
 

 

Gyermekvállalás melegként – műhelybeszélgetés V.  
A legutóbbi beszélgetésünk során felmerült több olyan 

kérdés, melyre – összetettsége miatt – a helyszínen már 

nem volt időnk részletesen válaszolni. Ezért arra gondoltunk, 

írunk egy kis összefoglalót arról, hogy mi a helyzet ma 

Magyarországon a béranyaság kérdésével.  

Rövid jogi összefoglalóval kezdjük. Az információk 

családjogra szakosodott ügyvédtől származnak, de a 

szövegezés a sajátunk, hátha így érthetőbb is egy kicsit. ☺ 

Béranyaság/dajkaanyaság Magyarország 
Jogi háttér 

A béranyaságot ma Magyarországon a jog nem szabályozza egyértelműen. 1997-ben az egészségügyi 

törvény volt hivatott rendezni a dajkaanyaság kérdését, mely más európai országokhoz hasonlóan 

szabályozta volna ezt a területet azzal a szűkítéssel, hogy a pótanyaságot csak egymással rokoni 

kapcsolatban állók számára tette volna lehetővé, és csak a teljes pótanyaságot (azaz a béranyaságot 

akkor sem, csak a dajkaanyaságot) engedték volna, tehát saját petesejtjét megtermékenyítve nem 

hordhatta volna ki akkor sem a pótanya. Ez a törvény azonban végül 1999-ben nem lépett hatályba, 

így a béranyaság azóta is rendezetlen terület maradt a magyar jogban.  

A jelenlegi egészségügyi törvény csak azt szabályozza, hogy humán reprodukciós eljárásban kizárólag 

házaspárok, élettársak, illetve olyan egyedülállók vehetnek részt, akiknél ez egészségileg indokolt. 

Tehát bejegyezett élettársaknak és azonos nemű pároknak nincs erre lehetősége most sem.  

A „klasszikus béranyaság” jogilag ugyan nem szabályozott, azonban a „családi állás 

megváltoztatását” tiltó a BTK 1978. évi IV. törvény 193.§-a kimondja, hogy „Aki más családi állását 

megváltoztatja, így különösen gyermeket kicserél, vagy más családba csempész, bűntettet követ el, 

és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Ennek értelmében pedig családi állás 

megváltoztatása az, ha valaki kihordja más gyermekét. 

Melegek esetén mit jelent ez konkrétan?  

Megtermékenyítés: Először is, mivel a reprodukciós eljárások között az eü. törvény nem tünteti fel 

sem a béranyaságot, sem a dajkaanyaságot, ezért azt ma Magyarországon legálisan nem lehet 

elvégeztetni.   

A dajkaanyaság tehát szinte kizárt, hogy elintézhető itthon. Ehhez ugye az kéne, hogy egy 

petesejtdonortól (aki lehet „idegen”, de akár az apa barátjának húga is) az orvos levegyen érett 

petesejteket, a megtermékenyített petesejtet pedig egy dajkaanyába beültesse.  

Béranyasággal azonban egy picit már más a helyzet. Ott sem nagyon lehet elintézni, hogy 

megtermékenyített petesejtet ültessenek vissza a béranyába („lombikbébi”), azonban ez nem jelenti 

azt, hogy egyes nőgyógyászok ne vállalnák a mesterséges megtermékenyítést, amikor a  



 

 

 

hímivarsejteket - a magát természetes úton teherbe esni nem tudó nőnek kiadó – „béranyába” 

juttatja az orvos.  

Terhesség: A terhesség során leginkább arra érdemes jogilag figyelni, hogy az „apasági vélelem” 

miatt a magyar állam automatikusan a várandós anyák férjét tekinti apának. Létezik azonban az 

„apasági nyilatkozat” lehetősége, amit bárki tehet (természetesen az anyával egyetértésben), aki 

apának véli magát. ☺  

Születés után; felügyeleti jogról lemondás: A jog itt tehát úgy érvényesül, hogy ha az anya 

bizonyítottan pénzért mondott le a gyermekről, akkor a felek bűncselekményt követnek el. Azt 

azonban törvény nem tiltja, hogy egy meleg  fiú v. pár egy lánnyal megállapodjon abban, hogy a majd 

születendő gyermeket ők fogják felnevelni.  

A felügyeleti jogról való lemondás azonban több hétig tartó eljárás. Ilyenkor a gyermekek lakóhelye 

szerint illetékes bíróság gyermekelhelyezési pert tart, ahová mind az anyát, mind az apát elhívja. A 

bíró pedig a felek elhelyezésre vonatkozó megegyezése (szerencsés esetben az anya is azt szeretné 

még mindig, hogy az apa nevelje a gyermeket) szerint dönt. 

Pszichológiai háttér 

A műhelyen meséltünk arról, hogy egy korábbi külföldi 

képzésünkön részt vettünk egy béranyaságról szóló 

előadáson is. Egy amerikai tréner mesélt arról, hogy náluk 

milyen szempontok vizsgálatával próbálják a béranya 

kiválasztásakor minimalizálni a terhesség és a lemondás 

során fellépő esetleges nehézségeket.  A tanácsok két 

csoportra oszthatók, a béranya kiválasztására vonatkozó, és 

a béranyával előre tisztázandó területeket érintő 

tanácsokra. Kezdjük az előbbivel.  

Amerikában azok a jelentkezők pályáznak sikerrel béranyának, akik:  

- Korábban már szültek gyermeket. Ez természetesen azért fontos, hogy tudják, mire is 

vállalkoznak pontosan. 

- „Lezártnak” tekintik családjukat. Tehát nem szeretnének a béranya program után saját 

gyermeket. Ez azért is fontos, mert ha esetleg valamilyen komplikáció miatt nem lehet ezt a 

terhességet követően többé gyermeke, akkor megnő az esélye annak, hogy szeretné 

megtartani a született gyermeket. 

- Szocioökonómiai státusuk nem túl alacsony. Vagyis nincsenek olyan rossz anyagi 

körülmények között, ami rákényszeríthetné őket arra, hogy csak ezt a lehetséges kiutat lássák 

a helyzetből. 

- Egészséges. Ebbe beletartozik az is, hogy soha sem dohányzott. A leszokás ugyanis szerintük 

nem garancia arra, hogy a terhességgel együtt járó új helyzet miatt ne kezdje azt újra.  

-  



 

 

 

- A párja (férje, barátja, barátnője) is támogatja a béranyaságban. Ez azért fontos, mert ha a 

pár nem teljesen elköteleződött, akkor a terhességgel együtt járó problémák esetén a 

különbségek fel fognak erősödni. 

- A tágabb család is tud a béranyaságról, és nem ellenzi azt. Ellenkező esetben később, 

amikor a terhesség abba a szakaszba ér, ahol már nehezen titkolható, számtalan probléma 

merülhet fel. 

- Természetesen előny, ha korábban már vett részt béranya programban. 

Tisztázandó kérdések a megállapodásnál: 

- Előre tisztázandó, hogy a béranya a szülés után milyen szerepet kíván vagy hajlandó vállalni a 

gyermek életében. Kér évente egy fényképes lapot? Meglátogatná a gyermeket hetente? 

Esetleg azt szeretné, hogy a gyerek soha ne keresse? Ezek mind olyan kérdések, melyekben 

meg kell állapodni.  

- Egészségügyi vizsgálatokon való részvétel körülményei. Igényli-e, hogy a leendő apa 

elkísérje őt minden vizsgálatra, valamint hajlandó-e részt venni a kötelező vizsgálatokon túl 

továbbiakon is? 

- Várandóság során folytatott életvitel. Beletartozik ebbe minden, amit egy várandós anya 

esetén a gyermeket figyelembe vevő viselkedésként tartunk számon: táplálkozás, 

táplálékkiegészítők, mozgás, munkakörülmények, de akár az is, hogy a gyermeknek 

hangfelvételről hajlandó-e esténként az apa/apák által felmondott mesét lejátszani. 

- Költségek fedezése. A béranyaság során számtalan várható és esetleg váratlan költséggel 

lehet számolni. Egészségügyi kiadások, ruházkodás, táplálékkiegészítők, munkahelyről 

távolmaradás esetén bérkiesés, utazási költségek (orvoshoz taxival, speciális vizsgálatra 

lakóhelytől messzebb), telefonköltség, esetleg a terhesség utolsó időszakában albérlet az 

apa/apák lakóhelyéhez közel. 

- Fizetési ütemezés. A béranya „kompenzációjára” sokféle lehetőség nyílik, a végső 

megállapodás a két fél együttes döntése. Azonban fontos beépíteni mindkét fél védelmére 

garanciát. Bármekkora összegről is legyen szó, előre pénzt adni nem tanácsos. Ha a béranya 

az „elköteleződésre” is pénzt kér, érdemes emlékeztetni arra, hogy a pár a kezdeti 

egészségügyi költségek vállalásával fejezi ki elköteleződését. A teljes összeg bizonyos 

százalékát (10-30%) akkor érdemes odaadni, amikor a béranya már túl van az első 

trimeszteren. A fennmaradó összeg pedig a szülés után, a kórházból való távozáskor lehet 

esedékes.  

- Egészségügyi komplikációk. Mi történik, ha esetleg veszélyeztetett terhes lesz a béranya? 

Otthon tud-e maradni, esetleg hosszabb idejű kórházi tartózkodást tud-e vállalni? Könnyen 

elképzelhető, hogy a béranya legkisebb gyermeke még annyi idős, hogy az anya nem tudja 

hosszabb időre egyedül hagyni. Érdemes előre tisztázni, hogy mi történik nem várt esemény 

esetén. 

- Sérült gyermek születése. Azt is előre meg kell beszélni, hogy mi történik akkor, ha a 

születendő gyermekről akár a terhesség első trimeszterében, akár később kiderül, hogy 

valamilyen fokú sérüléssel bír. 



 

 

 

Béranyaság külföldön: 
Magyarországról a párok leginkább Ukrajnába, Oroszországba, Romániába vagy Indiába mennek 

segítségért. Oroszországban van a legrészletesebb jogi szabályozás. Ukrajnából a gyermekek 

útiokmányainak beszerzése után teljesen legálisan lehet hazatérni Magyarországra. A papírok 

beszerzése azonban sokszor akár hetekig, hónapokig is eltarthat, ezt az időszakot pedig az adott 

országban kell eltölteni. Romániában – tudomásunk szerint – a béranyaság nem legális, mégis több 

ügynökség és magánklinika nyújt hozzá támogató szolgáltatást. Indiában nem tiltják jogszabályok, 

azonban nincs pontos szabályozás arra, hogy végül a gyermek kihez kerüljön elhelyezésre, erről a 

születés után a helyi hatóság dönt.  

Néhány ügynökség – példaként – országonként: 

Románia: 

http://mother-surrogate.com/hun?gclid=CKyplumApa8CFYUw3wod1yzkYg 

Ukrajna: 

http://5mp.eu/web.php?a=ukranugyved&o=f916czOmoA 

Oroszország: 

http://vitanovaclinic.ru/en/services/surrogacy/ 

India:  

http://www.youtube.com/watch?v=UDaVLEC8phY&feature=relmfu 

BBC 2 részes filmje a béranyaságról:                       

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=9gCWQUq1O0k 

Az ügynökségeket csak tájékoztató jelleggel linkeltük be, személyes kapcsolatban nem vagyunk velük. 

☺ 

További olvasmányok, magyar médiamegjelenések a témában: 

http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/360811 

http://www.femina.hu/gyerek/beranyasag_amirol_nem_beszelnek_pedig_sokakon_csak_ez_segiten

e 

http://hvg.hu/egeszseg/20110907_beranyasag_meddo_parok 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20101124/kolcsonadott_testek__/ 

http://www.nlcafe.hu/noklapja/20110306/beranyasag_itthon_illegalis_afrikaban_nem_ajanlott/ 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20110327/csecsemok_akiket_beranya_szult/ 

http://www.ugyvedvilag.hu/laparchivum.php?ref=484 

  



 

 

 

Örökbefogadás 
Szóba került a műhelyen az is, hogy milyen esélyekkel indul ma egy meleg fiú/lány az 

örökbefogadásra. Mivel elhangzottak nem túl bíztató mondatok, megosztanánk a mi 

tapasztalatainkat is a témában.  

Két fontos kérdéskör: 

1. Lehet-e meleg örökbefogadó szülő, tehát megkaphatja-e az alkalmassági papírt?   

2. Valójában kap-e meleg fiú/lány gyermeket? 

1. Igen, lehet. A melegség nem kizáró ok. A tapasztalatok eltérők attól függően, hogy melyik helyi 

TEGYESZ (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) miként fogadja a melegeket. Az elmúlt két évből 

három konkrét esetről tudunk: egy vidéki lány, egy pest megyei fiú (Zsolt), egy budapesti fiú 

(Krisztián). A lány és Krisztián esetében a szolgálat munkatársai semleges/pozitív hozzáállást 

tanúsítottak, az eljárást nem akadályozták, együttműködők voltak. Zsoltnak voltak negatív 

tapasztalatai a folyamat során (a környezettanulmányt végző hölgy „húzta az időt”), de végül ő is 

megkapta a papírt.  

A örökbefogadásra jogosító papír megszerzése tehát Magyarországon nem probléma.  

Zsolt és Krisztián egyébként mindketten párkapcsolatban élnek, és párjaikat is vizsgálta a TEGYESZ. A 

végső engedélyen ugyan csak az ő nevük szerepel, de a hatóság, mivel a gyermek leendő 

életkörülményeit és családját vizsgálja, őket is meghallgatta és rendben találta. 

2. Ez már egy nehezebb kérdés. El kell azonban különíteni a nyílt és a titkos örökbefogadást a 

válaszhoz.  

Titkos örökbefogadás az, ahol a gyámhivatal keres a 

gyermeknek szülőket. Itt tényleg kérdéses, hogy vajon amikor 

döntésre kerül a sor, és adott gyermek esetén a potenciális 

szülőkről dönt a hatóság (általában egyébként a sorban 

következő három jelölt közül ), vajon kiválasztják-e valahol a 

meleg szülőjelöltet, vagy inkább a heteroszexuális „rivális” felé 

hajlik a munkatársak keze. Őszinték leszünk: a választ nem 

tudjuk. 

Nyílt örökbefogadás esetén azonban más a helyzet. Ott a 

hatóság nem mérlegel. Ilyenkor a potenciális szülőjelölt ugyanis 

„maga találja meg” azt az anyukát vagy szülőpárt, aki az ő 

javára le kíván mondani gyermekéről.  Keresni lehet 

alapítványoknál (Bölcső Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Alfa 

Szövetség, Fészek Alapítvány, Együtt az Életért), illetve  



 

 

 

magánúton, orvos, egészségügyi dolgozó, védőnő ismerősökön keresztül.  

Az alapítványoknak nincs túl jó híre, nem fogadnak szívesen melegeket. Van, aki nyíltan (Bölcső A.), 

van aki kevésbé nyíltan fejezi ki, hogy heteroszexuális házaspárokat részesít előnyben.  

Sok múlik azonban azon is, hogy milyen korú, nemű, egészségi állapotú, esetleg nemzetiségű 

gyermeket vállalunk. Titkos örökbefogadás esetén gyakorlatilag lehetetlen csecsemőkorú, 

egészséges, szőke, kék szemű gyermekkel gyarapítani a családot. Ahogy tágul azonban a kör, minél 

idősebb gyermeket vállal valaki, annál nagyobb az esélye, hogy akár az állami rendszerből is rá essen 

a választás. (Ezt a néhány mondatot a bp-i TEGYESZ mondta néhány hónapja.) 

Cikk a témában: 

http://www.hetek.hu/belfold/200911/meleg_paroknak_nem_adnanak_babat 

http://www.otkenyer.hu/hvg2.php 

 


