő döntsön, miszerint, hogyan él.  

„Mi úgy fogjuk felnevelni, hogy örökbefogadott, és tisztában lesz azzal, és amikor majd 

elkezdi azokat a kérdéseket feltenni... akkor ez már nem titok lesz. De egy idő után elkezdi 

majd keresni, hogy ki ő, kihez tartozik, és hogy nehogy akkor legyen az egy szembesülés, 

hogy más, mint a többiek. Hogy miért más, miért vagyok, akkor eltitkolták a szüleim? Nem, 

nem titkoljuk el, ha ő cigányként szeretne élni, éljen, én úgy gondolom, meg kell hagynom 

neki ezt a döntést, tehát ha ő fölnőve tisztába van azzal, hogy ő cigány származású, azt az 

életet választja, akkor az az ő döntése, az ő élete.” (szülői interjú) 

 

4.1.7.1 Roma identitás tartalmai 

Összesen 71 választ kaptunk arra a kérdésre, hogy Mit ért roma/cigány identitás alatt, 

milyen tartalmakat köt hozzá? 

Kategóriákba csoportosítottuk a válaszok típusait és számszerűsítve feltüntettük 

előfordulásukat: 

Kategóriák Szülők válaszai Előfordulás 

Rasszjegy külső jegyek, haj-, bőrszín, arcvonások 15 

Készség zenei érzék, mozgáskultúra, jó kommunikációs készség 

genetikai jegyek (pl. ritmusérzék) 

8 

Attitűd, 

viselkedésmód, 

neveltetés 

erős családi kötelék, családcentrikusság, mulatás, csalás, 

munkakerülés, erősebb temperamentum, szabad élet, nyitott, 

közvetlen, szókimondó, direkt, életszeretet, életstílus 

16 

Tudás tanulatlanság 1 

Társadalom 

látásmódja, 

elfoglalt pozíció 

kisebbségi lét, elnyomottság hatásai, szegénység, 

tudnia kell honnan jött, mit jelent mindez ma Magyarországon, 

roma „sors” 

4 

Származás és 

aki annak vallja 

magát 

„aki önmagát cigánynak tekinti” 

„aki roma származású és romának tartja magát” 

„roma szülőktől származik”, „aki annak vallja magát…” 

„eredet ismerete” „az a roma, akinek min. 1 szülője roma” 

15 

Kultúra (szülők roma hagyományok ápolása és kulturális/művészeti elemek: 38 
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többségének a 

kultúra 

értelmezése) 

cigány zene szeretete, szokások, viselet, tánc, közösségi 

élmény, zene, népmesék, nyelv, ételek, vallás, roma művészet 

Nyelv  12 

Népcsoporthoz 

tartozás, 

kapcsolatápolás, 

szocializáció (a 

dolgozat 

kultúra- 

értelmezéséhez 

közelebb álló 

megközelítés) 

„Kulturális hovatartozás” 

„Elsősorban egy tudatot, hogy honnan jött, valamiféle 

kapcsolódást ehhez az eredethez, ami nagyon sokféle lehet. S 

olyan társadalmi tudatosságot, amely számol a kisebbséghez 

tartozás sajátosságaival (amelyek a saját érzésektől függetlenül 

is megvannak).” 

„roma közegben való szocializáció” 

„ha valaki oda születik és olyan családban nő fel” 

„…és van kapcsolata más roma/cigány emberrel.” 

„élt roma/cigány emberek között.” 

„kulturális identitás” 

„kulturális kötődést, a származási csoport elfogadását vagy 

azzal azonosulást” 

„amint a gyermek környezetében cigányok vannak, közülük 

keres barátot, párja is asszimilálódott cigány fiú.” 

15 

Kapcsolódó 

megjegyzések  

„a származás és az identitás két dolog, ha nem olyan közegben 

növünk fel, nem tudhatjuk” 

„A fiam romungro, anyanyelve magyar. Különösebben nem 

erősítjük benne, hogy roma. Tudja, ha kérdez, válaszolunk. De 

főleg arra neveljük, hogy a származás nem determinál 

semmilyen irányba.” 

 „lehetséges nemzetközi kapcsolatrendszer” 

„A roma rasszhoz tartozó emberek véleményem szerint nem 

jellemezhetők azonos identitással” 

„Ez az identitás kérdés számomra mindig is nehéz és kissé 

misztikus dolog volt. Én nem gondolom, hogy létezik teljesen 

külön cigány és magyar identitás, szerintem mindenkinek 

inkább önmagát kell megtalálnia. Hogy ez mennyire identitás, 

nem tudom.” 

„Nem hiszem, hogy kell lennie tiszta identitásnak, ezért is 

válaszoltam nehezen arra a kérdésre, hogy mennyire tartom a 

gyerekeme(i)met cigánynak, hiszen alapból nem cigányként, 

hanem a gyerekeimként gondolok rájuk. Örökbefogadói 

szituációban ez még nehezebb, hiszen a származása alapján 

cigány, én viszont ezt a kultúrát nem, vagy csak egész kis 

részben tudom biztosítani neki. a kamaszaim közül az egyik azt 

mondja magáról, hogy ő cigány, a másik erről nem beszél. A 

közegükben élő felnőttek közül az a cigány, aki annak tartja 

magát.” 

 

Ehhez nincs 

elég hely itt 

 1 

Ezt –azt  1 

Semmit nem tartom lényegesnek 3 

Nem tudom Nincs erről kialakult képem, a gyerekemre sem úgy gondolok, 

hogy cigány volna 

3 

 

A válaszok legnagyobb számban a roma identitást a Cigány kulturális/művészeti elemekkel, 

a roma hagyományok ápolásával azonosítják, mint pl. cigányzene, szokások, viselet, tánc, 
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közösségi élmény, népmesék, ételek, vallás, roma művészet. A következő leggyakoribb a 

Jellegzetes attitűddel, viselkedésmóddal történő azonosítás, miszerint a roma identitásnak 

része az erős családközpontúság, az életszeretet (szabad lét, mulatás), erősebb 

temperamentum, a nyitottság, közvetlenség, direktség és szókimondás, de a csalás és 

munkakerülés is. (Csak egy esetben fogalmaztak meg társadalmilag egyértelműen negatív 

jellemzőket.) 

Véleményünk szerint többek között ezek azok a kategóriák, amelyek legerősebben 

képviselik a társadalmi sztereotipizálás jegyeit, azaz a kitöltők többsége is hajlamos a roma 

identitást a magyar általános romaképpel azonosítani, még ha inkább pozitív jelzőket is 

soroltak fel. 

A további három kategória egyenlő gyakorisággal fordult elő, mégpedig a Rasszjegyek, a 

Származás vagy aki annak tartja magát és Népcsoporthoz tartozás, kapcsolatápolás, 

szocializáció. A származást és az „önmagát annak tartja” elemeket azért vontuk egy 

kategóriába, mivel legtöbbször együtt szerepeltek és kauzális kapcsolatot véltünk 

felfedezni a két elem között. Végül a Nyelv majd jellemző Készségek következnek, úgyis 

mint zenei és ritmusérzék, mozgáskultúra, jó kommunikációs készség. A Társadalom 

látásmódját, társadalomba elfoglalt helyzetüket, illetve valamilyen Tudáshoz kapcsolódó 

jellemzőt említették a legkevesebben. És természetesen olyan válaszokat is kaptunk, 

amelyek kifejezetten elutasították a roma identitás létezését.  

A másik véglet, amiket a legkevesebben említettek, egyrészt valamilyen tudástartalomhoz 

kötődik, azaz nem tudnak a kitöltők igazán (kivéve az egy „tanulatlanok” választ) 

tudásalapú jellemzőt kötni a cigány identitáshoz (mint pl. az indiánok jó nyomkövetők), 

illetve az összetett identitáskonstrukció ismerete, aminek része a társadalom hatása is és az 

adott társadalomban elfoglalt hely is alig jelent meg.  

 

A Ki a cigány? kérdésre minden kitöltő válaszolt és 71,8%, azaz 79 válaszoló gondolja azt, 

hogy az, aki annak tartja magát. Ezt követi szorosan, 69,1%-kal, 76 kitöltő egyetértése 

azzal, hogy az, akinek a vér szerinti szülei, felmenői romák. Az előző cigány identitással 

kapcsolatos eredmény tükrében nem meglepő számadat, hogy a kitöltők 40–44%-a szerint 

az, aki ápolja a cigány hagyományokat, és végül itt negyedikként 33,6%-kal, 37 fő 

egyetértésével, szintén a középmezőnyben megjelenik, hogy az, akit rasszjegyei alapján 

annak azonosítunk. Még látható, ám alacsony százalékos arányban megjelenik, az az, aki 

úgy viselkedik és ha mások azt mondják róla.  
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Véleményünk szerint a „magát romának gondoló” válasz tartalmazza legnagyobb 

mértékben a társadalom identifikációs hatását is, hiszen ha a teoretikus keretekben 

felvázolt identitás-megközelítésekre gondolunk, akkor a magánszemély jórészt mások 

miatt, illetve a másokkal történt kölcsönhatások alapján tudja magát romának hívni.  

 

Szintén minden kitöltő válaszolt arra a kérdésre, hogy Vajon létezik-e általában vett 

cigány identitás? És a nagy többség, azaz 61,8% esetében, 68 ember szerint igen. 20%, 

azaz 22 fő mond kategorikusan nemet és 18,2% – 20 fő nem tudja. Érdekes itt a magasan 

kiemelkedő „nem tudom” válaszok száma. Az, hogy a kitöltők többségének véleménye 

szerint van egy körülírható roma identitás azt feltételezi, hogy az örökbefogadók többsége 

is a „mainstream” romaképpel szocializálódott és egy adott egzotikus etnikumhoz köt 

bizonyos általános ismertető jegyeket (Ladányi J. és Szelényi I. 2000). A maradék 22 fő, 

aki nemmel válaszolt, valószínűleg hallott már az identitáskonstrukció rétegeiről és tudta 

azt interiorizálni vagy ezt hozza magával speciális szocializációja miatt. 

A meginterjúvolt örökbefogadó szülők is inkább keresik a választ arra a kérdésre, hogy mi 

a roma identitás vagy azt a választ kapjuk, hogy nem tudják. De miért is kellene tudniuk, 

mondják, amikor maguk a romák sem tudják. 

„…utolsó ovis évében az volt a feladat, hogy rajzolja le a családját, nyári élményét. Éppen 

már magát rajzolta a képre és adta neki az óvónéni a bőrszínű ceruzát, ő meg, hogy nézz 

már rám, én barna vagyok, nekem miért azt adod, én cigány vagyok. Én akkor 

megveregettem a vállam, hogy ha van cigány identitás, akkor kb. ennyi, hogy tudom, 

hogy valamiben más vagyok és azt elfogadom, felvállalom.” (szülői interjú) 

„Én azt tartom fontosnak, hogy tudja, hogy ő cigány, hogy az rendben van, hogy attól ő 

nem jobb vagy rosszabb. Tudja, hogy ettől színesebb lett a családunk és hogy erre egy 

pozitívumként tekintünk és hogy benne is semleges vagy pozitív érzést keltsen ez, és hogy ez 

teljesen elfogadott a családunkban, és hogy így szeretjük. És mi nyitva tartjuk neki azt a 

kaput, utat, hogy ha őt ezt majd később érdekli, mi támogatjuk abban, hogy ebben 

elmélyüljön, de mi azt nem tudjuk neki megadni, vagy úgy érzem nem lennék hiteles, ha 

elkezdenék cigány táncházba járni, annak érdekében, hogy át tudjam neki ezt adni, ennek a 

hiteles formása nem én leszek. Én azt tudom később megadni, hogy megmutatok neki olyan 

helyeket, ahol ő elindulhat.” (szülői interjú) 
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4.1.8 Roma identitás átadása 

Ahogy a roma identitás miben léte, úgy a roma identitás átadása kapcsán is erős kételyek 

fogalmazódnak meg mind a kérdőívben, mint az interjúkban. 

„… egy srác tartott előadást arról, hogy a romaságát hogyan éli meg, az volt a lényege, 

hogy ő nem éli meg azt, hogy a romák között nem roma. És hogy egy romának kinéző 

magyarnak látja magát… Hogy a kettő között érzi magát. És volt egy olyan is, hogy egy 

testvérpár volt, az egyik két roma gyereket nevel, a másik pedig egyet. És annak is az volt a 

lényege, hogy a gyerekek nem vágynak arra, hogy megismerjék a roma kultúrát.” (szülői 

interjú) 

Egyenlő mértékben oszlanak meg a válaszok annak a kérdésnek a kapcsán, hogy 

Fontosnak tartják-e roma identitás átadását? Az igen 33,6%-ot, a nem 38,2%-ot, a nem 

tudom 28,2%-ot kapott, de hajszálnyival a nemek vezetnek. Ez jóval inkább dilemmákat 

felvető kérdésként merül fel, mint akár a származás megállapítása vagy a roma identitás 

tartalma. 

„Szülőként nem nekem kell az identitását megfogalmazni, csak a témát oda kell nyújtanom 

neki, amikor kérdez, válaszolnom kell. Ha nem tudom, akkor nyitottnak kell lennem rá. 

Lehessen erről beszélni. Felnőtt örökbefogadottakkal is találkoztam a Romadopton 

keresztül – mindenkinek más az, hogy mennyire mélyed el ebben a témában, hogy 

megkeresi-e a gyökereit, van, aki nem. Aki igen, az jobban fordul-e a cigánysághoz, vagy 

nem, mindenkinél más. Ők a kettő közt vannak, a mi gyerekeink.” (szülői interjú) 

A szülői interjúalanyok között is előfordulnak úgy nyilatkozók, akik a gyermek idősebb 

korához szeretnék kötni a cigánykérdéssel való foglalkozást, „majd ha nagyobb lesz és 

érdekli a gyereket”. Ez az ellenkezője annak a pszichológusi szakértői ajánlásnak, hogy 

mielőbb beszélgessenek a gyerekkel roma származásáról, már óvódás kortól. 

 

Mélyebbre ásva a roma identitás átadásának témakörében, az alábbi kérdéseket tettük fel: 

- Egyáltalán miért lehet szükséges a roma identitás átadása örökbefogadott cigány 

gyermekének; 

- Milyen roma identitáselemeket lát átadhatónak a részükről; 

- Hogyan próbálja ezeket az elemeket átadni. 

A roma identitás átadásának szükségességét a kitöltők legnagyobb százaléka, 67,3%, azaz 

74 fő azzal indokolja, hogy hozzátartozik a gyermek valós, teljes identitásának 

kialakításához. Szinte ugyanennyi ember, 66,4% – 73 fő azzal, hogy pozitív kép alakuljon 
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ki a gyermekben romaságával kapcsolatban. Szintén hasonlóan sokan, 68 fő – 61,8% 

jelölte meg azt, hogy jobban megértse a gyermek a gyökereit. 46,4%, a kitöltők csaknem 

fele, 51 fő pedig azért tartja fontosnak, hogy a gyermek fel tudjon készülni arra, ha 

megkülönböztetés éri. Érdekes, hogy a szakértői interjúk alapján a társadalmi előítéletesség 

merült fel elsődleges motivációnak, ám a szülők esetében ez már keveredik. Esetükben 

inkább úgy hangzik a diszkriminációra történő hivatkozás, mint egy megtanult, szükséges, 

vitathatatlan és így jó hivatkozási alap.  

Magas arányt ért még el, átlagban 27 – 27%-ot a hozzátartozik a gyermek kiteljesedéséhez 

válasz és a büszke legyen a cigányságára válasz.  

Feljebb utalunk már a „büszkeségre” az interjúk kapcsán is. A származás miatt érzett 

büszkeség is főként a diszkriminációval szembeni vagy másság-kezelési stratégiaként 

merül fel interjúalanyainknál.  

Kisebb százalékkal még a következő opciók jelennek meg: nem szükséges a roma identitás 

átadása, ez 11 szülőnél, azaz 10% esetében, továbbá a könnyebben tud roma társaihoz 

kapcsolódni 6,4%-kal, illetve a könnyebben tud nagyobb korában eligazodni a roma 

világban és mivel a vér szerinti szülei cigányok és tovább vigyék a hagyományokat 

válaszok 4,5 – 4,5%-kal szerepelnek.  

 

És hogy a szülők milyen roma identitáselemeket találnak átadhatónak: nem meglepő 

módon első helyen végzett a roma kulturális elemek megismertetés (pl. mesék olvasása, 

táncházba járás, cigány zenei koncertek látogatása stb.) 50,9%-kal. Ezt követi a 

cigánysághoz kapcsolódó készségek, adottságok, fizikai jegyek pozitív megerősítése 43,6%-

kal. Itt a rasszjegyek, készségek megerősítése jóval nagyobb arányban szerepel, mint 

ahogy a roma identitás tartalmaként megjelent.  

Majd a harmadik leggyakoribb válasz a beszélgetés a cigányok eredetéről, 

romakutatásokról 36,4%-kal és negyedik ill. ötödik helyen, közel azonos százalékkal a 

más cigány emberekkel, családokkal történő kapcsolatkeresést és a beszélgetés a romákat 

ért hátrányos megkülönböztetésekről választ jelölték meg kb. 34 – 34 %-kal.  

A válaszadók kb. egynegyede egyelőre még nem próbálkozik a roma identitás átadásával, 

de úgy gondolja, hogy később fontos lesz.  

Majd három válasz következik szintén hasonló arányokkal 14 – 16% környékén: 

dokumentumfilmek nézése romákkal, cigány kultúrával, történetiségével kapcsolatban, a 
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nem próbálok és nem is tervezem roma identitás átadását (!) és a találkozások szervezése 

vér szerinti szülőkkel, ha lehetséges. 

Csak 3–4 fő jelöli meg a valamelyik cigány nyelv megtanítását, a beszélgetést a roma 

holokausztról választ és a romákkal kapcsolatos tanulmányok folytatását iskolában, 

egyetemen választ. 

Tehát ez azt jelenti, hogy a válaszadók kb. 85%-a megnevez valamilyen roma 

identitásépítő elemet és annak átadási módját – vagy azt, hogy később fog sor kerülni rá –, 

ám kb. 15% elutasítja ezt. Számos egyéni válaszban írják le, hogy vagy megjelölhették 

volna az összes opciót, vagy teljesen értelmetlen egyáltalán maga a felvetés is, mert pl. a 

sokszínűséget mutatják be. 

„Nyilván ez egy folyamatos téma, mindenkinek megvan a saját befogadóképessége, van, 

aki roma büszkeség napjára viszi a gyerekét, van, aki kevesebbet tesz, de szó van róla, 

mesét olvasnak, ezekkel bővült nekünk is az életünk. Lehet erről otthon beszélni, 

kinyilatkoztatják, mi nyíltan kezelünk mindent, mindenhol egyelőre jól is reagálnak. Nem 

volt belőle konfrontáció.” (szülői interjú) 

Az interjúalanyok megoszlanak ebben a kérdésben, vannak, akik kifejezetten romazenét, és 

inkább mulatós zenét hallgatnak, vannak, akik keverten, de többségük nem koncentrál a 

hagyományosnak vagy autentikusnak gondolt roma kulturális elemek átadására. A 

családok kulturális beállítódása is erőteljesen befolyásolja, hogy milyen eszközökhöz 

nyúlnak. Pl. akik elutasítják a mulatós zene műfaját, azok a gyerekkel sem hallgatják, azaz 

saját kulturális irányultságukat érvényesítik. Továbbá valaki kifejezetten felelősségének 

tartja, hogy megmutasson valamit a roma kultúrából, mivel a vér szerinti szülők cigánynak 

identifikálták magukat, még ha nem is feltétlenül követnek roma hagyományokat. Viszont 

mindösszesen egy szülőpár vállalja azt fel, hogy rendszeresen találkoznak a vér szerinti 

szülőkkel és ezzel biztosítják a kapcsolódást és az örökbefogadott gyermek identifikációs 

lehetőségének útját. A legtöbb interjúalany hangsúlyosan képviseli, hogy fontos a roma 

emberekkel kialakított kapcsolódás, majd tőlük tanulhatnak cigány identitásról, és ha most 

még nem is rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal, akkor a szülőklubokon keresztül próbálják 

ezt megteremteni. 

 

Az örökbefogadó szülők 43,6%-a szerint a roma identitás átadásának optimális elindítása 

már egészen kiskorban kezdődhet. Ellentételezve ezt, 17,3% úgy gondolja, hogy ráér, 

amikor maga a gyermek érdeklődik és éppen identitásépítési folyamatát éli, a Ki vagyok 
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én?-t éli (jellemzően tinédzserkorban). 15,5% gondolja, hogy akkor lehet ezzel 

foglalkozni, amikor a gyermek maga előhoz cigánysággal kapcsolatos kérdéseket.  

10% gondolja, hogy nem szükséges elindítani. Ez az arány kb. megfelel a fentebbi hasonló 

válaszadási arányoknak. 5,5% gondolja úgy, hogy mielőtt közösségbe (óvodába, iskolába) 

megy a gyermek. Páran megjegyzik, hogy nem elindítani szükséges vagy nem is lehet 

ilyen időpontot meghatározni, hanem csak beleszőni a mindennapokba. Van, aki nem tudja 

és vannak, akiket nem érint meg ez az egész kérdéskör. 

 

4.1.9 A cigánysághoz köthető jellemzők pozitív megerősítése 

Mivel az előző kérdésre adható válaszok között szerepelt a cigánysághoz köthető 

készségek, adottságok pozitív megerősítése (mint szakértői ajánlás is a szülők számára, 

hogy gyerekükben pozitív romaképet alakítsanak ki, mintegy felkészítendő őket a 

társadalom negatív sztereotípiáinak elviselésére), így kíváncsiak voltunk ennek tartalmaira, 

hisz ezzel rá lehet mutatni a szülők és a szélesebb társadalom pozitív vagy negatív 

előítéleteire a romákkal kapcsolatban. Már betekintést nyerhettünk ezekbe a tartalmakba, 

amikor rákérdeztünk a roma identitás jelentésére, de a kérdőív készítésekor még nem 

tudhattuk, milyen válaszokat sorakoztatnak majd ott fel a szülők. 

Kb. 61% jelölte meg a szép barna a szeme vagy a göndör sötét haja. Kb. 50% az ügyesen 

mozog, táncol választ, 40% a jó érzéke van a zenéhez választ választotta. Kb. 30% jelölte 

meg, hogy az erős, stramm gyerek, nem árt neki semmi vonást erősíti. Ezt követi 20%-kal a 

mindig jókedvű, könnyed a nehézségek közepette is.  

Ez az eredmény ellentmondani látszik a fentebbi roma identitás-tartalmak táblázatában 

foglaltakkal, ám azt valószínűsítjük, hogy amikor nem hipotetikusan gondolkodnak az 

örökbefogadók a roma identitásról, akkor az előttük álló cigánygyermek konkrét, 

cigányságához köthető vonásait, készségeit kívánják pozitívan megerősíteni, ezek pedig az 

elsődleges rasszjegyek és látható készségek, amik szembetűnőek számukra, mint pl. a jó 

mozgásérzék.  

16,4%, azaz 18 fő jelölte meg, hogy nem hisz ebben a megoldásban.  

Ezt követi a jól sportol, jól kivágja magát helyzetekből, a szép fehér fogai válaszok. 

Kb. 9%, 10 fő mondja, hogy nincsenek ilyen tulajdonságok. 

6 fő, azaz 5,5% még azt is bejelölte, hogy tehetséges focista lehet. 

Az egyik szülő felhívta a figyelmet az egyik legfontosabb különbségre, miszerint nem a 

pozitív romaképet, hanem a pozitív énképet kívánják gyermekükben megerősíteni. Van, 
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aki megjegyezte, hogy a felsorolt válaszok sztereotípiák és nem romasága miatt jó ezekben 

a dolgokban a gyermek. Valaki pedig azt erősítené, hogy közvetlen, nyitott, emberszerető. 

Többen megjegyzik, hogy a gyermek tulajdonságait romaságától függetlenül pozitívan 

erősíti meg. 

Ahogy azt az egyik válaszadó is megfogalmazta, a lehetséges válaszok valójában mind 

cigánysághoz kapcsolódó sztereotípiák, de nagyon érdekes tartalmak fejtődtek fel. 

„Én nem hiszek abban, egy cigány nő mondta nekem, hogy ő zenész családban született, de 

hogy semmi hangja nincs és utálja a hangszereket, szóval ezek csak skatulyák. Hogy az a 

cigány, aki zenész meg sötét a bőre.” (szülői interjú) 

Az interjúalanyok is a fenti válaszokat hozták, azaz valaki köt sztereotip vonásokat a 

gyermek cigányságához, ezeket kifejezetten erősítve, többen viszont kategorikusan 

elutasítják ezt és abszurdnak tartják. Pár szülő viszont csak megkavarodva tud ebben utat 

találni. 

„(egy mesekönyv szereplőjét – E.B.) is cigány családból származtatják, megölték az 

anyját, felzárták a toronyba, van benne előítélet és fel van oldozva, hogy nem lopnak a 

cigányok és aranyosak. És ez tök jó felvezető volt arra, hogy majd egyszer beszéljünk 

arról, hogy vannak, akik nem szeretik a cigányokat. A rasszjegyekről meg, hogy általában 

barna bőrűek, de nem mindenki, meg hogy általában szeretik a zenét, de nem mindenki – 

azt nem tudom mondani, hogy azért jó a zenei ízlésed, mert cigány vagy. Babakora óta 

világzenét hallgatunk. Azt mondom, hogy cigány családból született és vannak öröklött 

tulajdonságok, hogy most neki barna a haja, szeme, ilyen okos, furfangos, ilyen magasra 

fog nőni, ezeket tudom az örökléshez kötni. De hogy hozzákössek valami skatulyát, hát ők 

sem egyformák, nekem ez a hozzáállásom. Mi is elmegyünk néha cigány táncházba, de én 

azt tudom ehhez kötni, hogy a temperamentumukat, az intelligenciájukat örökölték, 

talpraesettek. Ha belegondolsz, csak talpraesett társaság a cigány, mert azért milyen 

körülmények közt élnek, és inkább ez, mint hogy szereti a zenét. És oké makacsok, 

furfangosok, de én se vagyok puha nő. Hogy hány % nevelés, a minta... nem gyúrok rá. Azt 

mondom, hogy a szép bőröd a nénitől örökölted, akitől születtél, nekem ők elsősorban a 

gyerekeim, ezer aspektusuk van, nekünk szülőknek két plusz témánk van az átlag szülőkhöz 

képest, az a lényeg, hogy szabadjon erről beszélni és a cigány és örökbefogadott szó az úgy 

hangozzon el, mint a vajas kenyér, hogy ne legyen semmi plusz hangsúly. És nagyon ritkán 

téma egyébként a cigány identitás, …de nem ez a fő szempont.” (szülői interjú) 
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Az adatok számunkra azt mutatják, hogy az örökbefogadó szülők nagy része, legalább a 

fele azonosul a roma identitás és átadás gondolatával. Továbbá a nagy többség sztereotip 

vonásokat köt a cigánysághoz. Kb. 10–15% viszont azoknak az örökbefogadóknak az 

aránya a kitöltők között, akik nem tudnak ezzel a megközelítéssel azonosulni, az 

interjúalanyok között viszont jóval magasabb. Ugyanakkor a szülők egy csoportját jellemzi 

egyfajta konfúz hozzáállás ahhoz, hogy mit tart a cigánysághoz köthető vonásnak és mit 

sorol be azok közül átadhatónak, főként az öröklött és szocializációs tanult vonások 

kapcsán. 

 

4.1.10 Visszahatás az örökbefogadó szülők identitására 

És hogy körbejárjuk, vajon hatást gyakorol-e az örökbefogadó szülő etnikai identitására, 

hogy roma gyermeket fogadott örökbe, feltettük azt a kérdés: Kapta-e már magát azon, 

hogy örökbefogadott gyermeke hatására cigánynak vallotta magát egy adott helyzetben? 

Nagyon karakteres itt is a „nem” többség, 78,2%, ugyanakkor igazán érdekes eredménynek 

gondoljuk, hogy a kitöltők több mint egyötödének, 21,8%-nak volt már ilyen élményben 

része. 

Az interjúalanyok alapvetően elvetik azt, hogy multikulturális családnak nevezze magát, 

ugyanakkor többen is megjegyzik, hogy „színesebb” lett a család. Kiemelik, hogy mennyit 

tanultak örökbefogadó szülőként és a család további tagjai is sokat változtak, főként 

nyitottságban. A szülők nem identifikálják magukat romának. 

Az előző pontban és az aktuális kérdés kapcsán is nagy különbség mutatkozik a kitöltők és 

interjúalanyaink között. A kitöltők nagyobb arányban azonosultak a roma identitás 

átadásával és valamilyenfajta etnikai azonosulással örökbefogadott gyermeke hatására. 

Ennek oka lehet az is, hogy az interjúalanyok intenzív szülői felkészítésben résztvevő 

örökbefogadó szülők, akik rendszeresen járnak önsegítő szülőcsoportokba, így ezeket a 

problémákat a kérdőívet kitöltők kisebbségét jellemzően máshogy látják és a kérdőív 

felvetései is kevésbé irányíthatták őket. 

 

4.1.11 Felmerülő problémák, segítségkérési lehetőségek, szülőcsoportok 

Az interjúalanyok által megfogalmazott legfontosabb kihívás, hogy hogyan készítsék fel 

gyermeküket az előítéletes társadalom reakcióira. A másik, hogy a családon belül hogyan 

kezeljék a gyermek cigányszármazását, mennyire legyen hangsúlyos ennek a jelenléte és 

azzal a kérdéssel megbirkózzanak, hogy jelent-e ez egyáltalán valamilyen plusz terhet, 
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tennivalót. Ebből következően nem csak a hétköznapi szülői dilemmákkal küzdenek, 

hanem még azzal is foglalkoznak, hogy mi következik a gyermek cigányságából és mi csak 

éppen egy korosztályos sajátosság.  

Keresik azokat az intézményeket, ahol legalább valamilyen fokon felkészült nevelőket, 

pedagógusokat találhatnak a speciális helyzetre. Valamelyikük törvénymódosításért is 

lobbizik, hogy bevegyék a pedagógusképzésbe az örökbefogadotti cigány gyermek 

nevelésnek, tanításának vagy vegyes csoportok, osztályok kezelésének speciális 

kihívásainak tárgyalását, hisz minden 60. gyerek örökbefogadott. Szintén feladatot jelent 

egyeseknek, hogy teljes jogú szülőnek érezzék magukat, hogy leküzdjék a szánakozó és 

csodáló attitűdöt irányukba, illetve pl. hogy merjen szülőként kiabálni a gyerekével és ne 

óvatoskodjon. És végül előkerültek a képző, támogató szervezetek, szülő klubok és 

csoportok tudásátadási mechanizmusaiból fakadó frusztrációk, hogy azok mennyire 

normatív jellegűek, nyomasztóak (pl. ha egy örökbefogadó szülő nem rögtön szerelmes 

gyermekébe, az problémát jelent-e). 

 

Jelezné-e gyermeke intézményében, hogy örökbefogadott és/vagy cigány? 

Az interjúalanyok nagy többsége alapvetően azt a gyakorlatot folytatja, hogy azonnal jelzi 

gyermeke örökbefogadotti létét és cigány származását, hogy elébe menjen a 

találgatásoknak (pláne ha nagy a megjelenésbeli különbség a szülő és a gyermek között) 

illetve hogy felkészüljenek a nevelővel vagy a pedagógussal. Bizonyos intézményekben 

szülői interjúk is vannak vagy kérdőívet kell kitölteni a gyermekről és óhatatlanul kiderül 

amúgy is olyan kérdések esetén, amelyek például a születés körülményeit firtatják. 

Azok, akik viszont nem tartják fontosnak az örökbefogadotti vagy etnikai származás 

megosztását, arra hivatkoznak, hogy nem kíván meg különleges bánásmódot az 

örökbefogadotti vagy cigány származása miatt a gyermek. Ebben a kérdésben tehát nagy 

eltérést mutatnak a szülők. 

„… csoportban volt egy-két ilyen feladatunk, hogy másként kéne-e bánni egy cigány 

gyerekkel, és én mindenre azt írtam, hogy nem. Olyan szempontból kell nekem másképp 

nevelnem, mert a társadalom elutasító, és nekem azt kell tudnom kezelni, olyan miatt, 

amiről ő abszolút nem tehet, tehát rajta kívül álló tulajdonság. Nem azért kell máshogy 

nevelnem, mert ő más, hanem mert a társadalom elutasító, én ugyanezt gondolom az 

óvónőről, tanítónőről, tanár bácsiról. Hogy nincs szüksége erre az információra, hogy jól 

tudja kezelni önmagában (a gyermeket – E.B.).”  
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Szülőcsoportok 

Mindent átívelő csoportidentitással kapcsolatos kérdést ekkor még nem tudtunk feltenni a 

kérdőívben, így olyan közösségek ismeretére és a közösségi tagságukra kérdeztünk rá, 

amelyeket a fentiekbe már bemutattunk és a legfontosabb közösségépítő pontok. 

Majdnem minden kitöltő, a 110-ből 101 fő ismeri az Ágacska Alapítványt, 90 fő a 

Romadopt Klubot, 86 fő pedig a Mózeskosár Egyesületet. Viszont mindösszesen csak 35 

fő hallott a Tokkal-Vonóval csoportról (pedig ez is az Ágacska Alapítványhoz tartozik). 

Az aktív részvétel ennek már csak töredéke, kb. a kitöltők felét érinti: Romadopt Klubnak 

42 fő tagja, a Mózeskosár Egyesülethez 33 fő, az Ágacska Alapítványhoz 18 fő sorolja 

magát, a Tokkal-Vonóval csoportba a kitöltők közül 4 fő jár.  

Többen több klubnak, szervezetnek, szülőcsoportnak is a tagjai. Interjúalanyaink ugye már 

kiválasztásuk alapján-e csoportoknak a tagjai. Valakinek az örökbefogadott gyermeke is 

jár pszichodráma-jellegű csoportba. A szülők azt egyöntetűen megfogalmazzák, hogy 

visszajelzésekre van szükségük, hogy jól csinálják-e vagy sem. Páran fájlalják, hogy 

nincsen állami finanszírozási rendszer hozzárendelve az örökbefogadási folyamathoz, 

hanem mindent a szülők finanszíroznak. 

Mindösszesen egy interjúalany fogalmazza azt meg szó szerint, hogy egy közösséghez 

tartozónak érzi magát, azaz ez az aspektus kevéssé reflektált, még ha össze is járnak 

szakmai vagy szabadidős programokra, folyamatosan kommunikálnak vagy mélyebb 

ismeretségeket is kötnek. 

„A Romadoptra visszatérve még, szóval mi nem gondoltuk, hogy ez ekkora szervezet lesz, 

szóval indirekt hozadéka az, hogy a gyerekek is találkoznak, amíg a szülőknek előadás van, 

vagy valamilyen közös kirándulás, séta, sütögetés, próbálunk programokat csinálni, ahol 

nem beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy cigány vagy-e vagy sem. És hát vannak 

barátságok, amik később lehet, hogy segítik majd őket, a szülőknek is nagyon jó, meg 

nemrég volt egy esetmegbeszéléses alkalmunk, nagyon jó volt hallani, hogy mindenki 

hasonló problémákkal küzd és nem a szülő inkompetenciájáról van szó, hanem 

korosztályos, normatív dolgokról. Volt egy szakember is, ez a szülőknek is jó, a gyereknek 

pedig azért, mert ad egy sorsközösséget.” (interjú a Romadopt alapítójával) 
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4.2 A hipotézisek igazolása 

 

Első hipotézisünk szerint a nem roma örökbefogadó szülők és vélhetően cigány 

származású gyermekeik interetnikus családot alkotva egy jellegzetes szubkultúra tagjai, 

mely karakteresen még nem mutatja meg magát, de már formálódik és kezd közösségi 

jelleget ölteni. Ezt az előzetes eredményeink alapján igazoltnak látjuk az alábbiak szerint: 

 

a) Van egy következetesen megvalósuló jellegzetesség, egy központi összekötő szál, 

mégpedig maga az interetnikus örökbefogadói család létmódja és az ebből fakadó 

kérdésekre, kihívásokra történő folyamatos válaszkeresés. Ennek központi kérdése a család 

és szereplői önmeghatározása, identitása, melynek alapkövét képezi maga az 

örökbefogadói lét és az ebből fakadó társadalmi megkülönböztetés, illetve hogy az 

örökbefogadott gyermeket cigány származásúnak vagy cigánynak tartják-e a nem roma 

örökbefogadó szülők és ebből fakadóan milyen szocializációs stratégiákat választanak. 

Kutatásunk arra mutat rá, hogy a többnyire közép- és felsőközép-osztálybeli, fővárosi és 

környékén élő, értelmiségi örökbefogadók törekednek arra, hogy örökbefogadott cigány 

származású gyermekük harmonikus kapcsolatot tudjon kialakítani azzal a társadalmi 

jelenséggel, hogy őt a nagy többség, ideértve az örökbefogadó szülőket is, egy általában 

vett cigány csoporthoz sorolja majd vélhetően, pozitív vagy negatív sztereotípiákat társítva 

hozzá. A szakértők az ezt segítő szocializációs stratégiákat „roma identitás fejlesztéseként, 

átadásaként” aposztrofálják, amelyet egyrészt az örökbefogadó szülők és kutatók is 

átvettek és vegyes fogadtatásra talál az interetnikus örökbefogadó szülők körében. Számos 

örökbefogadó szülőben zavart okoz a „roma identitás” fogalma és az annak kialakítására 

tett erőfeszítések megítélése. Emiatt folyamatosan visszaigazolást keresnek a szülők, hisz 

nem tudják megítélni, mi következik a gyermek cigány származásából, ha következik 

egyáltalán valami és mi csak korosztályos kihívás a gyermek életében. Kevés 

örökbefogadó szülő tudja felfüggeszteni az őt befolyásoló társadalmi sztereotípiákat a 

cigányokkal kapcsolatban, még ha pont ez ellen küzdenek is és csak a szélesebb 

társadalom diszkriminatív attitűdje miatt tartják fontosnak a témát. Bár már alapvetés 

számukra, hogy roma identitást nem tudnak átadni, mivel ők maguk nem romák, de azt a 

belső konfliktust még csak nagyon kevesen tudják feloldani, hogy ők maguk se lássák 

cigány származásából fakadóan másnak gyermeküket. Ez a dilemma folyamatosan 
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meghatározza az önsegítő csoportok tematikáját is. (Itt egyben reflektáltunk a 4. hipotézis 

első részére is.) 

Szocializációs stratégiák szempontjából bár heterogén a csoport, mégis a szülők nagyobb 

része sztereotípiákra építve tudja csak a stratégiát meghatározni. Romantikus 

romaképekhez nyúlva kötnek fizikai tulajdonságokat, készségeket, attitűdöket a cigány 

származáshoz és igyekeznek ezeket pozitívan megerősíteni a gyermekben. Emiatt 

konklúziónk, és ezzel reflektálunk a 2. és 3. hipotézisre, hogy a csoport egy részét az 

jellemzi, hogy valamilyen statikus időbe és térbe helyezi gyermekét. Elfogadva és 

megelőlegezve továbbá az előítéletes társadalom reflexióit kezelő kényszert, a gyermek – 

ráadásul – csak vélhetően cigány származásához általuk köthető jegyeket pozitívan 

megerősítve az ő cigányságát és az arról alkotott képet is erősítik, így akár 

antiasszimilációs folyamatnak is a tanúi lehetünk. Ahol ez a folyamat nem olyan erőteljes, 

ott jelennek meg az előrevetített potenciális „hibrid” gyerekek képei, azaz a szülők 

kultúrája és a cigány kultúra mezsgyéjén létező, vagy önmagukat mindkét csoporthoz 

soroló identitások. A családok nem tartják multikulturálisnak magukat, inkább 

sokszínűnek. Visszaigazolják, hogy látják és kezelik valahogy a másságot, ugyanakkor 

nem definiálják magukat különböző kultúrák együttéléseként, sem két kultúra egymásra 

hatásának egyvelegeként, hanem valami új létrehozásán fáradoznak, aminek 

meghatározója az örökbefogadó szülők kultúrája és a szülők saját jelentéstartalmaikkal 

felruházva hoznak létre valami mást. Ebben az újban a szülők mint interetnikus 

örökbefogadók definiálják magukat és vélhetően cigány származásúnak tartják 

gyermeküket. Bevallásuk szerint rájuk ez a folyamat úgy hat, hogy nyitottabbakká, 

elfogadóbbakká válnak és teszik azzá környezetüket is.  

 

b) Kutatásunk szerint a szubkultúra idesorolható tagjainak van azonosságtudata a 

fentiekből fakadóan és alakítják maguk is a csoportot. 

„A levelezőlistán 100 feletti e-mail cím van, programajánlókat, könyveket osztunk meg, 

oda mennek ki a meghívók. Nincs tagság, ez nem egyesület vagy alapítvány, nem is 

akartam ebből többet, sokan mondták, hogy lehetne pályázati pénzeket, de én nem 

akartam, mert így megvan az, hogy addig csináljuk, amíg van értelme, van rá igény. 

Minden előadónk ingyen jön, a termet is ingyen kaptuk eddig, most valami névleges 

összeget kell fizetnem. Nem érzem úgy, hogy ebből kéne pénzt kihasítanom, azért működik 

jól, mert mindenki a szívét-lelkét beleteszi. A szülők is javasoltak már témát és hoztak 
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vendéget, így működik jól, biztatok is mindenkit, hogy ha tudnak érdekeset, akkor bátran. 

Tényleg érdekel, hogy merre haladjunk tovább.” (interjú a Romadopt alapítójával) 

Az interetnikus családok aktívabb tagjai rendszeresen találkoznak önsegítő klubokban, 

szülőcsoportokban, melyek ingyenesek vagy önköltségesek. Ezek olyan fórumok, ahova 

behozhatják dilemmáikat, kétségeiket és egymás stratégiáiból tanulhatnak. A közös 

összejöveteleken hatnak egymásra, itt jelentősen különböző módon gondolkodó potenciális 

vagy már örökbefogadó szülők jöhetnek össze. Megjelennek kifejezetten konzervatívan 

gondolkodók is, akik az önreflexív közösség hatására változtathatják meg álláspontjaikat. 

Pont emiatt akár nehéz is az együttlét, de a közös dilemmák, kételyek összekötik őket. 

Többen „romadoptos”nak hívják magukat a Romadopt szülőklub után, ez pedig egy 

konkrét identitás-meghatározás. A Romadopt neve összefonódott a roma identitás átadását 

hangsúlyosan képviselők csoportjával, pedig bevallásuk szerint itt is csupán dilemmákat 

dobnak be és csak azt a vetületét képviselik a kérdésnek, hogy mennyiben foglalkozzanak 

a cigány származással, ha már a társadalom vélhetően erőteljesen és nem feltétlenül pozitív 

módon reagál majd a gyermek kinézetére vagy nevére. A szülők maguk is vihetnek témát, 

ajánlhatnak előadót, találnak ki programokat. 

Mivel a nemrég indult, alapvetően örökbefogadó szülők igényeire reflektáló szülőklubok 

és -csoportok érzékelhető felületei a szubkultúrának és még csak a közvetlenül e 

szülőcsoportokhoz kapcsolódó örökbefogadók identifikálják inkább gyengén magukat 

közösségként, ezért véleményünk szerint egy építkezési folyamat elejét láthatjuk. Ez a 

közösség arra a rendszerbeli hiátusra jött létre, amely nem foglalkozott eddig az 

örökbefogadás azon aspektusával, hogy felkészítse a szülőket a vélhetően cigány 

származású gyermekek örökbefogadására. Még csak most, 2018-ban indulnak el az új 

felkészítő tanfolyamok, köszönhetően az örökbefogadó szülők tevékeny hozzájárulásának 

is, amelyek fókuszba helyezték ezt a kérdést. Pont emiatt nyilvánvalóan a tartalmai 

változni fognak a jövőben, pl. a már most ellentmondásos roma identitás átadásának 

kérdésköre és a tendenciózusan növekvő interetnikus örökbefogadások száma miatt is. A 

szubkultúra, illetve a közösség pedig újra és újra definiálhatja céljait, de az egymástól 

történő tanulás, a személyiségfejlesztés fontossága valószínűsíthetően mindig is 

megmarad. 

 

c) Az előbbiek okán jelen van már az elkötelezettség egyes örökbefogadó szülőkben, de 

számuk és aktivitásuk nyilvánvalóan intenzifikálható. A közösség tagjainak egy része 
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rendszeresen jár szabadidős programokra is, amiket többnyire még az örökbe.hu, a 

Mózeskosár Egyesület, az Ágacska vagy a Romadopt aktív tagjai, vezetői szerveznek. 

Arról nem rendelkezünk információval, hogy maguk az örökbefogadó szülők mennyit, 

milyen módon kezdeményeznek. Vélhetően csak kis számban fordul még elő, hogy egyes 

örökbefogadók szabadidejük jelentős részét, társas kapcsolataikat a szubkultúra köré 

szerveznék, de már egy-egy olyan nyilatkozatot kaptunk, hogy barátokat is szereztek a 

csoportból és rendszeresen közös privát programokra is együtt járnak. 

 

d) A csoport abban az értelemben rendelkezik kulturális autonómiával, hogy megteremtette 

zárt kommunikációs csatornáit, eseményeit. A szülőklubok és csoportok létrehoztak 

levelezőlistákat, létezik két zárt Facebook csoport is az örökbefogadás témakörében. A 

támogató civil szervezetek szakirodalmat fordítottak és adtak ki, de már önálló szülői 

kezdeményezésre a szinesavilág.hu blog mesekönyveket jelentetett meg a másságról, az 

örökbefogadásról. Maguk a szülők is írnak mesekönyveket, akár rendes kiadásban, mint a 

Kisrigók vagy csak otthoni használatra. A szülőklubok, blogok, szervezetek szervezői 

pedig számos eseményt, rendezvényt szerveznek csak az interetnikus családoknak.  
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5. Összefoglalás 

 

A szakdolgozat arra tett kísérletet, hogy bemutassa a magyarországi örökbefogadó szülők 

egy speciális csoportjának szubkulturális jellemzőit, azokét az örökbefogadókét, akik 

interetnikus örökbefogadói családokat alakítottak ki, azaz „vélhetően” cigány származású 

gyermeket vagy gyermekeket fogadtak örökbe, de magukat nem tartják romának vagy 

cigánynak.  

Összesen négy hipotézist vázoltunk fel:  

1. Az interetnikus örökbefogadó szülők szubkultúrát alkotnak, ha még kezdetleges 

formában is. 

2. Közös jelenség, hogy a szubkultúra tagjainak többsége sztereotip, romantizáló romakép 

alapján igyekszik gyermeke cigány származásához viszonyulni, identitásának 

kialakításában segíteni, ezzel pedig statikus időbe és térbe helyezi az örökbefogadottat egy 

idegenkonstituciós folyamat során, aminek antiasszmilációs hatása is van. 

3. Nem jellemezhető multikulturális jelzővel az interetnikus család, alapvetően a romák 

iránti negatív társadalmi előítéleteket ellensúlyozzák ezek a családok, nem kultúrák 

olvasztótégelyei. 

4. A roma identitás átadása tisztázatlan jelentéstartalmakat hordoz, ebből is fakad, hogy az 

interetnikus örökbefogadó szülők folyamatos visszajelzést igényelnek, ami miatt 

kulcsfontosságú a közösség. Állandó kapcsolat áll fenn az örökbefogadók között, 

létrehozzák saját kommunikációs csatornáikat, irodalmukat, csoportjaikat, 

rendezvényeiket. 

A szubkulturális jelleg vizsgálatához Hodkinson négy szempontját alkalmaztuk: 

1.) található-e következetesen megvalósuló jellegzetesség, mi a központi összekötő szál, 

2.) van-e a tagoknak azonosságtudata, alakítják-e maguk is a csoportot, 3.) van-e 

elkötelezettség, a tagok szabadidejük jelentős részét, társas kapcsolataikat a szubkultúra 

köré szervezik-e, 4.) van-e a csoportnak kulturális autonómiája (saját kommunikációs 

csatorna, kulturális produktumok, rendezvények stb.) (Hodkinson 2002 in Gál A., 2010) 

Az 1.) pontban megjelenő összekötő szál felfejtéséhez az interetnikus család 

identitásrétegeit, létmódját, értelmezési kereteit vizsgáltuk. Ennek központi eleme a 

folyamatos válaszkereső lét arra a kérdésre, hogy cigánynak tartják-e a nem roma 

örökbefogadó szülők örökbefogadott gyermeküket és ebből fakadóan milyen szocializációs 

stratégiákat választanak, mit jelent számukra a roma identitás átadása.  
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A kutatást fenomenológiai megközelítéssel végeztük, vagyis az egyén szubjektív élményét 

helyeztük a középpontba. Az interetnikus család felfejtéséhez továbbá behoztuk még a 

családban megjelenő Idegen, a multikulturális család és az asszimiláció megközelítéseit. A 

kutatási módszereket vegyítettük, szükséges volt mind a kvantitatív, mind a kvalitatív 

megközelítések alkalmazása a téma és a csoport vizsgálatához, behatárolásához. A 

szakirodalom feldolgozása, 114 kitöltött online kérdőív, 4 szakértői és 9 örökbefogadói 

szülői interjú, egy szülőcsoporton történő megfigyelés alapján az alábbiakat találtuk:  

- A nem roma örökbefogadó szülők és vélhetően cigány származású gyermekeik 

interetnikus családot alkotva egy jellegzetes szubkultúra tagjai, mely karakteresen még 

nem mutatja meg magát, de már formálódik és kezd közösségi jelleget ölteni. Ez a 

közösség arra a rendszerbeli hiátusra jött létre, amely nem foglalkozott eddig az 

örökbefogadás azon aspektusával, hogy felkészítse a szülőket a vélhetően cigány 

származású gyermekek örökbefogadására.  

- A kb. 2000+ fős, többnyire közép- és felsőközép-osztálybeli, fővárosi és környékén élő, 

többnyire középkorú értelmiségi örökbefogadók törekednek arra, hogy örökbefogadott 

cigány származású gyermekük harmonikus kapcsolatot tudjon kialakítani azzal a 

társadalmi jelenséggel, hogy őt a nagy többség, ideértve az örökbefogadó szülőket is, egy 

általában vett cigány csoporthoz sorolja majd vélhetően, pozitív vagy negatív 

sztereotípiákat társítva hozzá. A szakértők az ezt segítő szocializációs stratégiákat „roma 

identitás fejlesztéseként, átadásaként” aposztrofálják és vegyes fogadtatásra talál az 

interetnikus örökbefogadó szülők körében. Számos örökbefogadó szülőben zavart okoz a 

„roma identitás” fogalma és az annak kialakítására tett erőfeszítések megítélése. Emiatt 

folyamatosan visszaigazolást keresnek a szülők, hisz nem tudják megítélni, mi következik 

a gyermek cigány származásából, ha következik egyáltalán valami és mi csak korosztályos 

kihívás a gyermek életében. 

- Kevés örökbefogadó szülő tudja felfüggeszteni az őt befolyásoló társadalmi 

sztereotípiákat a cigányokkal kapcsolatban, még ha pont ez ellen küzdenek is és csak a 

szélesebb társadalom diszkriminatív attitűdje miatt tartják fontosnak a témát. Bár már 

alapvetés számukra, hogy roma identitást nem tudnak átadni, mivel ők maguk nem romák, 

de azt a belső konfliktust még csak nagyon kevesen tudják feloldani, hogy ők maguk se 

lássák cigány származásából fakadóan másnak gyermeküket. Ez a dilemma folyamatosan 

meghatározza az önsegítő csoportok tematikáját is. 
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- Szocializációs stratégiák szempontjából bár heterogén a csoport, a szülők nagyobb része 

mégis sztereotípiákra építve tudja csak a stratégiát meghatározni. Romantikus 

romaképekhez nyúlva kötnek fizikai tulajdonságokat, készségeket, attitűdöket (mint pl. a 

rasszjegyek, a jó zenei és ritmus érzék, vivid mentalitás stb.) a cigány származáshoz és 

igyekeznek ezeket pozitívan megerősíteni a gyermekben. Emiatt konklúziónk, hogy a 

csoport egy része valamilyen statikus időbe és térbe helyezi gyermekét. Elfogadva és 

megelőlegezve továbbá az előítéletes társadalom reflexióit kezelő kényszert, a gyermek – 

ráadásul – csak vélhetően cigány származásához általuk köthető jegyeket pozitívan 

megerősítve az ő cigányságát és az arról alkotott képet is erősítik, így akár 

antiasszimilációs folyamatnak is a tanúi lehetünk. Ahol ez a folyamat nem olyan erőteljes, 

ott jelennek meg az előrevetített potenciális „hibrid” gyerekek képei, azaz a szülők 

kultúrája és a cigány kultúra mezsgyéjén létező, vagy önmagukat mindkét csoporthoz 

soroló identitások.  

- A családok nem tartják multikulturálisnak magukat, inkább sokszínűnek. Visszaigazolják, 

hogy látják és kezelik valahogy a másságot, ugyanakkor nem definiálják magukat 

különböző kultúrák együttéléseként, sem két kultúra egymásra hatásának egyvelegeként, 

hanem valami új létrehozásán fáradoznak, aminek meghatározója az örökbefogadó szülők 

kultúrája és a szülők saját jelentéstartalmaikkal felruházva hoznak létre valami mást. 

Ebben az újban a szülők mint interetnikus örökbefogadók definiálják magukat és vélhetően 

cigány származásúnak tartják gyermeküket. Bevallásuk szerint rájuk ez a folyamat úgy hat, 

hogy nyitottabbakká, elfogadóbbakká válnak és teszik azzá környezetüket is. 

- Kutatásunk szerint a szubkultúra ide sorolható tagjainak van azonosságtudata a fentiekből 

fakadóan és alakítják maguk is a csoportot. Az interetnikus családok aktívabb tagjai 

rendszeresen találkoznak önsegítő klubokban, szülőcsoportokban, melyek ingyenesek vagy 

önköltségesek. Ezek olyan fórumok, ahova behozhatják dilemmáikat, kétségeiket és 

egymás stratégiáiból tanulhatnak. A közös összejöveteleken hatnak egymásra, itt 

jelentősen különböző módon gondolkodó potenciális vagy már örökbefogadó szülők 

jöhetnek össze. Többen „romadoptos”nak hívják magukat a Romadopt szülőklub után, ez 

pedig konkrét identitás-meghatározás. 

- Az előbbiek okán jelen van már az elkötelezettség egyes örökbefogadó szülőkben, de 

számuk és aktivitásuk nyilvánvalóan intenzifikálható. A közösség tagjainak egy része 

rendszeresen jár szabadidős programokra is, amiket többnyire még az örökbe.hu, a 

Mózeskosár Egyesület, az Ágacska vagy a Romadopt aktív tagjai, vezetői szerveznek. 
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Vélhetően csak kis számban fordul még elő, hogy egyes örökbefogadók szabadidejük 

jelentős részét, társas kapcsolataikat a szubkultúra köré szerveznék, de egyes esetekben 

barátokat is szereztek a csoportból és rendszeresen közös privát programokra is együtt 

járnak. 

- A csoport abban az értelemben rendelkezik kulturális autonómiával, hogy megteremtette 

zárt kommunikációs csatornáit, eseményeit. A szülő klubok és csoportok létrehoztak 

levelezőlistákat, létezik két zárt Facebook csoport is az örökbefogadás témakörében. A 

támogató civil szervezetek szakirodalmat fordítottak és adtak ki, de már önálló szülői 

kezdeményezésre a szinesavilág.hu blog mesekönyveket jelentetett meg a másságról, az 

örökbefogadásról. Maguk a szülők is írnak mesekönyveket, akár rendes kiadásban, mint a 

Kisrigók vagy csak otthoni használatra. A szülőklubok, blogok, szervezetek szervezői 

pedig számos, csak az interetnikus családoknak szerveznek eseményeket, rendezvényeket. 

 

Az interetnikus családok és közösségük vagy közösségeik vizsgálata új Magyarországon. 

Mivel komplex identitásrendszerek működnek ebben a családi konstrukcióban, így további 

mélyre menő identitáskutatások lehetnek indokoltak a kulturális antropológia klasszikus 

eszközével, a résztvevői megfigyeléssel. Ennek a módszernek az alkalmazása jelen 

dolgozat elkészítéséhez nem állt rendelkezésre.  

Szakdolgozatunkban a nem roma örökbefogadó szülők szocializációs, roma identitás 

átadására törekvő vagy nem törekvő stratégiát jártuk körbe, de az örökbefogadott 

gyermekek identitásának longitudinális vizsgálata is indokolt lenne. Ezzel világosabb képet 

nyernénk ezen stratégiák hatásairól és még megalapozottabb tartalmat, javaslatokat 

szolgáltathatnánk az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamok és a szülőcsoportok 

tematikájához, akár romaügyi szakpolitikák kialakításához. Továbbá szintén utánkövetéses 

vizsgálat elvégzése nyújtana érdemi képet a szubkultúra vagy közösség alakulásáról, 

fejlődéséről. 
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7. Idegen nyelvű összefoglaló 

 

The present thesis attempts to introduce the subcultural characteristics of a special group of 

Hungarian non-Roma adoptive parents who establish intercultural or interethnic adoptive 

families through adopting children with “presumably” Roma origins.  

Our 4 hypotheses: 

1. Interethnic adoptive parents formulate a describable subculture even if it is still in its 

very beginnings. 2. A common phenomenon is that the majority of this subculture’s 

members have stereotypical and romantic images of the Roma which determines their 

perception to their children’s Roma origins and their support in constructing identity. 

Therefore, these parents place the adoptees into another static space and time during a 

process of constitution of the Other that also has an anti-assimilation effect. 3. Such an 

intercultural family cannot be described as a multicultural family because they focus their 

efforts to fighting society’s prejudices and they are not the melting pots of cultures. 4. 

Roma identity and its transfer to the adoptee have unclear meanings and as a result 

adoptive parents have a constant need for feedbacks that can be secured by the community 

or subculture. There is a stable connection between the adoptive parents, the 

communication channels they created, literature, parents’ groups and events. 

In order to study whether there is such a subculture we took Hodkinson’s 4 aspects: 

1.) is there a common character, what is the connecting bond; 2.) do members have a group 

identity, do they formulate or influence the group; 3.) is there commitment demonstrated 

by the members, do they spend most of their free time together, do they organize their 

social relations around the subculture, 4.) does the group have cultural autonomy (like their 

own communication channels, cultural products, events, etc.) (Hodkinson 2002 in Gál A., 

2010) To determine the connecting bond under point 1.) we studied the identity layers of 

the interethnic family. In its core we found the constant searching mood for answers to 

questions including whether they can surely identify their adoptive children’s Roma 

origins, whether they consider their children to be Roma and based on this what kind of 

socialization strategies they choose, what Roma identity means for them. 

The research took a phenomenological approach putting the individual subjective 

experience in the centre. We have also connected the themes of the Other, multiculturalism 

and assimilation to the analysis. The research methods included qualitative and quantitative 

methods, as well.  
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Results found:  

- A subculture does exist although not yet spectacularly appearing in society but definitely 

shows community characters. The group has been formed in order to respond the lack of 

preparation for non-Roma adoptive parents to deal with Roma children. 

- The subculture consists of 2000+ members, mainly middle or upper middle class, white 

intellectuals based in the capital or in its surroundings who strive to create a harmonic 

relationship between the child and his/her general Roma group exclusively associated to 

the child by larger society, including the parents with positive or negative stereotypes. 

- These efforts or strategies are framed within the term of “Roma identity creation and 

transfer” and adoptive parents accepted this term in a highly controversial way. Parents are 

confused by its contents, therefore constantly require a feedback on what is connected to 

the children’s Roma origin and what is just a natural age-related challenge. Only a small 

number of adoptive parents is able to “suspend” the social stereotypes even if they fight 

against them. It seems inevitable for them that Roma identity is not transferable by them as 

they are not Roma. There is an inner conflict caused by the dilemma how they can help the 

children in coping with social prejudices. Regarding socialization strategies it is a 

heterogenic group but the majority positively strengthens elements connected to the Roma 

origins within the children like good musical and dancing skills, vivid mentality, etc. 

Therefore, our conclusion is that adoptive parents do place their children into a static 

romantic Roma image and create or sustain the Other in the family. This also has anti-

assimilation effects. Where this process is not that strong, “hybrid” identities may appear 

in children who place themselves somewhere between their adoptive parents’ and the 

interpreted Roma cultures. 

- Most interethnic families do not identify themselves as multicultural but multicolour. 

They feel some kind of otherness but create something new including their adoptive parent 

identity and the children’s presumable Roma identity. As a result, they become even more 

open and tolerant, also influencing their environment. 

- Members of the subculture do influence the group, have a common sense based on the 

above-mentioned challenges. They bring in dilemmas to parents’ meetings, several of them 

call themselves “Romadopt” members which is a parent club. They also show dedication, 

go out to free time activities together and create friendships. They have mailing lists, FB 

groups, newly published books, tales written by them and their own events. 

Longitudinal researches could follow on the subculture and adoptees’ identity.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet 

A kérdőív69 

Kedves Örökbefogadó Szülők! 

 

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében folyó Örökbefogadó családok 

szociálpszichológiai és interkulturális aspektusai című doktori értekezés tudományos 

vizsgálatához kérjük egyrészről közreműködését, mely Keresztes-Takács Orsolya 

(keresztes-takacs.orsolya@ppk.elte.hu) az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola 

doktorjelöltje és témavezetője Dr. Nguyen Luu Lan Anh, az ELTE PPK Interkulturális 

Pszichológia és Pedagógiai Intézet vezetésével készül. A kérdőív másrészről a Miskolci 

Egyetem BTK – Kulturális Antropológia szakára készülő szakdolgozat részét képezi, 

amelyet Erős Barbara (rebarbaros@yahoo.com) készít konzulense Dr. Biczó Gábor 

vezetésével. 

 

A kutatás középpontjában az egy vagy több roma/cigány gyermeket örökbefogadó, nem 

roma szülők állnak. Azt vizsgáljuk, hogy ezek a szülők hogyan érzékelik, értelmezik az 

örökbefogadói létet és a roma identitást.  

 

A kutatásban az Ön személyes véleményére vagyunk kíváncsiak. Párkapcsolatban élő 

szülők külön - külön is kitölthetik a kérdőívet, mivel nem családi, hanem egyéni válaszokat 

kíván a kérdőív feltárni. 

 

A kérdőív kitöltése tapasztalatink alapján 20 percet vesz igénybe, teljesen anonim és 

természetesen bármikor abbahagyható. Az adatokat biztonságos, nem módosítható, 

összevont módon és bizalmasan kezeljük, csak a csoportra, illetve egy általános képre 

vonatkozólag kívánunk majd következtetéseket levonni. Nagyon fontos lenne ez okból is, 

hogy minden kérdésre válaszoljon, ezzel is segítve munkánkat, amit előre is nagyon 

köszönünk. 

 

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben a vizsgálat kapcsán, forduljon hozzánk 

bizalommal a fent megadott e-mail címek egyikén. 

 

Köszönjük az együttműködést és segítséget felmérésünk elkészítéséhez!  

 

Kérem, amennyiben elmúlt 18 éves, elfogadja a fenti feltételeket, a kérdőív 

megkezdéséhez járuljon hozzá a kutatásban való részvételhez.  

 

                                                           
69 Az online elérhetősége: https://goo.gl/forms/G4RdNxHYbZm5BBVA2 

https://goo.gl/forms/G4RdNxHYbZm5BBVA2
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Vélhetően vagy biztosan roma/cigány SZÁRMAZÁSÚ – legalább egy - örökbefogadott 

gyermeke? (Ha csak részben roma/cigány származású, kérem, akkor is folytassa a 

kitöltést!) 

• nem (Kedves kitöltő, ez esetben köszönjük segítségét, de kifejezetten romagyereket 

örökbefogadó szülők válaszaira vagyunk kíváncsiak, ne bajlódjon tovább a 

kitöltéssel!) 

• vélhetően igen  

• biztosan tudom, hogy igen 

 

 

DEMOGRÁFIA 

 

Életkor (egész számokban megadva): 

 

Kérjük, adja meg nemét! 

• nő 

• férfi 

• önmagát eltérően definiáló: _________________________ 

 

 

Kérjük, adja meg állampolgárságát! 

• magyar 

• Egyéb:_______________________________ 

 

Valamilyen társadalmi kisebbségi csoporthoz tartozónak vallja magát? 

• igen 

• nem 

• nem tudom 

 

Amennyiben az előző kérdésre igennel felelt, kérem, adja meg, milyen társadalmi 

kisebbségi csoporthoz sorolja magát! 

• nemzeti 

• etnikai 

• vallási 

• kulturális 

• szexuális 

• nem kívánom megadni 

• Egyéb:______________________________________________________ 

 

Kérjük, adja meg családi állapotát! 

• egyedülálló 

• házas 

• bejegyzett élettárs 

• párkapcsolatban élő 

• elvált 

• özvegy 

• Egyéb:______________________________________________ 
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Milyen településen él örökbefogadó családjával?  

• fővárosban 

• fővároshoz közeli kistelepülésen vagy agglomerációban 

• megyeszékhelyen 

• vidéki kisvárosban 

• községben, falun 

• tanyán, vagy más településtől elszigeteltebb helyen 

• Egyéb:__________________________________________ 

 

Kérjük, adja meg legmagasabb iskolai végzettségét! 

• általános iskola 

• szakiskola vagy szakközépiskola 

• gimnáziumi érettségi 

• OKJ szakképzés 

• főiskolai diploma/BA, Bsc, stb 

• egyetemi diploma/MA, MSc, stb 

• doktori fokozat 

 

 

Beszél valamilyen idegennyelvet?  

• igen 

• nem 

 

Kérjük, adja meg jelenlegi munkaerő-piaci státuszát: 

• felsőoktatási tanuló/doktorandusz 

• foglalkoztatott 

• vállalkozó 

• önkéntes 

• segítő/otthonápoló 

• gyermeknevelési céllal otthon maradó (CSED/GYED/GYES, háztartásbeli, stb.) 

• nyugdíjas 

• munkanélküli 

• Egyéb: _________________________________________________________ 

 

 

Hova sorolja aktuális tevékenységéhez kapcsolódó pozícióját? 

• beosztott 

• vezető 

• középvezető 

• felső vezető 

• szabad szellemi foglalkozású 

• inaktív (nyugdíjas, háztartásbeli, munkanélküli stb.) 

• Egyéb:_____________________________________________ 

 

Hogyan ítéli meg gazdasági/pénzügyi helyzetét ma Magyarországon?  

Jóval átlag alatti (alapvető kiadásokat (rezsi, élelmiszer, ruházkodás) enged csak meg 

magának, nem jön ki egy hónapban) 
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Átlag alatti (épp, hogy kijön egy hónapban, ritkán megenged magának szükségszerű extra 

kiadásokat) 

Átlagos (figyelmes gazdálkodással jól kijön egy hónapban, megtakarítani is rendszeresen 

kisösszegben tud, saját tulajdonú ingatlannal is rendelkezhet, megenged magának néha 

extra, kényelmi költségeket (pl. nyaralás, kultúra stb.) 

Átlag feletti (kényelmesen kijön egy hónapban, megtakarítani rendszeresen nagyobb 

mértékben tud, saját tulajdonú ingatlannal is rendelkezik, kisebb befektetésekkel is 

rendelkezhet, rendszeresen megenged magának extra, kényelmi költségeket (pl. nyaralás, 

kultúra stb.) 

Jóval átlag feletti, kiemelkedő (jelentős pénzeszközökkel, megtakarítással, 

befektetésekkel rendelkezik, akár több ingatlannal is, nagy összegű extra vagy akár luxus 

költségeket enged meg magának) 

 

Hogyan ítéli meg kulturális fogyasztási szokásait ma Magyarországon: milyen gyakran 

látogat el színházba, moziba, múzeumba? 

• egy – két alkalommal előfordulhat egy év folyamán, nem saját finanszírozással 

• 1 - 3 alkalommal egy év alatt, többnyire saját finanszírozásból 

• rendszeresen, legalább negyedévente 

• rendszeresen, átlagban havonta újabb művek, művészeti élmények élvezetét tudja 

magának biztosítani 

• rendszeresen, akár hetente többféle kulturális élményt enged meg magának 

 

Kapcsolati tőkéjének, azaz kapcsolatainak kamatoztathatóságának megítélése ma 

Magyarországon: ha nagy bajba kerülne hirtelen, tudna ki(k)hez fordulni segítségért? 

• egyáltalán nem tud kihez fordulni, esetleg segélyszervezethez, önkormányzathoz 

• talán egy – két családtaghoz vagy baráthoz 

• szélesebb családhoz, barátokhoz, szakmai kapcsolatokhoz is 

• többrétű kapcsolati hálóval rendelkezik, mind személyes, szakmai vagy üzleti 

alapon, akikhez fordulhat 

• jelentős kapcsolati hálóval rendelkezik mind személyes, szakmai vagy üzleti 

alapon, kevéssé tudná megrengetni egy krízis 

 

AZ ÖRÖKBEFOGADÁS KÖRÜLMÉNYEI 

 

Van vér szerinti gyermeke? 

• nincs 

• igen, 1 gyermek 

• igen, 2 gyermek 

• igen, 3 gyermek 

• igen, 4 vagy több gyermek 

 

Hány örökbefogadott gyermeke van? 

• 1 gyermek 

• 2 gyermek 

• 3 gyermek 

• 4 gyermek vagy több 

• Egyéb: ___________________________ 
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Hány örökbefogadott gyerekéről gondolja vagy tudja, hogy roma/cigány származású? (Ha 

csak részben roma/cigány származású, kérem, akkor is folytassa a kitöltést!) 

• 1 gyermek 

• 2 gyermek 

• 3 gyermek 

• 4 gyermek vagy több 

• Egyéb: ___________________________ 

 

Kifejezetten lehetőséget biztosított annak, azaz tervezte, hogy egy vagy több 

örökbefogadott gyermeke roma/cigány legyen? 

• igen 

• nem  

• nem tudom 

 

Tervezi további gyerek/ek/ örökbefogadását? 

• igen 

• még gondolkodom rajta 

• nem 

 

Amennyiben tervezi további gyerek/ek örökbefogadását, akkor fontosnak tartja, hogy 

roma/cigány gyereke/ke/t fogadjon újra örökbe? 

• igen 

• még gondolkodom rajta 

• nem 

 

 

Első örökbefogadott roma/cigány gyereke esetében: 

 

Egyedül vagy párban vállalta az örökbefogadást?  

• egyedülállóként 

• az élettársammal (bár tisztában vagyunk vele, hogy a törvény szerint 

egyedülállónak minősül, de mi tényleges családi állapotára vagyunk kíváncsiak) 

• házastársammal 

• Egyéb:__________________________________________________________ 

 

Az örökbefogadási határozathoz képest mennyi időt várt a gyermekre?  

_____________________________________________________________________ 

 

Mennyi idős volt a gyerek, mikor örökbe fogadta(ák)? (Kérjük, félévekben adja meg a 

választ, pl. 0; 0,5; 1; 3,5!) ____________________________________ 

Hány éves most az örökbefogadott gyermeke? (Kérjük, egy kerekszámot adjon 

meg!)_________________________________________________ 

 

A gyermek neme: 

• fiú 

• lány 



114 

 

 

Az örökbefogadás típusa: 

• nyílt 

• zárt 

 

Az örökbefogadást közvetítő szervezet: 

• TEGYESZ 

• Bölcső Alapítvány 

• Gólyahír Egyesület 

• Fészek Alapítvány 

• Együtt az Életért Egyesület 

• Várva Várt Alapítvány 

• Alfa Szövetség 

• Baptista Szeretetszolgálat 

• Magánutas (tisztában vagyunk vele, hogy a törvényi szabályozások értelmében be 

kell vonni egy közvetítő szervezetet) 

 

Honnan gondolja vagy tudja, hogy gyermek teljesen vagy részben cigány/roma 

származású? (Több választ is bejelölhet!) 

• én azonosítottam gyermekem rasszjegyei vagy örökbeadásának körülményei 

alapján 

• az ügyintézők (TEGYESZ, civil szervezet, nevelőszülő, stb.) azonosították a 

gyermeket rasszjegyei alapján 

• az ügyintézők (TEGYESZ, civil szervezet, nevelőszülő, stb.) mondták az 

örökbeadó szülők elmesélése alapján 

• közvetlenül a vér szerinti szülőktől tudom 

• Egyéb:____________________ 

 

Ön szerint gyermeke külső tulajdonságaiban (bőrszín, 

rasszjegyek stb.) mennyiben tér el Öntől, családjától?  

1 2 3 4 5 

A környezet visszajelzései alapján gyermeke külső 

tulajdonságaiban (bőrszín, rasszjegyek stb.) mennyiben 

tér el Öntől, családjától? 

1 2 3 4 5 

(0-egyáltalán nem tér el, 3-nem eldönthető, 5 – nagyon eltér) 

 

Mennyire tartja gyermekét romának/cigánynak? (Kérjük, adjon meg egy számot 1 és 5 

között, ahol 1-egyáltalán nem, 3 igen is meg nem is, 5-teljes mértékben): _________ 

 

Van további roma/cigány örökbefogadott gyermeke? 

• van 

• nincs 

 

(Lekérdezni minden örökbefogadott cigány gyermek esetében a 21 – 30 kérdéssort!) 
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ROMA IDENTITÁS 

 

Mit ért roma/cigány identitás alatt, milyen tartalmakat köt hozzá? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ön szerint ki roma/cigány? Több válasz is választható, de max. 3-4 lehetőséget jelöljön 

meg! 

• Akit a külső rasszjegyek alapján romának azonosítunk.  
• Akinek a vér szerinti szülei/felmenői romák.  

• Ha valaki azt gondolja magáról.  

• Ha mások azt mondják róla.  

• Viselkedés alapján. 

• Ápolja a roma/cigány hagyományokat 

• Nagy szegénységben élők 

• Nem tudom. 

• Egyéb:________________________________________________ 

 

Ön szerint létezik általában vett roma/cigány identitás? 

• igen 

• nem  

• nem tudom 

 

Fontosnak tartja a roma/cigány identitás átadását roma/cigány gyereke/i/nek? 

• igen 

• nem  

• nem tudom 

 

Próbáltam többet megtudni a roma etnikai-kulturális 

csoportról, például történelméről, hagyományairól és 

szokásairól. 

1 2 3 4 5 

Erős odatartozást érzek a roma etnikai-kulturális 

csoporthoz.  

1 2 3 4 5 

Elég jól megértem, hogy mit jelent számomra a roma 

etnikai-kulturális csoport tagjának lenni.  

1 2 3 4 5 

Gyakran tettem olyan dolgokat, amelyek segítettek 

jobban megérteni a roma etnikai-kulturális csoport 

hátterét.  

1 2 3 4 5 

Gyakran beszélgettem más emberekkel, hogy többet 

tudjak meg a roma etnikai-kulturális csoportról.  

1 2 3 4 5 

Erős kötődést érzek a roma etnikai-kulturális 

csoporthoz.  

1 2 3 4 5 

 

Kapta-e már azon magát, hogy roma/cigány gyermeke örökbefogadásának hatására 

romának/cigánynak vallotta/tartotta magát egy adott helyzetben? 

• igen 

• nem 
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ROMA/CIGÁNY IDENTITÁS ÉS ÁTADÁS 

 

Ön szerint miért (lehet) szükséges roma/cigány identitás átadása örökbefogadott 

roma/cigány gyermekének? A legmeghatározóbb 3-4 szempontot jelölje meg! 

• hogy felkészüljön a gyerek arra, ha megkülönböztetés éri cigánysága miatt 

• mert az örökbefogadott gyerek vér szerinti szülei cigányok és tovább akarják vinni 

valahogy a hagyományokat 

• pozitív kép alakuljon ki a gyerekben romaságával/cigányságával kapcsolatban 

• büszke legyen cigányságára a gyerek 

• könnyebben tud majd nagyobb korában „roma/cigány világban” is eligazodni 

• könnyebben tud később roma/cigány társaihoz kapcsolódni 

• jobban megértse gyökereit 

• hozzátartozik a gyerek kiteljesedéséhez 

• hozzátartozik a gyerek valós, teljes identitásának kialakításához 

• az örökbefogadó szülő is jobban értse cigány/roma gyerekét 

• Nem szükséges 

• Egyéb: ___________________________________________________________ 

 

 

Ha meg tud határozni általánosságban roma/cigány identitáselemeket, amelyek Ön szerint 

átadhatóak örökbefogadott roma/cigány gyermekének, akkor milyen módon próbálja 

ezeket átadni? A legmeghatározóbb 3-4 módot jelölje meg! 

• cigány kulturális elemek megismertetésével (cigány mesék olvasása, roma 

táncházba, koncertekre járás, cigányzene hallgatása, cigány ételek főzése, cigány 

festők, gyerekrajzok képeinek megismerése, stb.) 

• beszélgetés a cigányok eredetéről, roma kutatásokról 

• dokumentumfilmek nézése romákkal, cigány kultúrával, történetiséggel 

kapcsolatban 

• beszélgetés a romákat ért hátrányos megkülönböztetésekről 

• beszélgetés roma holokausztról 

• romákkal kapcsolatos tanulmányok folytatása iskolában, egyetemen 

• találkozások szervezése a vér szerinti cigány szülőkkel (ha lehetséges) 

• valamelyik cigány nyelv megtanítása 

• a cigányságához kapcsolódó adottságok, készségek, fizikai jegyek pozitív 

megerősítése a gyerekben 

• keresni a kapcsolatot más roma/cigány emberekkel/családokkal 

• nem próbálok és nem is tervezem roma identitás átadását 

• még nem próbálok, de később fontos lesz 

• Egyéb: ___________________________________________ 

 

Melyek azok az a sok esetben cigánysághoz kapcsolt adottságok, készségek vagy fizikai 

jegyek, amelyeket Ön is megerősít/ene gyermekében a pozitív romakép kialakítása 

érdekében! A legmeghatározóbb 3-4 választ jelölje meg! 

• szép a barna szeme, göndör haja 

• szép fehér fogai 

• erős, egészséges, stramm gyerek, nem árt neki semmi 

• ügyesen mozog, táncol 
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• jó érzéke van a zenéhez 

• jól sportol 

• tehetséges focista lehet 

• mindig jókedvű, könnyed a nehézségek közepette is 

• jól kivágja magát helyzetekből 

• nem hiszek ebben a megoldásban 

• nincsenek ilyen tulajdonságok 

• Egyéb: 

______________________________________________________________ 

 

Ön szerint mikor optimális elindítani roma identitásátadási folyamatot?  

• már egészen kiskorától vagy az örökbefogadás létrejöttétől foglalkozni kell ezzel 

• amikor az örökbefogadott gyerek előhoz cigánysággal kapcsolatos kérdéseket 

• mielőtt a gyermek közösségbe megy (óvoda, iskola) 

• amikor a gyereket kifejezetten elkezdi érdekelni, hogy ő kicsoda, építi saját 

identitását (jellemzően tinédzserkorban) és az önmeghatározás kapcsán fontossá 

válik az ő cigánysága 

• nem szükséges elindítani 

• Egyéb: _______________________________________________________ 

 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SZÜLŐCSOPORTOK 

 

Hallott-e már az Önnek segítséget nyújtani tudó civil szervezetekről, szülőcsoportokról?  

• Romadopt Klub   igen nem 

• Ágacska Alapítvány  igen nem 

• Tokkal – vonóval csoport  igen nem 

• Mózeskosár Egyesület  igen nem 

 

Tagja-e valamilyen formális vagy informális szülőcsoportnak, ahol roma/cigány 

gyerekeket örökbefogadó nem roma szülők találkoznak, beszélgetnek? 

• Romadopt Klub   igen nem 

• Ágacska Alapítvány  igen nem 

• Tokkal – vonóval csoport  igen nem 

• Mózeskosár Egyesület  igen nem 

• informális szülőcsoport  igen nem 

 

ÁLLÍTÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Kérem, jelölje meg, hogy 1-5-ig mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1-

egyáltalán nem, 3 igen is, meg nem is, 5-teljes mértékben) 

1. Tisztában vagyok vele miként befolyásolja a saját 

kulturális hátterem azt, ahogyan gondolkozom, cselekszem 

és beszélek. 

1 2 3 4 5 

2. Képes vagyok felismerni a rasszokkal kapcsolatos 

előítéleteimet. 

     

3. Tudatában vagyok azoknak a sztereotípiáknak és előzetes 

elképzeléseknek, amelyeket esetlegesen más rasszú és 

etnikai kisebbségi csoportok irányában táplálok.  
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4. Megvizsgáltam az érzéseimet és attitűdjeimet a 

gyermekeim születési kultúrájával és etnikai 

hovatartozásával kapcsolatban 

     

5. Folyamatosan erőfeszítéseket teszek a saját előítéleteim 

megváltoztatására 

     

6. Alaposan megvizsgáltam a motivációmat egy, a 

sajátomtól eltérő rasszból vagy kultúrából való gyermek 

örökbefogadására. 

     

7. Ismerem gyermekeim etnikai örökségének történelmét és 

kultúráját és segítem a mindezek iránti tisztelet kialakulását. 

     

8. Megértem a gyermekem rasszához vagy kulturális 

helyzetéhez kapcsolódó egyedi szükségleteit. 

     

9. Tudom, hogy egy másik rasszból/kultúrából való gyermek 

örökbefogadása extra felelősségekkel jár a szülők számára 

     

10. Megvizsgáltam a rasszközi randevúzással és 

házasodással kapcsolatos érzéseimet. 

     

11. Tudom, hogy mások a családomat 

"másnak/különbözőnek" látják.  

     

12. Tudom, hogy a rasszizmus miatt a gyermekeimet 

rosszindulatú vagy igazságtalan bánásmód érheti.  

     

 

Kérem, jelölje meg, hogy 1-5-ig mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1-

egyáltalán nem, 3 igen is, meg nem is, 5-teljes mértékben) 

1. Az életem részévé teszem a más rasszokhoz és kultúrákhoz 

tartozó emberekkel való rendszeres érintkezést.  

1 2 3 4 5 

2. A gyermekeimet multikulturális iskolákba járatom.       

3. A gyermekemet olyan tanárok gondjaira bízom, akik 

érzékenyen és szakképzetten bánnak a gyermekem rasszából 

való gyermekekkel. 

     

4. Megértem, hogy a lakóhely megválasztására vonatkozó 

döntéseim hogyan hatnak a gyermekemre.  

     

5. Baráti kapcsolatokat alakítottam ki olyan roma, vagy 

etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó családokkal és 

egyénekkel, akik jó példaképek a gyermekeim számára.  

     

6. Olyan könyveket, játékokat és babákat vásárolok, amilyen a 

gyermekem. 

     

7. A családi ünnepekbe beleveszek a gyermekem születési 

kultúrájából származó hagyományokat is.  

     

8.  Lehetőséget biztosítok a gyermekeim számára a születési 

kultúrájukból származó felnőttekkel való kapcsolatteremtésre.  

     

9. Lehetőséget biztosítok a gyermekeim számára a születési 

kultúrájuk nyelvének megtanulására.  

     

10. Lehetőséget biztosítok a gyermekeim számára a születési 

kultúrájuk zenéjének megbecsülésére.  

     

11. Meglátogattam a gyermekem születési országát vagy 

közösségét.  

     

12.Bebizonyítottam, hogy képes vagyok hosszantartó 

kapcsolattartásra a gyermekem etnikai csoportjával.  
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13. Olyan szolgáltatásokat és személyes kapcsolatokat 

keresek fel a közösségen belül, amelyek támogatni fogják a 

gyermekem nemzetiségi hovatartozását.  

     

14. Olyan közösségben élek, amely folyamatosan biztosít a 

gyermekem számára azonos rasszba tartozó felnőtt és kortárs 

példaképeket.  

     

 

Kérem, jelölje meg, hogy 1-5-ig mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1-

egyáltalán nem, 3 igen is, meg nem is, 5-teljes mértékben) 

1. Felvilágosítom a gyermekeimet a rasszizmus és a 

diszkrimináció tényét illetően.  

1 2 3 4 5 

2.  Az otthonunkban a rasszról és az elnyomásról zajló nyílt és 

őszinte párbeszéden keresztül segítek a gyermekeimnek a 

rasszizmussal való megküzdésben.  

     

3. Tudatában vagyok annak, hogy a barátok és családtagok 

hogyan viszonyulnak a gyermekem rassz és kulturális 

különbségeihez.   

     

4. Tudatában vagyok azoknak a változatos stratégiáknak, 

amelyekkel segíthetek a gyermekemnek megbirkózni az 

előítéletesség és a rasszizmus megnyilvánulásaival.  

     

5. Tudom, hogyan kell kezelni az olyan egyedi helyzeteket, 

mint amikor a gyermekem megkísérli megváltoztatni a fizikai 

megjelenését, hogy jobban hasonlítson a családtagokra vagy 

barátokra. 

     

6. Segítek a gyermekeimnek felismerni a rasszizmust.      

7. Segítek a gyermekeimnek, hogy büszkék legyenek 

önmagukra.  

     

8. Nem engedek meg semmiféle hátrányosan 

megkülönböztető megjegyzést egyik emberi csoporttal 

szemben sem. 

     

9. Baráti/társas támogatást keresek annak érdekében, hogy 

elhárítsam a frusztrációt, amelyet a gyermekeimet, a 

családomat, vagy engem érő nyílt vagy burkolt rasszista 

megnyilvánulások eredményeznek.  

     

10. Támogatást és útmutatást kérek olyan emberektől, akiknek 

a rasszizmust illetően személyes megértéssel rendelkeznek, 

különös tekintettel a gyermekem rasszára vagy születési 

kultúrájára vonatkozóan.  

     

11. Elsajátítottam azt a gyakorlati tudást, hogy hogyan kell 

kezelni az ismeretlenek érzéketlen kérdéseit. 

     

12. Segítek a gyermekeimnek megérteni, hogy ha valakit 

diszkriminálnak, az nem annak a személynek a 

hiányosságaiból adódik.  

     

13. Jogosnak elismerem a gyermekeim érzéseit, beleértve a 

rasszizmushoz vagy diszkriminációhoz kapcsolódó haragot és 

sértettséget.  
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Kérem, jelölje meg, hogy 1-5-ig mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1-

egyáltalán nem, 3 igen is, meg nem is, 5-teljes mértékben) 

Igyekszem előítéletmentesen viselkedni a roma emberekkel 

szemben, mert ez személyesen fontos nekem.  

1 2 3 4 5 

A politikai korrektség mai elvárásai szerint igyekszem nem 

előítéletesnek tűnni a romákkal szemben. 

     

A saját értékrendem alapján rendben van az, ha a roma 

emberekkel kapcsolatban sztereotípiákat használok. 

     

A saját belső meggyőződésem miatt igyekszem nem 

előítéletes lenni a roma emberekkel szemben. 

     

Igyekszem elpalástolni a romákkal szembeni negatív 

érzéseimet azért, nehogy negatív visszajelzéseket kapjak 

másoktól. 

     

Amennyiben előítéletesen viselkednék egy roma emberrel 

szemben, aggasztana, hogy mások ezért haragudhatnak rám. 

     

A saját személyes értékeim miatt gondolom azt, hogy a 

romákkal kapcsolatos sztereotípiák használata helytelen.  

     

Igyekszem előítéletmentesnek tűnni a romákkal szemben, 

hogy elkerüljem mások engem elítélő véleményét. 

     

Az, hogy a romákkal szemben nem vagyok előítéletes, egy 

fontos része annak, aki én vagyok. 

     

A másoktól rám nehezedő nyomás miatt igyekszem, hogy ne 

viselkedjek előítéletesen a roma emberekkel szemben. 

     

 

Osszon meg bármilyen más, az Ön számára fontos gondolatot, dilemmát, akár a kérdőívvel 

kapcsolatban, vagy érdekességet, karaktereset Önmagával kapcsolatban! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Amennyiben érdeklik Önt a kutatások eredményei, úgy kérjük, adja meg e-mail címét, 

melyet más célra nem fogunk felhasználni. Az egyik szakdolgozati kutatás végeredménye 

2018. nyarára, míg a doktori disszertáció elkészülte 2019. nyarára várható, így az 

eredményeket ekkor tudjuk elküldeni.  

______________________________________________________________________ 
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2. sz. melléklet 

2/A Az interjúvázlat 

 

1. Demográfiai adatok (kor, tanulmányok, foglalkozás, élettér stb.) 

2. Meséljen magáról, hol nőtt fel, mit tanult, milyen „ideológiákat” hoz magával?  

3. Hogyan, milyen kontextusban hallott kisebbségekről, más népcsoportokról családi, 

iskolai/felső oktatási, munkahelyi, vagy egyéb közösségekben?  

4. Meséljen magáról, hogyan jutottak el az örökbefogadásig? 

5. Milyen szempontok voltak fontosak, az örökbefogadott gyermekkel kapcsolatosan 

milyen „paraméterek” voltak az örökbefogadási folyamat elindítása előtt? 

6. Kérem, mutassa be gyermeke örökbefogadásának körülményeit!  

7. Mennyi idős volt a gyermek, mikor örökbe fogadta(ák)?  

8. Jelenleg mennyi ideje van(nak) együtt gyermekével?  

9. Kérem, mutassa be a gyermek hátterét! Mit lehet róla tudni?  

10. Kérem, mutassa be a gyermek származását! Mit lehet róla tudni?  

11. Ön szerint, illetve a környezet visszajelzései alapján mennyiben tér el a gyermek külső 

tulajdonságokban Önöktől? Amennyiben eltér, ezt hogyan éli meg? 

12. Mennyire tartja gyermekét roma/cigány származásúnak?  

13. Roma/cigány kérdéssel kapcsolatban hogy érez a család most és a gyermek érkezése 

előtt? 

14. Befolyásolja a gyermek érkezése, hogy kinek, minek tartják magukat? 

15. Mikor, hogy ismerkedett élete során a roma/cigány népcsoporttal vagy kultúrával? 

16. Be tud azonosítani olyan identitásformát, ami általában igaz minden romára, annak 

ellenére, hogy sokféle cigány csoport, cigány nyelv, cigány kultúra létezik? 

17. Mennyire tartja fontosnak, hogy kövessék a roma/cigány hagyományokat? Ez miben 

nyilvánul meg a hétköznapokban? 

18. Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermekének legyen roma/cigány identitása?  

19. Mit jelent pontosan az ön számára a roma/cigány identitás?  

20. Ha fontosnak tartja a roma/cigány identitás „kialakítását” a gyermekben, ezt hogy 

próbálja elérni? 

21. Mit gondol, mi az, amit nem roma szülőként át tud adni a roma/cigány 

identitáskialakításához és ehhez képest pl. cigány szülők vagy egy roma nagymama mit 

tud átadni, ami identitásépítő? 
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22. Milyen külső-belső vonásokat erősít meg a gyermekben, amelyeket cigány 

származásához vagy cigányságához köt? (Pl. de szép a barna szemed, fehér fogad, 

ügyesen táncolsz, stb.) 

23. Mit szól a szűkebb, tágabb környezete az örökbefogadáshoz? 

24. Milyen problémák merülnek fel a gyermek eltérő származásával kapcsolatban? 

25. Van-e ezzel kapcsolatban segítsége, támasza? 

26. Vett-e már részt Romadopt-os találkozón vagy bármi más tematikus találkozón, 

összejövetelen, ahol örökbefogadott roma gyermekek szülei találkoznak?  

27. Hatottak-e gondolkodására, szemléletére a szülőcsoportokon, Romadopt programokon 

hallottak? 

28.  Befolyásolták-e a romaidentitás átadásáról alkotott képet, szemléletet? Ha igen, 

hogyan? 

29. Milyen a cigánysághoz köthető vonásokat, készségeket nevezne meg, amelyeket 

pozitívan kíván megerősíteni, hogy ezzel is pozitív romaképet alakítson ki a 

gyermekben? 

30. Fontosnak tartotta vagy tartaná elmondani bölcsődében/óvodában/iskolában, hogy 

gyermeke örökbefogadott és roma? 

 

Levezető kérdések70: 

- Hogyan mutatná be magát és hogy mutatná be gyermekét röviden egy külföldinek? 

- Mit gondol arról a Montesquieu-i kijelentésről, hogy „…, mert elsősorban ember 

vagyok s azután francia; szükségszerűen vagyok ember s véletlenül francia.” 

 

                                                           
70 Szabó László Tamás „Ki vagyok én?” – Identitástudat és kisebbségi lét cikke nyomán (Educatio, 1993/2, 

pp 235 - 244) 
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2/B Az interjúk időpontja, helyszíne, fajtája 

 

Szakértői és örökbefogadó szülőkkel készült interjúk és a szülőcsoport: 

1. szakértői interjú a TEGYESZ munkatársával: 2018.01.26., Bp. Móricz Zsigmond téri 

kávézó 

2. Romadopt szülőcsoport Kisrigók – Paulon Viktória meghívottal: 2018.02.04, Bp. XI. 

ker Rogers iskola 

3. szakértői interjú a Mózeskosár munkatársával: 2018.02.04, Bp. XI. ker Rogers iskola 

4. kutatószakértői és örökbefogadói szülői interjú: 2018.02.28., Bp. család otthona 

5. örökbefogadói szülői interjú: 2018.03.10., Bp. család otthona 

6. és 7. kettős örökbefogadói szülői (családi) interjú: 2018.03.11., Bp. család otthona 

8. örökbefogadói szülői interjú: 2018.03.12., Bp. munkahely 

9. örökbefogadói szülői és szakértői interjú, Ágacska Alapítvány: 2018.03.14., Bp. család 

otthona 

10. örökbefogadói szülői interjú: 2018.03.23., Bp. MOM Park, kávézó 

11. örökbefogadói szülői interjú: 2018.03.23., Bp. kávézó 

12. örökbefogadói szülői és szakértői interjú, Romadopt klub alapító: 2018.03.29., Bp. 

Mlinar pékség 
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3. sz. melléklet 

A fővárosi gyermekvédelmi rendszer struktúrájának organogramja 
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4. sz. melléklet 

TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok kiadványának 1., 2. sz. és 3. sz. 

melléklete (Tájékoztató leendő örökbefogadóknak, 2. Általános tájékoztatás, 3. 

Tájékoztató az utánkövetésről)71 

 

 

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓK! 

Döntésük elősegítése érdekében készítettük e rövid összefoglalót 

 

ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN 

Örökbefogadás célja  

Az örökbefogadás célja, hogy az örökbefogadó(k) és rokonsága, valamint az 

örökbefogadott gyermek között hosszú távú, stabil családi köteléket hozzon létre, mely 

által a kiskorú, akit szülei különböző okok miatt megfelelően nevelni nem képesek, 

családban való nevelkedése biztosítottá válik. 

Ki fogadhat örökbe?  

Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes nagykorú személy lehet, aki 

örökbefogadási tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett és 

személyisége, valamint körülményei alapján – a gyámhivatal örökbefogadás előtti eljárása 

során hozott határozat értelmében – alkalmas a gyermek örökbefogadására és legalább 25 

éves, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb. Házasságban élő 

örökbefogadó személyek esetében a fiatalabb házastárs életkorát kell alapul venni.  

Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyeleti jog megszüntetését vagy a közügyek 

gyakorlásától eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.  

Az örökbefogadás céljára tekintettel a gyámhivatal a gyermek érdekében elsősorban a 

házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást engedélyezi.  

Ki fogadható örökbe?  

Örökbefogadható az a kiskorú személy:  

a. akiről a szülők jogerős lemondó nyilatkozattal a gyámhivatalban lemondtak  

b. aki nevelésben van, és a gyámhivatal örökbefogadhatónak nyilvánította 

c. akinek a szüleit a bíróság megfosztotta szülői jogaitól  

                                                           
71 www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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d. akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátor) helyeztek el, feltéve, 

hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik  

e. akinek a szülei elhunytak.  

Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt csak az örökbefogadó 

házastársa fogadhatja örökbe.  

Örökbefogadás joghatásai  

Az örökbefogadott mind az örökbefogadóval, mind annak rokonaival szemben az 

örökbefogadó gyermekének a jogállásába lép. Az örökbefogadott gyermek az 

örökbefogadó családi nevet viseli.  

Örökbefogadás formái  

Aszerint, hogy kik között jön létre az örökbefogadás megkülönböztetünk egyrészt 

családon belüli, ún. rokoni örökbefogadást, másrészt idegen gyermekre irányuló 

örökbefogadást.  

Aszerint, hogy a vér szerinti szülő(k) és az örökbefogadó szülő(k) ismerik-e egymást vagy 

sem, megkülönböztetünk nyílt és titkos örökbefogadást.  

a. Nyílt örökbefogadás esetében az örökbefogadó szülő(k) és a vér szerinti szülő(k) ismerik 

egymást. Az eljárást lefolytató gyámhivatal az örökbefogadót, az örökbefogadandó 

korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt együttesen, egy tárgyalás 

keretében köteles meghallgatni.  

b. Titkos örökbefogadás a gyámság alatt álló örökbefogadhatónak nyilvánított nevelésbe 

vett gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vér szerinti szülő úgy adja meg a 

hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. A 

titkosság azt jelenti, hogy a vér szerinti szülő az örökbefogadásról nem kap értesítést, és azt 

sem fellebbezéssel, sem egyéb módon nem támadhatja meg.  

Várakozási idő  

2014. január 1-jén 586 alkalmassági határozattal rendelkező jelentkezőt (a házaspárok egy 

jelentkezőnek számítanak) tartottunk nyilván. Ebből 2013-as 326 jelentkező. A várakozási 

időt nagyon nehéz megbecsülni, az leginkább az örökbe fogadni szándékozók elfogadási 

hajlandóságától és elvárási szintjétől függ. Ilyen esetszámok mellett biztonsággal állítható, 

hogy a várakozási idő a jövőben sem fog csökkenni.  

2014-ben a 2009. év végi – 2010. évi jelentkezők közül kerülhetnek sorra. Egy 0-3 éves, 

egészséges gyermek esetén a fővárosban a várakozási idő jelenleg 4-5 év. A kizárólag 

újszülött gyermeket titkosan örökbe fogadni szándékozóknál még ennél is hosszabb lehet, 



127 

 

hiszen az újszülöttek örökbefogadása ma Magyarországon jellemzően nyílt eljárásban 

történik. Mivel a törvény egyértelműen a házaspári örökbefogadásokat preferálja, ezért az 

egyedülálló vagy önállóan örökbefogadó jelentkezőknek a házaspárként örökbefogadóknál 

többet kell várakozniuk.  

Annak érdekében, hogy a Szakszolgálat szakemberei az alkalmassági határozat jogerőre 

emelkedését követően is tájékozódhassanak az ügyfelek elképzeléseiről, vágyairól, 

élethelyzetéről, illetve, hogy egy folyamatos kommunikáció állhasson fenn a két fél között, 

örökbefogadási tanácsadóink segítségével a várakozási idő alatt is rendszeres kapcsolatot 

tartunk ügyfeleinkkel.  

 

ÖRÖKBEFOGADÁS ELŐTTI ELJÁRÁS 

Eljárás megindításának helye és módja  

Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a 

lakóhely szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál [továbbiakban 

Szakszolgálat] indul. Az eljárás ingyenes, kivéve az örökbefogadói tanfolyamot.  

A Szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt személyes találkozás során 

tájékoztatja az örökbefogadás feltételeiről, a szükséges vizsgálatok és környezettanulmány 

mibenlétéről, valamint az alkalmasság megszerzéséhez szükséges felkészítő tanfolyamról.  

Amennyiben a örökbe fogadni szándékozó jelentkező kéri az országos nyilvántartásba való 

felvételét, kérelméhez fényképet csatolhat. Célszerű, hogy a fényképen minden olyan 

családtag szerepeljen, aki a jelentkezővel egy háztartásban él, illetve hasznos, ha a fotó 

alapján a jelentkező lakókörnyezetéről, életstílusáról is benyomást lehet nyerni.  

A tájékoztató végén a jelentkező jelentkezését (kérelem) kézjegyével is ellátja. Az 

örökbefogadásra várakozók listáján a jelentkezés időpontja válik irányadóvá.  

Az örökbe fogadni szándékozó személyt a Szakszolgálat a kérelem beadásától számított 60 

napon belül egy újabb személyesen találkozó keretében tájékoztatja az alkalmassági 

vizsgálat eredményéről. A Szakszolgálat a vizsgálatok és a környezettanulmány alapján, 

valamint az örökbefogadó(k) szándékának és az örökbefogadandó gyermekre vonatkozó 

elképzelése(i)nek a figyelembevételével alakítja ki javaslatát, melyet az örökbe fogadni 

szándékozó személy(ek) egyidejű értesítése, tájékoztatása mellett megküld az örökbe 

fogadni szándékozók lakóhelye szerint – amennyiben ez eltér, úgy a választásuk szerinti – 

illetékes gyámhivatalnak.  

A javaslat részei:  



128 

 

• ügyfél kérelme  

• háziorvosi igazolás az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról  

• pszichológiai vélemény  

• igazolás az örökbefogadási előtti tanácsadásról  

• környezettanulmány  

• felkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány  

• maga a kialakított javaslat.  

Amennyiben az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmassági vizsgálaton vagy a 

tanácsadáson nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, illetőleg a 

környezettanulmány elvégzését nem teszi lehetővé, kérelmét visszavontnak kell tekinteni 

és az eljárást meg kell szüntetni. A megszűntetésről a Szakszolgálat írásos értesítést küld.  

Szükséges vizsgálatok és előzetes feltételek  

a. Orvosi vizsgálat során a háziorvosnak – szükség esetén a szakorvosnak – arról kell 

nyilatkoznia, hogy az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved-e:  

• a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban  

• súlyos pszichotikus zavarban  

• alkohol- vagy kábítószer-függőségben  

• olyan betegségben, amely miatt – akár időszakosan is – akadályoztatott a gyermekről 

való gondoskodásban, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.  

b. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat során az örökbefogadó(k) motivációját, 

élethelyzetét, személyiségét, továbbá az örökbefogadandó gyermek harmonikus fejlődését, 

felnövekedését biztosító nevelési elképzeléseket tárjuk fel. A vizsgálati szakaszon túl a 

beszélgetésnek egy tanácsadási része is van.  

c. Környezettanulmány során – mely az örökbe fogadni szándékozó(k) tényleges 

lakóhelyén, azaz az otthonában készül, lehetőség szerint az együtt élő családtagok 

részvételével – azt vizsgáljuk, hogy a családi- és lakáskörülmények mennyire alkalmasak 

örökbefogadásra.  

d. Az örökbefogadói tanfolyam célja, hogy saját élményeket is mozgósító, tematikus 

interaktív csoportban az örökbefogadó szülők mélyebben elgondolkodva saját 

elképzeléseiken, elvárásaikon és a lehetőségeken, megerősödjenek elhatározásukban, vagy 
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a körülmények sokrétű figyelembe vétele után elállhassanak eredeti szándékuktól. A 

felkészítő tanfolyam önköltséges, időtartama 2172 óra.  

 

 

 

ALKALMASSÁG 

 

Alkalmasság megállapítása  

A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassága kérdésében a 

Szakszolgálat által megküldött anyagok, a jövedelmi viszony(ok)ra vonatkozó igazolás, az 

örökbefogadni szándékozó(k) meghallgatása, valamint szükség szerint egyéb 

dokumentumok alapján dönt.  

Az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat a jogerőre 

emelkedéstől számított 3 évig érvényes, s tartalmazza, hogy az örökbefogadni 

szándékozó hány, milyen korú és milyen egészségi állapotú gyermek örökbefogadására 

alkalmas.  

Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a 

Szakszolgálat a nyilvántartásában a jelentkezési dátumhoz rendelt sorszámmal 

aktiválja az örökbe fogadni szándékozó(ka)t. Amennyiben a jelentkező az örökbe 

fogadni szándékozó személyek országos nyilvántartásába való felvételét is kérte, a 

Szakszolgálat továbbítja az adatait az országos nyilvántartás számára.  

Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 1 éven belül sehol az országban nem indítható.  

Alkalmasság érvényessége  

Amennyiben az érvényességi időn belül örökbefogadási eljárás jogerős befejezésére kerül 

sor, a határozat érvényességi ideje az örökbefogadás tárgyában hozott határozat jogerőre 

emelkedésének napjával megszűnik.  

Ha a határozat 3 éves érvényességi idejének lejártakor az örökbefogadási eljárás már 

folyamatban van, a határozat érvényességi ideje meghosszabbodik az örökbefogadási 

eljárás jogerős befejezéséig.  

                                                           
72 2018-tól 40 óra 
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Amennyiben az örökbe fogadni szándékozó személyek testvérek örökbefogadására való 

alkalmasságát megállapították, és a 3 éves érvényességi idő lejártát megelőzően a testvér is 

örökbefogadhatóvá válik, a határozat érvényességi ideje meghosszabbodik a testvér 

örökbefogadási eljárásának jogerős befejezéséig.  

Amennyiben a határozat érvényességi idejének 3 évén belül örökbefogadásra nem kerül 

sor, az érvényességi idő lejártát megelőzően az ügyfél kérelmére és a Szakszolgálat 

javaslatára legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy azok a körülmények, 

amelyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították nem változtak.  

Amennyiben a meghosszabbított érvényességi idő lejártáig sem kerül sor örökbefogadásra, 

az örökbefogadás előtti eljárást - az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő 

tanfolyam kivételével - az örökbefogadni szándékozó személy kérelmére meg kell 

ismételni.  

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a gyámhivatali határozat 3 éves érvényességi 

idejének a leteltével az alkalmasság megállapítása (fenntartása) iránt ismételt kérelmet nem 

terjesztett elő, adatait a Szakszolgálat törli a nyilvántartásból. Erről egyrészt értesíti az 

örökbe fogadni szándékozó személyt/személyeket, másrészt az országos nyilvántartást. A 

Szakszolgálat a nyilvántartásból való törlés után a jelentkező által benyújtott fényképet 

(amennyiben ilyen a rendelkezésére áll) a jelentkező(k)nek visszajuttatja.  

Alkalmasság felülvizsgálata  

Amennyiben az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelyében, családi állapotában, 

személyi- és életkörülményeiben, egészségi állapotában, valamint az örökbe fogadandó 

gyermekre vonatkozó elképzeléseiben az alkalmassági határozat érvényességi időtartama 

alatt változás következik be, a változásról haladéktalanul köteles a Szakszolgálatot 

értesíteni.  

A jelzett változással kapcsolatosan a Szakszolgálat véleményének kialakítása érdekében az 

örökbe fogadni szándékozó személyt ismételt alkalmassági eljárásban való részvételre 

hívja fel.  

Lakóhelyváltozás esetén a Szakszolgálat beszerzi a korábbi lakóhely szerinti 

Szakszolgálatnál kezelt iratokat. az új helyszínre vonatkozóan környezettanulmányt készít. 

Ha a családi állapotban, személyi- és életkörülményekben, valamint az örökbe fogadandó 

gyermekre vonatkozó elképzelésekben következik be változás, az örökbefogadás előtti 

eljárás – a felkészítő tanfolyam kivételével – megismétlődik.  



131 

 

A gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeként az örökbefogadásra való alkalmasság 

fenntartásáról vagy alkalmatlanság kimondásáról határoz. Alkalmasságot fenntartó 

határozatában ismételten határoz arról, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány, 

milyen korú és egészségi állapotú gyermek örökbefogadására alkalmas.  

Az alkalmasságról szóló eredeti határozat érvényességi ideje azonban nem változik!  

Lakóhelyváltozás miatti alkalmasságot fenntartó határozat alapján az új lakóhely szerinti 

Szakszolgálat a korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálatnál bejegyzett eredeti jelentkezés 

időpontjával veszi nyilvántartásába az örökbe fogadni szándékozót. Ezzel párhuzamosan, a 

korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálat törli nyilvántartásából a jelentkezőt. A változásról 

az országos nyilvántartás is értesül.  

Ha a felülvizsgálat során a gyámhivatal alkalmatlanságot állapít meg, az erről szóló 

határozat alapján a Szakszolgálat és az országos nyilvántartás törli nyilvántartásából az 

örökbe fogadni szándékozó személyt/személyeket.  

Szülő-gyermek illesztése és összeismertetési folyamata  

Egy szakmai team – melynek tagjai a Szakszolgálat szakemberei, a gyermek gyámja és 

gondozója – feladata, hogy egy adott időpontban örökbeadható gyermek számára a 

nyilvántartásában szereplő örökbe fogadni szándékozók közül, a törvénynek megfelelően, 

a jelentkezési sorrend figyelembevételével a legmegfelelőbb örökbefogadó 

szülőt/házaspárt kiválassza.  

A kiválasztott örökbe fogadni szándékozó egyént/házaspárt a team döntéséről a 

Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója telefonon értesíti, egyben tömören (nem, 

életkor, egészségi állapot, nevelkedés helyszíne(i) és időtartama) bemutatja a szóban forgó 

gyermeket. Amennyiben a bemutatás alapján az örökbe fogadni szándékozó(k) 

érdeklődését a gyermek felkeltette, s további információt és fotót szeretnének róla kapni, 

ill. látni, az örökbefogadási tanácsadó személyes egyeztetést kezdeményez.  

Ezen a találkozón lehetősége nyílik a gyermek élettörténetének anonim megismerésére és a 

rendelkezésre álló fotók megnézésére. A kapott információk ismeretében az örökbe 

fogadni szándékozók ismét döntési helyzetbe kerülnek. Válaszukat nem szükséges azonnal 

megadniuk, 1-2 napig érlelhetik azt. Pozitív válasz esetén az örökbefogadási tanácsadó a 

gyermek megpillantását szervezi meg. Ez egy olyan egyoldalú alkalom, aminek a célját a 

szülő-jelölt ismeri, a gyermek azonban ekkor még nem. A szülő-jelölt a gyermekkel 

interakcióba nem léphet.  
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Újabb pozitív döntést követően a örökbefogadási tanácsadó immáron egy személyes, 

interaktív találkozót szervez meg a szülő-jelölt(ek) és a gyermek között. S amennyiben a 

szülők érdeklődése a gyermek iránt töretlen, megkezdődik a barátkozási, ismerkedési fázis. 

Ez mindaddig tart, amíg a gyermek és leendő szülője/szülei között az érzelmi kötődés ki 

nem alakul, ill. amíg a szülő-jelölt(ek) a gyermek gondozását biztonsággal el tudja(k) látni.  

 

ÖRÖKBEFOGADÁS UTÁNI ELJÁRÁS 

 

Örökbefogadást engedélyező eljárás  

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy és a 

gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A 

gyámhivatal a szükséges iratok becsatolását követően (az örökbefogadó részéről: 

alkalmassági határozat, jövedelemigazolás, születési és házassági anyakönyvi kivonat) 

dönt a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó(k) gondozásába történő kihelyezéséről:  

a. gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat 

javaslata és a gyermekvédelmi gyám kérelme alapján 15 napon belül.  

b. hat hetesnél fiatalabb gyermek esetén 8 napon belül.  

 

Az örökbe fogadni szándékozó a hozzá örökbefogadási szándékkal kihelyezett gyermek 

gondozásáról és eltartásáról saját költségén köteles gondoskodni. A gyermek ellátásához 

kapcsolódó juttatások azonban a kihelyezés napjától járnak és igényelhetők a számára.  

A kötelező gondozási idő minimum 30 nap, melynek során mind a nyílt, mind a titkos 

örökbefogadások esetén a Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója kíséri figyelemmel a 

kihelyezett gyermekek gondozását, ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a 

gyermek családba történő beilleszkedését. Tapasztalatai alapján a Szakszolgálat 

örökbefogadási tanácsadója a gyámhivatal által megadott határidőre megküldi az 

örökbefogadásra vonatkozó véleményét és környezettanulmányát, egyben javaslatot tesz az 

örökbefogadás támogatására vagy elutasítására.  

Az örökbeadási céllal kihelyezett gyermek a gyámhivatal kötelező gondozási időre történő 

kihelyező határozatában megállapított időtartam letelte után is az örökbe fogadni 

szándékozó személynél maradhat az örökbefogadási eljárás befejezéséig.  

A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről az erre irányuló kérelem 

előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt, kivéve, ha az elrendelt kötelező gondozási 
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idő az 1 hónapot meghaladja. Ebben az esetben a gondozási idő lejártát követő 30 napon 

belül kell a döntést meghozni. Az örökbefogadás az engedélyező határozat jogerőre 

emelkedésével lép hatályba.  

Az örökbefogadást a gyámhivatal nem engedélyezi:  

• ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll  

• ha a közérdeket egyébként sérti  

• ha akár a felek, akár az eljárásban egyéb módon közreműködő személyek vagy 

szervezetek részére haszonszerzéssel jár.  

 

NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

A nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében a Szakszolgálatokon kívül arra 

működési engedéllyel rendelkező (jelenleg hét73 ilyen szervezet van) közhasznú 

szervezetek is örökbefogadást elősegítő tevékenységet folytathatnak. Működési engedélye 

meglétét egy konkrét örökbefogadási eljárásban a közhasznú szervezetnek kell igazolnia. 

Szolgáltatásuk nem terjedhet ki az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásban való 

közreműködésre. Azonban kiterjed a következőkre:  

• családgondozás keretében végzett tanácsadás és segítségnyújtás a szociális 

válsághelyzetben lévő várandós anya számára,  

• családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz való hozzájutás szervezése,  

• örökbe fogadni szándékozó felkészítése az örökbefogadásra,  

• a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó kapcsolatfelvételének előkészítése,  

• a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó adatainak nyilvántartása,  

• nyilvántartás vezetése az örökbe fogadni szándékozóról és az örökbefogadandó 

gyermekről,  

• a vér szerinti szülő döntése alapján a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése 

érdekében, az általa nyilvántartott örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a 

nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas örökbefogadó 

szülőt javasol a vér szerinti szülő számára.  

• kérelemre, az örökbefogadás engedélyezését követően a vér szerinti szülőnek 

és az örökbefogadónak történő segítségnyújtás, tanácsadás.  

 

                                                           
73 2017-ben is már csak 5 szervezet 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

VIII/A fejezet 69/B. § (1) szerint a szolgáltatás kizárólag Magyarországon élő, magyar 

állampolgárságú vér szerinti szülő és örökbe fogadni szándékozó személy közötti 

kapcsolat létrehozására irányulhat.  

A közhasznú szervezet szakmai vezetője az érvényes alkalmassági határozattal rendelkező 

örökbe fogadni szándékozó házaspárral (személlyel) írásban köt megállapodást a 

szolgáltatás nyújtására.  

Az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben felmerült költségeket az örökbe 

fogadni szándékozó viseli. Ennek éves összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének háromszorosa lehet.  

Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhivatal együttesen – tárgyalás keretében – 

hallgatja meg:  

• örökbefogadót  

• örökbefogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket  

• az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselőjét  

• a vér szerinti szülőt  

• (amennyiben fennáll) a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselőjét.  

 

A vér szerinti szülő hozzájáruló nyilatkozatának megtételével szülői felügyeleti joga 

szünetel. Ezt a gyámhivatal – legkésőbb a gondozásba történő kihelyezésről szóló - 

határozatban állapítja meg, ezzel egyidejűleg a gyermek részére az örökbefogadót gyámul 

rendeli ki. 

 

UTÁNKÖVETÉS 

1. Belföldi örökbefogadás esetén (ahol az örökbefogadott gyermek magyar állampolgár, az 

örökbefogadó pedig vagy magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási 

engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár) az örökbefogadást követően a gyermek 

helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a 

Szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 

legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.  

2. Magyar állampolgárságú gyermek külföldi állampolgárságú személy által, külföldre 

történő örökbefogadása esetén a gyermek helyzetéről és életkörülményeiről való 

tájékoztatás a Központi Hatóságon keresztül történik az illetékes Szakszolgálat felé.  
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3. Külföldi állampolgárságú gyermek magyarországi örökbefogadását követően az 

örökbefogadott gyermek életkörülményeiről, beilleszkedéséről a Központi Hatóság 

felkérésére az illetékes Szakszolgálat örökbefogadási szolgálatának örökbefogadási 

tanácsadója készít jelentést (a) az örökbefogadást követő 2 hónapon belül, (b) az 

örökbefogadástól számított egy éven belül. 
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5. sz. melléklet: 

 

Az örökbefogadott gyermekek után járó, ill. a szüleiket megillető ellátásokról74 

 

 

Számos jogszabály tartalmaz önálló rendelkezéseket az örökbefogadott gyermekre, ill. az 

örökbefogadók szülő(k)re vonatkozóan. Ezek közül alább a legfontosabbakat soroltuk fel, 

melyek aktuális szövegezését a megadott linkeken érhetik el:  

 

Polgári Törvénykönyv (2014.március 15-től)  

Negyedik könyv XI. Cím Az örökbefogadás  

http://ptk2013.hu/wp-content/uploads/2013/03/uj_ptk_szov.html  

 

Rendelet a gyermekvédelmi eljárásról – 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról VI. Fejezet Az 

örökbefogadási és örökbefogadás felbontási ügyek  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700149.KOR  

 

Családtámogatási ellátások – 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  

 

II. Fejezet Családi pótlék  

• Nevelési ellátás  

• Iskoláztatási támogatás  

 

III. Fejezet Gyermekgondozási támogatások  

• Gyermekgondozási támogatás  

• Gyermekgondozási segély (GYES)  

 

IV. Fejezet Anyasági támogatás  

• Anyasági támogatás 

 

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás – 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól V. Fejezet Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

• Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS vagy TGYES) 

• Gyermekgondozási díj (GYED) 

 

 

 

                                                           
74 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700149.KOR
http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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6. sz. mellékelt 

 

 

Örökbefogadás jogi szabályozása75 

 

Az Örökbefogadás alapvető anyagi jogi szabályait 2014. március 15-től a 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szabályozza: XI. cím az örökbefogadásról fejezet.  

Az eljárási szabályok döntő többsége a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149./1997. (IX.10.) Kormányrendelet,(továbbiakban Gyer.) VI. 

Az örökbefogadási és örökbefogadás felbontási ügyek címet viselő fejezete 37.§. – 53/C §- 

ban található.  

A Szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos tevékenysége részletesen A személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998.(IV.30) NM rendelet 

145.§ - 148/B.§-ban kerül meghatározásra. (E rendelkezések olyan aprólékosan írják le a 

Szakszolgálat ezen tevékenységét, miként azt egy belső szabályzat tenné.)  

További, az örökbefogadás szempontjából releváns szabályok találhatóak A 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a Gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 22.§ - 23.§ -

ban.  

Bár elszórtan, de a gyermekvédelem alaptörvénye a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) is tartalmaz az 

örökbefogadást érintő rendelkezéseket ( pl. 34.§./7/,62.§ /1/, 69./A § - 69./E §, 75./A §, 

128.§, /3/,135.§ -135/A §.,141.§ - 141/B §). 

                                                           
75 TEGYESZ Örökbefogadással kapcsolatos feladatok, 4. sz. melléklet: Jogi szabályozás: 

www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf 

http://www.tegyesz.hu/file/2014of.pdf
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7. sz. melléklet 

A TEGYESZ feladatai 

„A Gyvt. 15. § (3) bekezdése a)–c) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint e törvény 92. §-ában előírt utógondozás 

biztosítása, az alábbiak szerint: 

• az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak, valamint az utógondozói 

ellátottak elhelyezése érdekében nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása, működtetése 

• Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése 

• az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének 

meghatározása érdekében elhelyezési javaslat készítése, egyéni elhelyezési terv 

kimunkálása 

• eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózat működtetése 

• szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása (elemzések, javaslatok készítése a 

gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére) 

• különböző nyilvántartások vezetése: 

▪ a szakellátásba beutalt kiskorúakról és utógondozói ellátottakról 

▪ az ellátottak gondozási napjáról 

▪ férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb ellátóhelyekről 

▪ örökbe fogadhatóvá nyilvánított és örökbe fogadható gyermekekről 

▪ örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személyekről 

• 24 órás diszpécseri szolgálat működtetése 

• a lakóhelyéről eltávozott, felügyelet nélkül maradt és ellátást kérő gyermekek (ideértve 

a hatósági határozattal rendelkező külföldi állampolgárságú kiskorúak) átmeneti 

gondozását, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett gyermekek (különösen mozgáskorlátozottak, különleges vagy speciális 

ellátást igénylők), elhelyezését biztosító gyermekotthon működtetése 

• nevelésbe vett kiskorú anya gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó 

ellátása 

• utógondozói ellátás biztosítása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 

elhelyezését biztosító otthon és ehhez kapcsolódóan utcai gondozószolgálat működtetése 

• külső férőhelyek működtetése 
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• utógondozás 

• a nevelésbe vett gyermek gyámjának (hivatásos gyámjának), gondozójának egyéni 

program szerinti gondozási, nevelési tevékenysége segítése és szakmai ellenőrzése 

érdekében gyámi tanácsadói hálózat működtetése” 
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8. sz. melléklet 

A TEGYESZ Nevelőszülői és Örökbefogadási Szolgálatának feladatai 

Nevelőszülői Szolgálat Örökbefogadási Szolgálat 
• A nevelőszülői hálózat szakmai 

programjának kidolgozása. 

• A nevelőszülők toborzása, kiválasztása, 

felkészítésük a nevelőszülői feladatok 

ellátására, képzésük, továbbképzésük 

megszervezése, lebonyolítása. 

• A nevelőszülők alkalmasságának 

megállapítása, és alkalmasságuk három 

évenkénti felülvizsgálata. 

• A működő nevelőszülőről indokolt esetben 

pszichológiai szakvélemények elkészítése. 

• A felkészítő tanfolyamot eredményesen 

elvégző személyek nyilvántartásba vétele. 

• A nevelőszülői hálózat nyilvántartása, 

adatszolgáltatás a Nyilvántartási és 

Informatikai Szolgálatnak. 

• Nevelőszülői családok gondozása, 

tanácsadása, ellenőrzése. 

• Nevelőszülői klubfoglalkozások szervezése 

a már működő nevelőszülők részére. 

• A nevelőszülővel együtt az egyéni 

gondozási-nevelési tervek elkészítése, 

aktualizálása; közreműködés a 

megvalósításban. 

• A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek 

fejlődésének figyelemmel kísérése. 

Félévente helyzetértékelés készítése a 

gyámhivatalok számára. 

• A gyermek vér szerinti családjába történő 

visszahelyezését, illetve családi 

kapcsolatainak ápolását segítő gondozás. 

• A nevelőszülőnél nevelkedő örökbe adható 

gyermekek esetében az örökbefogadáshoz 

helyzetértékelés készítése, közreműködés 

az örökbefogadó családhoz történő 

átgondozásban. 

• Intézkedik az új nevelőszülők nevelőszülői 

jogviszonyának létrejöttéhez szükséges 

nyilatkozatok beszerzéséről, az adatok 

bejelentéséről, a keret megállapodások és a 

kiegészítő megállapodás elkészítéséről. 

• A nevelőszülőket megillető díjazás 

kiutalása érdekében nyilvántartást vezet, 

abban rögzíti a nevelt gyermekek számában 

bekövetkezett változásokat. 

• Haladéktalanul gondoskodik a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszony megszűnésének 

bejelentéséről. 

• A nevelőszülői hálózatban ellátottak, 

• Az örökbe fogadni szándékozók 

tájékoztatása az örökbefogadás feltételeiről. 

• Az örökbefogadó szülőnek jelentkezők 

pszichológiai szakvélemények elkészítése. 

• Az egészségügyi vélemények beszerzése. 

• Helyzetértékelés készítése a jelentkező 

családoknál. 

• Az örökbefogadók alkalmasságával 

kapcsolatban a fentiek alapján elkészített 

vélemény, javaslat megküldése a 

gyámhivatal részére. 

• A gyámhivatal határozata alapján az örökbe 

fogadni szándékozók nyilvántartásba vétele, 

felterjesztésük az országos nyilvántartásba. 

• Kapcsolattartás az örökbe fogadni 

szándékozó szülőkkel (félévente 

családlátogatás). 

• Az elhelyezési tanácskozás keretében az 

örökbeadható gyermekek számára a 

legmegfelelőbb örökbefogadó kiválasztása a 

soron levő és alkalmassági határozattal bíró 

jelentkezők közül. 

• A kötelező gondozási idő alatt a kihelyezett 

gyermek látogatása, a családi kötelék 

kialakulásának segítése. A kötelező 

gondozási idő leteltével összegző javaslat 

készítése. 

• Adatszolgáltatás gyámhivatal határozatával 

örökbe fogadhatóvá nyilvánított, a tartós 

nevelésbe vett és a bejelentésre kötelezettek 

által bejelentett gyermekről, valamint az 

örökbe fogadni szándékozó személyekről. 

• Együttműködés: 

o gyermekvédelmi gyámokkal 

o gondozó intézményekkel 

o gyámhatóságokkal 

o gyermekjóléti szolgálatokkal 

• Szakmai tanácsadás végzése, az 

örökbefogadók felkészítése az 

örökbefogadásra. 

• Szakmai együttműködés az örökbefogadást 

közvetítő civil szervezetekkel. 

• Szakmai együttműködés szülészeti 

klinikákkal, anyavédelmi központokkal, 

kórházi szülészetekkel. 

• Javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére és 

elősegíti a tudományos kutatómunka 

gyakorlati alkalmazását. 
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valamint a nevelőszülők adataiban 

bekövetkezett változások nyomon követése, 

a szükséges bejelentések meglétének 

ellenőrzése. 

• Az utógondozói ellátás iránti kérelmek 

előkészítése és felterjesztése a 

gyámhivatalokhoz. 

• Az utógondozói megállapodások 

elkészítése és továbbítása. Félévente 

jelentés készítése a gyámhivatalok számára. 

• Az utógondozói ellátásban részesülők 

személyi térítési díjainak ügyintézése. 

• Az utógondozói ellátásban részesülők 

utógondozása. 

• A fiatal kérelmére és a gyámhivatal 

elrendelése alapján utógondozás biztosítása. 

• Utógondozói ellátás biztosítása lakásotthoni 

formában, valamint külső férőhelyeken is. 

• A nevelőszülői hálózatból kikerült 

gyermekek otthonteremtési támogatásának 

előkészítése, a támogatásba részesülő 

fiatalok utógondozása. 

• Javaslat az utógondozói ellátás, illetve az 

utógondozás megszüntetésére. 

• A nevelőszülői családok, illetve az 

ellátottak nyaraltatásának, táboroztatásának 

szervezése. 

• Elemzések készítésével elősegíti a 

szakellátás fejlesztését és a tudományos 

kutatómunka gyakorlati alkalmazását. 

• Krízistanácsadás válsághelyzetbe került 

várandós anyákkal. 

• Utánkövetés 
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9. sz. melléklet 

A hét örökbefogadást közvetítő civilszervezetről76 

Szervezet 

neve 

Alfa 

Szövetség 

Baptista 

Sz. Szolg  

Bölcső 

Alapít-

vány 

Együtt 

az 

Életért 

Fészek  Gólyahír Várva 

Várt  

Mióta 

közvetít 

1996 2013 1995 2008 2008 2000 2013 

Vezető neve Dr. 

Téglásy 

Imre 

Szenczy 

Katalin 

Budavá

ri Zita 

Fri-

valdszk

y Edit 

Katona 

Andrea 

Mórucz 

Lajosné 

Lukács 

József 

Interjú linkje 

az 

Örökbe.hu-n 

Itt Itt Itt Itt Itt Itt és itt Itt 

Honlapjuk Link  link  link  link  link  link  link  

Fennállás óta 

örökbeadott 

újszülöttek 

kb. 400 kb. 40 kb. 600 25 kb. 150 kb. 840 kb. 10 

Várakozók 

száma 

137 150 ? 383 180 kb. 500 100 

Örökbefoga-

dások száma 

2016-ban 

3 5 19 

(2015) 

2 23 36 2 

Örökbefoga-

dások száma 

évente 

3-10 5-10 13-40 1-6 10-20 35-70 0-5 

Várakozási 

idő 

18 hónap 

(önkéntes 

munkát 

végzők-

nek) 

4-5 év igen 

eltérő 

lehet, 

mivel a 

gyerek- 

hez 

illesztik 

a 

szülőket 

4-5 év 3 év 4-5 év vég-

telen 

 

korhatár 45 év 40 év 40 év (a 

nőé) 

45 év 45 év 40 év  (a 

nőé) 

45 év 

gyerekszám nincs 

kikötés 

max 0. max 0. nincs 

kikötés 

nincs 

kikötés 

max 1. nincs 

kikötés 

egyedülálló-

kat fogad? 

igen nem nem nem igen nem igen 

olyan 

házasokat, 

nem nem nem nem igen nem nem 

                                                           
76 https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/ - az adatok 2017. 

májusiak 

https://orokbe.hu/2014/10/02/ma-mar-szitokszonak-tartom-ha-engem-csak-magzatvedonek-neveznek/
https://orokbe.hu/2015/08/17/szenczy-katalin-baptistak-orokbefogadas/
https://orokbe.hu/2014/06/16/sok-ellenseget-szereztem-mert-a-gyermek-erdeket-nezem/
https://orokbe.hu/2015/03/12/egyutt-az-eletert-varnyu-ildiko/
https://orokbe.hu/2014/04/15/vegyen-kutyat-ott-lehet-pedigret-kerni/
https://orokbe.hu/2014/02/20/beszelgetes-morucz-lajosneval-1-resz/
https://orokbe.hu/2014/02/22/beszelgetes-morucz-lajosneval-2-resz/
https://orokbe.hu/2016/03/21/a-segitsegunk-hatasara-meg-szinte-minden-anya-megtartotta-a-gyereket/
http://www.alfaszovetseg.hu/
http://segely.baptistasegely.hu/orokbefogadas/informaciok-of
http://bolcso.hu/
https://egyuttazeletert.org/
http://feszekalapitvany.hu/
http://www.golyahiregyesulet.hu/
http://www.varvavart.hu/
https://orokbe.hu/2017/06/01/a-nyilt-orokbefogadast-kozvetito-civil-szervezetek/
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ahol az egyik 

fél külföldi 

állampolgár? 

Egyéb 

kikötés 

Első 

sorban az 

önkéntes 

munkát 

végzők 

kerülnek 

sorra 

Fotóval, 

bemutat-

kozással, 

baptista 

lelkipász-

tori 

ajánlással 

(ha van) 

lehet 

jelent-

kezni.  

Keresz-

tény 

családok 

előnyben 

vannak. 

Életrajz 

és 

fénykép 

szüksé-

ges, 

szemé- 

lyes 

elbeszél

-getést 

tartanak

, nem 

minden 

jelent-

kezőt 

fogadna

k. Nincs 

sorszám

. 

Nincs. 

Aki 

sike-

resen 

örökbe 

fogad 

máshol, 

az 

várhat 

tovább 

testvérr

e. 

Lehet 

szárma-

zási 

kikötést 

tenni 

(ha a 

Tegyes

z-nél is 

tett). 

Egyszer 

kötelező 

részt 

venni 

vára- 

kozói 

talál-

kozón. A 

 Gólyahír 

nem 

fogadja 

azok 

jelentke-

zését, 

akik az 

első 

gyereket 

más civil 

szerve-

zettől 

fogadták 

örökbe. 

Nincs. 

Vállal 

magánutas 

örökbefoga-

dásokat? 

nem igen nem igen igen nem igen 

A terhesség 

alatt lehet 

megismer-

kedni? 

igen igen nem igen igen igen igen 

Regisztrációs 

díj 

10 e Ft 

(egyszeri) 

15 eFt 

(egyszeri) 

20 e Ft 

(egysze

ri) 

nincs 15 

eFt/év 

10 e Ft 

(egyszeri) 

nincs 

Közvetítési 

díj sikeres 

örökbefoga-

dásnál 

Nincs 70 eFt 85 500 

Ft 

nincs 70 eFt/ 

gyerme

k 

28 500 Ft 85 500 

Ft 
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10. sz. melléklet Infotandem kutatás és infografika 
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11. sz. melléklet 

TEGYESZ képzési anyag összefoglalója 

 

A képzés célja Az örökbefogadni szándékozó személyek számára tervezett 40 órás 

felkészítő tanfolyam és csoportos tanácsadás az örökbefogadó szülői 

szerepre történő felkészülés meghatározó része. A csoporttagok tematikusan 

irányított interaktív helyzetben ismerkednek meg az örökbefogadó szülői 

szerep speciális kérdéseivel.  

A tanfolyam rövid áttekintést nyújt a magyar gyermekvédelem rendszeréről, 

amely keretében az örökbe fogadni szándékozók megismerik a nyílt és a 

titkos örökbefogadás jellemzőit, az örökbefogadási eljárást és az 

örökbefogadás jogkövetkezményeit egészen a származás megismerésének 

lehetőségéig.  

Az örökbefogadni szándékozók esetismertetéseken és tréninggyakorlatok 

élményei által nem csak az örökbeadó szülők és az örökbefogadható 

gyermekek veszteségének a megértésére és kezelésére válhatnak 

érzékenyebbé, empatikusabbá, hanem a sorstársak védettséget nyújtó 

csoportjában a saját gyermekvállalással kapcsolatos veszteségeik 

feldolgozásához is segítséget kaphatnak.  

A képzés 12 tematikai modulján belül érzékenyítő gyakorlatokon keresztül 

feldolgozzák a különböző életkorú, családi hátterű és élettörténetű, eltérő 

egészségi állapotú - fejlődésű, valamint az eltérő etnikai származású 

gyermekek, és testvérek együttes örökbefogadásának és nevelésének a 

kérdéseit is.  

A tanfolyam elméleti kitekintésekkel, korszerű ismeretek átadásával segít a 

korai kötődés szerepének és a személyiség genetikus meghatározottságának 

megértésében és a hozzájuk kapcsolódó tévhitek eloszlatásában, a félelmek 

enyhítésében.  

A foglalkozások keretében az örökbe fogadni szándékozók képet kapnak 

azokról a kihívásokról, amelyek az örökbefogadáskor várnak a szülőkre. 

Ilyenek például:  

• a gyermek megismerése, az illesztés szempontjai (a gyereknek keressük 

a legmegfelelőbb családot, és nem az örökbe fogadni szándékozóknak 

gyermeket!),  

• mit jelent nemet mondani egy gyermekre,  

• hogyan zajlik a gyermek átgondozása az új családjába,  

• milyen veszélyei vannak annak, ha az örökbefogadást titokként kezelik, 

hogyan kommunikáljunk erről a gyermeknek és mi a környezet szerepe 

ebben.  

A tanfolyamnak nem célja általános gyermeknevelési tanácsokat adni a 

leendő szülőknek. Célja ellenben, hogy az örökbefogadásból adódó speciális 

nevelési helyzetek megoldásához szemléletformálással és gyakorlati 

módszertani tanácsok átadásával, valamint a hallgatókban felmerülő 

idekapcsolódó kérdések megválaszolásával is kompetensebb szülőkké 

váljanak a jövőben a csoport résztvevői.  

A résztvevők:  

- felkészüljenek az örökbefogadásra, információszerzéssel és saját élményű 

tapasztalatokon keresztül támpontokat kapjanak döntésükhöz, vállalják-e és 

milyen feltételek mellett az örökbefogadást;  

- megismerjék az örökbefogadás jogi és társadalmi hátterét;  

- szembesüljenek azokkal a tipikus nehézségekkel, amelyek az 
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örökbefogadási eljárás és az örökbefogadott gyermek nevelése során 

felmerülhetnek;  

- elsajátítsák a konfliktusok, és az örökbefogadással együtt járó feszültségek, 

nevelési kihívások kezelésének módjait;  

- érzékenyebbek, elfogadóbbak legyenek a nagyobb életkorú, különböző 

származású, és egészségi állapotú gyermekek örökbefogadására.  

A képzés 

célcsoportja 

Örökbefogadni szándékozók 

A képzés során 

megszerezhető 

kompetenciák 

Képesség Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)  

Komplex gondolkodás az örökbefogadás folyamatáról. A leendő 

örökbefogadó megfelelő tájékozottsággal legyen képes részt venni az 

örökbefogadási eljárásban és az örökbefogadás folyamatában.  

Azonosítani tudja a saját életében az örökbefogadásra alkalmatlan 

élethelyzeteket. Felismeri az örökbefogadást támogató illetve nehezítő 

körülményeket.  

Képes a speciális nehézségek kezelésére.  

Megfelelő eszköztárral rendelkezik a helyzetek önálló kezeléséhez. A 

gyermek speciális problémáihoz kellő empátiával viszonyul.  

Szükség esetén a megfelelő segítséget kéri, illetve elfogadja.  

A tanultak alapján képes adekvát elvárásokat megfogalmazni a gyermekkel 

szemben. Elfogadja a gyermek képességeit és annak megfelelő módszereket 

alkalmaz a nevelés során.  

Képes az örökbefogadás szereplői veszteségének jelentőségét azonosítani. 

Szükség esetén a saját feldolgozatlan veszteségélményei feldolgozásához 

segítséget kér. Az örökbefogadási háromszög szereplőinek vesztesége iránti 

empátiája nő.  

Képes a biztonságos kötődés feltételeinek megteremtésére. Képes 

szeretetteljes és biztonságot nyújtó viszonyulásra a gyermekhez.  

Képes végigvinni a barátkozás folyamatával járó kihívásokat. Képes 

ráhangolódni a gyermek szükségleteire, az átgondozás sajátos 

körülményeire.  

Felismeri és képes hatékonyan kezelni az örökbefogadásból adódó tipikus 

konfliktushelyzeteket. Empatikusan és megértéssel viszonyul a konfliktusos 

szituációkhoz.  

Képes állandóságot biztosítani a gyermeknek a múltja és élettörténete 

ápolásával. Elfogadja a gyermek múltját és gyökereit.  

Képes őszintén és nyíltan kommunikálni az örökbefogadásról gyermekével 

és a környezetével. Nyitott, elfogadó, őszinte attitűddel fordul a gyermek és a 

környezet irányába.  

Képes kezelni a nagyobb életkorú, egészségügyi problémával küzdő, 

fogyatékossággal élő, eltérő származású örökbefogadott gyermek 

sajátosságait. Érzékeny a gyermek speciális adottságaira.  

Képes együttműködni a szakemberekkel az utánkövetés során és segítséget 

kérni, ha szüksége van rá. Pozitívan viszonyul az utánkövetés lehetőségéhez.  
Képzési idő 40 óra 

Megengedett 

hiányzás 

mértéke 

10% 

A Rendelet 7. 

számú 

mellékletében 

A képzés elindítása, csoportalakítás, ráhangolás a közös munkára  

csoportalakítás/gyakorlat: 135 perc  

1. Az örökbefogadás és a gyermekvédelem rendszere Magyarországon  
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meghatározott 

képzési tematika 

moduljai, a 

modulokhoz 

rendelt elméleti 

és gyakorlati 

óraszámok  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

2. A sikeres örökbefogadás feltételei és az örökbefogadás nehézségei.  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

3. Az örökbe fogadható gyermekek nevelésének speciális nehézségei  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

4. A gyermek magával hozott tulajdonságai és a környezet szerepe a 

gyermek fejlődésében  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

5. A veszteség szerepe az örökbefogadásban  

elmélet/gyakorlat: 45/135 perc  

6. A kötődés szerepe a gyermek életében  

elmélet/gyakorlat: 30/60 perc  

7. Egymásra találás  

elmélet/gyakorlat: 90/90 perc  

8. Konfliktus és konfliktuskezelés  

elmélet/gyakorlat: 45/90 perc  

9. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

10. Az örökbefogadással kapcsolatos speciális szülői feladatok 

elmélet/gyakorlat: 90/45 perc  

11. Érzékenyítés a speciális adottságú örökbefogadható gyermekek 

örökbefogadására  

11.1. A gyermek származásának kérdései – érzékenyítés különböző 

származású gyermekek elfogadására  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

11.2. Nagyobb életkorú gyermekek örökbefogadása  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

11.3. Egészségi problémával küzdő gyermekek örökbefogadása  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

11.4. Testvérek örökbefogadása  

elmélet/gyakorlat: 45/45 perc  

12. Az örökbefogadás utánkövetése, az utánkövetésbe nem tartozó 

szolgáltatások  

elmélet/gyakorlat: 20/25 perc  

13. Ismereteket összegző beszélgetés.  

csoportzárás/gyakorlat: 45/45 perc  

Képzésben részt 

vevő 

teljesítményét 

értékelő rendszer 

leírása  

Ismereteket összegző beszélgetés:  

A tanfolyam során megszerzett ismeretek, örökbefogadói kompetenciák 

önellenőrzése kérdőív segítségével. A tanfolyam kezdetén megfogalmazott 

elvárások teljesülésének megbeszélése. Egyéb kérdések tisztázása.  

Elégedettségi kérdőív  

A képzési 

program 

megvalósításához 

szükséges tárgyi 

eszközök  

A csoport létszámának megfelelő méretű, tiszta, világos, fűthető terem  

Mozgatható székek  

Flipchart tábla, papír, vastag filctollak  

Csoportmunkához felíró táblák, tollak, különböző méretű papírok  

Szükség esetén számítógép, kivetítő, audió lejátszó  

 

 


