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Örökbeadás és örökbefogadás: egy méltó élet esélye 
 
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
közvetítés, helyzetfelmérés, konzultáció, 
tanácsadás, oktatás 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 
Illés Zita programvezető 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

 orokbefogadas@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 
Az örökbefogadás lehetősége ma Magyarországon még mindig nem eléggé ismert 

és elfogadott sem a társadalom, sem pedig a válságterhes anyák részéről, pedig az, 

ha megadjuk az esélyt egy méltó élethez, nem csupán a befogadó család, de az 

örökbeadó anya jövőjét is kiteljesítheti. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

2013-ban kapta meg működési engedélyét az illetékes minisztériumtól a nyílt 

örökbefogadás közvetítéséhez, miután szakemberei megszerezték az ehhez 

szükséges képesítést. Hazánkban a civil szervezetek között a baptisták is 

törődnek azzal, hogy családban nőhessenek fel azok a gyermekek, akiket a szülő 

bizonyos okok miatt nem tud, vagy nem akar felnevelni. 
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A nyílt örökbefogadást elősegítő szervezetek szolgáltatása működési engedélyhez kötött 
tevékenység, amelynek feltétele egy felkészítő tanfolyam elvégzése. A Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány részéről a múltban 9 munkatárs vett részt tanfolyamon és 
szerzett tanúsítványt. 
 
Illés Zita programvezető számára természetes állapot, hogy tőle mindenki segítséget kér, 
ő pedig a szabadidejét, sőt, gyakran az éjszakáit sem kímélve segít, ha annak szükségét 
és értelmét látja. Azonnal rohan és a helyszínen terem, ha egy hozzá bizalommal forduló, 
gyakran szerencsétlen sorsú kismama éppen szül, hogy elsőként legyen ott, ahol szükség 
van a támogatására. Közvetít olyan párok, akiknek nem adatott meg a gyermekáldás, s 
olyan anyukák között, akik különböző okok miatt nem szeretnék, vagy nem tudják 
vállalni a gyermeküket. Illés Zita, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szakembere 
sok-sok éve kapta az első segítségkérő telefont, és azóta nagyon sokan köszönhetik neki 
életük kincsét, azt az esélyt, hogy sorsuk boldogabban folytatódhasson.  
 
Az úgynevezett nyílt örökbefogadás esetében az érintettek az egyébként hosszú 
folyamatnak csak az elején találkoznak, a továbbiakban már nem tartják egymással a 
kapcsolatot. Legfeljebb a közvetítő szakemberen, Illés Zitán keresztül kaphat 
információt a szülőanya a gyermekéről. (Zárt örökbefogadásnál nem tudja a lemondó fél, 
kihez kerül a babája, a későbbiekben semmilyen információhoz nem juthat róla.) A nyílt 
örökbefogadás azt is jelenti, hogy az anya dönti el, kinek adja a gyermekét.  
 
Illés Zita sokat beszélget a várandós nőkkel, mielőtt világra hoznák a kicsit, s 
meghallgatja az anyák elképzeléseit és általában már akkor körvonalazódik benne, hogy 
melyik pár lenne az, akinek a baba éppen megfelelne. Előfordul, hogy az anya több 
családdal is közvetlen kapcsolatba kerül, s ő választja ki, kinek adja a babáját, de olyan is 
megtörténik, hogy akár egy játszótéren találkozik az örökbefogadókkal, akik a nagyobb 
gyereket is elhozzák. Tehát az anya is ragaszkodhat ahhoz, hogy már legyen testvér, 
nagyobb gyerek a családban, s a játszótéren akár a családi összhangról is lehet módja 
meggyőződni. Sokan az apát is szeretnék tesztelni valamilyen módon, mert leginkább 
tőlük tartanak az örökbeadók: mennyire lesz szigorú, vagy éppen elfogadó? Ha létrejött 
a megállapodás, és egyértelműen látszik a szimpátia, a szülőanyukának még hat hétig 
joga van „visszakérni” a babát, tehát meggondolhatja magát. Bár ez ritka esetnek számít 
– Illés Zita praxisában ilyesmire csupán egy-két példa akadt.  
 
Aki a nyílt örökbefogadást választja, annak fontos a gyermeke jövője. Ő az, aki nem ment 
el abortuszra, nem szabadult meg a babától, de bizonyos okok miatt mégsem tudta a 
gyermekét felnevelni. Az okok változatosak, de a szegénység szinte mindegyik esetnél 
tetten érhető. A probléma igen összetett, Illés Zita kliensei sokszor nagyon rossz 
körülmények között élnek, ezért támogatásra szorulnak: a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány bútorokat, ruhákat, 
babafelszerelést is ad, ha arra szükség van. Márpedig nagyon 
gyakran a szükség az úr. 
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Illés Zita levélben és 
telefonon is tartja a 
kapcsolatot az érintettekkel, 
nyomon követi a gyermekek, 
családok sorsát.  
 
A közösségi háló is remek 
lehetőség a kapcsolat-
tartásra, de találkozókat is 
szervez, amikor csak teheti, 
személyesen is meglátogatja 
a családokat. Az alapítvány 
tapasztalt szakembere azt 
vallja, hogy küldetése: 
elmondani, hogy minden 
emberi élet értékes, ki kell 
elégíteni a krízisben lévő 
anyák fizikai, lelki, szociális, 
egészségügyi és jogi 
szükségleteit, és segítséget 
kell adni a még meg nem 
született magzatok bizton-
ságos kihordásához, illetve a 
megszületéshez.  
 

 
 


