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Bevezetés

A Ph.D. tanulmányaim során először Németországban találkoztam az alternatív 

konfliktuskezelés módszereivel. Ezt követően több alkalommal amerikai, osztrák, holland, 

angol és magyar szakemberek tréningjein vettem részt, és mint -  Magyarországon az elsők 

között kiképzett -  mediátor és facilitátor felismertem, hogy e technikák legtöbbet a családi 

konfliktusok kezelésében segíthetnek.

2001-ben a régióban elsőként Egyezségközvetítő Iroda alapításával a gyakorlatban is lehetővé 

vált számomra, hogy elősegítsem a családi jogviták során elmérgesedett viszonyok 

újrarendezését.

2003-óta a Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriumi tagjaként a gyermeki jogok gyakorlati 

érvényesülése tekintetében tapasztalom a gyermeki jogok jogszabályokban való deklarálása és 

a mindennapokban való érvényesülése közötti -  olykor igen nagy -  távolságot. E körülmény 

ösztönzött 2005. őszén arra, hogy a gyermekek körében országos felmérést végezzek, eddig 

hazánkban nem alkalmazott,jogismereti kérdőív” felhasználásával.

2006-ban Genfben az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt a szakértőkből álló delegáció 

tagjaként lehetőségem volt beszámolni a gyermeki jogok Magyarországi érvényesüléséről a 

családi jogviszonyok területén.

A genfi beszámoló és majd az Egyesült Államokban a II. Gyermekjogi Világkonferencián 

való részvétel, valamint az elmúlt évek hazai tapasztalatai megerősítettek abban, hogy 

figyelmemet a gyermek egyik legfontosabb és legsérülékenyebb alapvető emberi jogára, a 

kapcsolattartási jogra kell fordítanom.

Míg egyik oldalról a gyermek kapcsolattartási joga egyre nagyobb hangsúlyt kap a 

nemzetközi jogalkotásban és jogalkalmazásban (EU rendeletek, ET Ajánlások, ENSZ 

Gyermekjogi Egyezmény, strasbourgi ítéletek, EU Alkotmány tervezet), addig 

Magyarországon a figyelem továbbra is egy-egy megdöbbentő ügy nyilvánosságra 

kerülésekor helyeződik a kapcsolattartási ügyekre.

A kapcsolattartási jog, mint a házassági bontóperek egyik Járulékos kérdése” a mai napig a 

maga önállóságában nem kapott kellő figyelmet. Önálló, átfogó tanulmány nem jelent meg e 

tárgyban, a kommentárok szűkszavúan rendelkeznek róla, a cikkek, tanulmányok pedig 

többnyire a végrehajtás nehézségeit taglalják. 2006-ban Magyarországon 24 804 házasságot 

bontottak fel a bíróságok és 5614 gyermekelhelyezési per indult. A válások csak ebben sz 

évben 24 399 gyermeket érintettek.
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Szintén 2005-ben 9502 kapcsolattartás szabályozása és 2328 kapcsolattartás végrehajtása 

iránti kérelem érkezett a gyámhivatalokhoz. Az adatok ismeretében kijelenthetjük, hogy 

évente több 10 000 ezer gyermek és szülője között változik meg alapvetően kapcsolattartás 

módja. Magánemberként, oktatóként, mediátorként valamint a gyermekvédelmi és 

gyermekjogi szakterület kutatójaként egyaránt azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy 

valami, valamiért nem úgy működik és történik a családok, párok, szülők és gyermekeik 

kapcsolatában, ahogyan azt ők szeretnék. Nem az történik az igazságszolgáltatás, hatósági 

eljárások keretében, amit a felek szolgáltatásnak hisznek és amit az eljárások során elvárnak. 

A családjogi konfliktusok a könnyű megítélésű ügyek közé tartoznak, ez nem vitás. Kérdés 

csak az, ha egyik oldalról tudjuk, hogy ezek az ügyek bonyolult interperszonális 

konfliktusokat rejtenek, megoldásukhoz, kezelésükhöz, a döntésekhez pszichológiai 

alkalmasság, élettapasztalat, szakképzettség, továbbképzés, önismeret, lelkiismeretesség és 

nem utolsó sorban elhivatottság szükséges, akkor másik oldalról miért kapják mégis egyes 

bíróságokon az ilyen ügyeket a legfiatalabb kollegák, akkor is, ha sem kedvük, sem 

tapasztalatuk és így talán alkalmasságuk és kellő szakértelmük sincs hozzá? Miért tarthatnak a 

kiskorú gyermekeket érintő peres eljárások több évig, ha tudjuk, hogy a gyermek életében az 

idő múlásának visszafordíthatatlan következménye van? Miért nincsenek állandó családjogi 

csoportok a bíróságokon belül? Miért járhat el képviselőként gyermeki jogokból 

felkészületlen ügyvéd kiskorú gyermeket érintő családjogi perekben? Mit jelent a gyermek 

legjobb érdekének képviseleti kötelezettsége az eljáró hatóságok részéről? Mennyit tudnak a 

gyermekek a jogaikról és tehetnek-e valamit a védelmükben vagy az államnak van védelmi 

kötelezettsége? Hogyan kap egyre nagyobb figyelmet a nemzetközi jogalkotásban a 

kapcsolattartáshoz való jog és ehhez képest szerény figyelmet a hazai jogban? Mik a gyermek 

legjobb érdekének megfelelő jogalkalmazás akadályai? Milyen megoldási javaslatokkal 

lehetne a gyermekeket egy olyan jövő felé vezetni, ahol a jog nem csak kimondva, de 

alkalmazva is az ő érdekeiket szolgálja? A felsorolt és számos a témával kapcsolatos más 

kérdésre szeretnék válaszokat adni e dolgozat megírásával. Célom továbbá, hogy 

meghatározzam a kapcsolattartási jog egyes eseteit, rendszerezzem a kapcsolattartás formáit, 

rávilágítsak a különbségekre a családon belül és családon kívül nevelkedő gyermek 

kapcsolattartási joga szempontjából, komplex szemléletet adjak a családjogi (kapcsolattartási) 

ügyek jobb megítélése és „kezelése” érdekében, javaslatokkal éljek mind a jogalkotás mind a 

joggyakorlat számára.
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I. A gyermeki jogok (ki)alakulása

„A Konvenció nem csak egy képzeletbeli dokumentum. Naponta emlékeztet minket arra, hogy 
ez egy egyezség, ami működik -  és hatása a mindennapok alkalmazása során látható, ahogy a 
nemzetek egymás után beépítik politikájukba, gyakorlatukba és jogrendszerükbe. ”

(Carol Bellamy)1

Néhányan azt feltételezik, hogy a gyermekek jogai az „egészséges nemzetekben” születtek, 

ahol az iskolák, a kórházak, és a fiatalkorúak bírói rendszere a helyén van, ahol ezek 

zavartalanul működnek és ezért az ott élő gyermekeknek nincs szüksége védelemre, a 

Konvenció általi törődésre. Ez a megközelítés messze áll az igazságtól, olvasható az Unicef 

honlapján. Amíg minden tagállamban több gyermeknek kell szembe néznie a 

munkanélküliséggel, a hajléktalansággal, az erőszakkal, a szegénységgel és egyéb 

körülményekkel -  amelyek életüket drasztikusan befolyásolják -  nincs mit változtatni ezen a 

törődésen.
Mindannyian emberi jogokkal jövünk a világra -  ez az egyik alapelve a Gyermek Jogairól 

szóló Konvenciónak. Emberi jogok alatt nem azt értjük, amit egy tehetősebb ember átad egy 

kevésbé tehetősnek, és nem is azt, amit egy kiválasztott réteg birtokol, és egyszerű 

adományként továbbad. A fejlődő országokban élő gyermekek ugyanazokkal a jogokkal 

rendelkeznek, mint a fejlett országok gyermekei. Mindamellett az emberi jogok minden 

korosztályra vonatkoznak, nem a gyermek a nagykorúvá válásával kezdődnek, és nem is 

akkor érnek véget, amikor a Konvenció mandátuma a 18. életévvel lejár.

A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény kifejez egy új szemléletbeli megközelítést. A 

gyermekek nem a szüleik tulajdona és nem is a jótékonyság gyámoltalan tárgyai. A 

gyermekek emberi lények és az alanyai saját jogaiknak. Az egyezmény ajánl egy új víziót a 

gyermekekről, mint egyénről, és mint egy tagjáról a családnak. A gyermekek jogainak és 

érdekeinek ilyen mértékű felismerése, meghatározása azt jelenti, hogy az Egyezmény a 

figyelem középpontjába kifejezetten a gyermeket helyezi.2

1 Unicef Executive Director, Statement to thc UNICEF Executive Bord September 1998.
2 www.unicef.org/crc/convention.htm
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1. A gyermeki jogok nemzetközi fejlődése

A gyermekek helyzete az ókortól napjainkig óriási változáson ment át. A fejlődés ténye 

könnyen belátható, ha csak a római jog által elfogadott „atyai hatalom” és a mai nemzetközi 

„szülői felelősség” fogalom alá-fölérendeltségi viszonyból mellérendeltségi viszonnyá 

alakulását tekintjük. A gyermekkor „felfedezése” a gyermekek családi helyzetének a 

megváltozásával kezdődik a XVI.-XVII. század fordulóján. A gyermek és a gyermekkor 

megítélése és fejlődésének részletes bemutatása a római jogtól -  napjainkig önálló dolgozat 

tárgya lehetne.3 4 Önálló dolgozat témájául szolgálhatna a gyermekvédelem alakulásának 

feldolgozása5 is, azonban tartózkodnék az általánosabb megközelítésektől és dolgozatom 

választott tárgyára, a terjedelmi korlátokra tekintettel szigorúan a gyermeki jogok és azok XX. 

századi fejlődésére, valamint e jogok komplex szemléletet igénylő megközelítési 

kötelezettségére koncentrálok.

Már az ENSZ megalakulása előtt fellelhetők a gyermek jogainak, helyzetének 

átfogóbb rendezésére való törekvések. 1902. június 12-én Hágában elfogadásra kerül a 

kiskorúak gyámságának szabályozásáról szóló nemzetközi egyezmény. 1919-ben megalakul a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization), amelynek keretében 

napjainkig készülnek egyezmények a gyermek-munka szabályozása terén.

A gyermekjogi mozgalom sokat köszönhet a brit Eglantyne Jebbnek, a Mentsétek meg a 

Gyermekeket (Savé the Children Fund) elnevezésű szervezet megalapítójának. Eglantyne 

Jebb az I. világháborút követően felismerte a menekült gyermekek katasztrofális helyzetét a 

Balkán országaiban és Oroszországban, majd kidolgozta a Gyermekek Chartáját. A 

nyilatkozatot az alábbi kísérőszöveggel juttatta el a Népszövetségnek:

"Meggyőződésem, hogy szót kell emelnünk bizonyos gyermekjogok elismeréséért és 

harcolnunk kell általános elfogadásukért".

A dokumentumot 1924. szeptember 24-én fogadta el a Népszövetség közgyűlése és Genfi 

Nyilatkozat néven vált ismertté. A Nyilatkozat a gyermekek jólétét biztosító alapvető jogokat 

tartalmazza és megállapította, hogy a gyermek védelmével kapcsolatban az országok közötti 

együttműködést erősíteni kell.

3 Bővebben: FÖLDI A.-HAMZA G.: A római jog története és institútiói, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1996.
4 Ld. PUKÁNSZKY B. A gyermekkor története, Műszaki könyvkiadó, Budapest 2001.
5 Bővebben: SZILVÁSI L. szerk.: Gyermek, Család, Társadalom, ELTE SZISZT könyvsorozata, Budapest, 
1996.
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A dokumentum azonban nem volt jogilag kötelező erejű, állami kötelezettségvállalást 

tartalmazó megállapítást nem fogalmazott meg és a Népszövetség 1946-os feloszlásával 

elvesztette jogi alapját.6 7 8

Az emberi jogok védelme a belső nemzeti jogban alakult ki, csak később jelent meg a 

nemzetközi szabályozás, és eleinte szűk körben (vallásszabadság, kisebbségvédelem, 

leánykereskedelem, munkával kapcsolatos jog).

Adám Antal megfogalmazása szerint a jogi alapértékek a folyton alakuló emberi bölcsesség 

több ezer éves jogi termékei. Ezek tartalmára felismerhető hatást gyakorolt a klasszikus görög 

filozófia és etika, az árutermelő Római Birodalom fejlett magánjogát megalapozó római 

jogtudomány, a keresztény kánonjog, a patrisztika, a skolasztika, a reneszánsz, a reformáció, a 

felvilágosodás eszmeáramlata. Jelentősen bővítették ezeket a jogi alapértékeket a 

természetjogi felfogások és az ipari társadalom osztályharcos szocialisztikus eszméi, valamint 

azok a következtetések, amelyeket az emberiség felelős, haladó képviselői a 20. század 

önkényuralmi rendszereinek és vikágháborúinak kegyetlenségeiből, szenvedéseiből szűrtek le. 

Az ENSZ alapokmánya, számos nemzetközi egyezmény és több szupranacionális okmány, 

valamint ezek alapján az újabb modern alkotmányok fogalmazzák meg ezeket a napjainkban 

ténylegesen érvényes és hatályos jogi alapértékeket, amelyek biztosítják az egyén szabad 

kibontakozását, a nézetek és megoldások színes pluralitását és egyben garanciákat is 

tartalmaznak az ártelmas visszaélésekkel szemben.

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya9 az emberi jogokkal csak szűkszavúan foglalkozik, 

célként tűzve „az emberi jogok és alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, 

nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítását”. Az 

okmány az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Tanácsának feladatává tette az emberi 

jogok kodifikációját (55. és 60. cikkek), melynek eredménye 1948. december 10-én az ENSZ 

Közgyűlése által elfogadott határozat, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata.10 Az ebben 

deklarált alapvető jogok (mint például az élethez, biztonsághoz való jog, a kényszermunka, 

kínvallatás és rabszolgaság tilalma stb.) természetesen a gyermekeket is megillető jogok.

6 http://www.unicef.hu/gyermekjog-nagyito.jsp
7 WELLER M.: A gyermekek jogai a nemzetközi egyezmények alapján, Jogi tanulmányok 1995. 295. o.
8 ÁDÁM A.: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2007. 77. o.
9 1956. évi I. törvény
10 A Nyilatkozat deklarálja a házassághoz, a családalapításhoz, valamint az anyaság és a gyermekkor 
támogatásához való jogot.
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A 25. cikke elismeri a gyermekek különleges segítséghez és támogatáshoz való jogát is. 

Külön kiemeli még a gyermekek szociális védelem szempontjából való teljes egyenlőségét.

A Nyilatkozat -  bár elfogadásakor nem rendelkezett jogi erővel -  meghatározta a gyermekek 

jogainak védelmére irányuló nemzetközi együttműködés irányát."

A következő időszakban olyan nemzetközi dokumentumok láttak napvilágot, amelyekben 

egy-egy gyerekcsoport illetve a gyermekeket érintő problémára kerestek megoldást. Ezek 

között említhetők az 1949-es „Az emberkereskedelem és mások prostitúciója kihasználása 

elnyomásáról” szóló egyezmény, „A tartásdíj külföldön történő behajtása tárgyában”, 1956- 

ban kelt New Yorki egyezmény valamint „A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról” Hágában, 1958-ban aláírt szerződés.

Többéves előkészítő munka után, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a 

Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. A Nyilatkozat olyan fontos alapelveket sorol fel, 

mint a diszkrimináció teljes kizárása, a gyermek érdekének döntő szerepe, valamint a 

gyermek védelmének és segélyezésének minden körülmények közötti elsőbbsége. Azóta 

november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. Az elvárásokat illetően konkrétabban 

fogalmazott, mint a Genfi Nyilatkozat, de kötelező ereje ennek sem volt.11 12 13 

Az emberi jogokat mindenki számára megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. A Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 26. cikke szerint: „A törvény előtt minden 

személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre.

11 FICZERÉNÉ SÍRKŐ Alexandra: A gyermekek jogai és a nemzetközi jog, Állam és Jogtudomány, 1994. 3-4. szám
12 A konkrétabb fogalmazásra példa a Nyilatkozat 6-os alapelve: „A gyermeknek, személyisége teljes és 
harmonikus kibontakozása érdekében, szeretetre és megértésre van szüksége. Amennyiben lehetséges, szülői 
gondoskodás és szülői felelősség alatt nőjön fel, de mindenképpen szeretetteljes légkörben, erkölcsi és anyagi 
biztonságban; a kiskorú gyermeket, amennyiben nem állnak fenn különleges körülmények, nem lehet elszakítani 
az anyjától. A társadalomnak és a közhatóságoknak kötelessége különös gondot fordítani a család nélküli és a 
megfelelő eltartásban szűkölködő gyermekre. Állami és egyéb segély folyósítása nagyobb családok eltartása 
érdekében kívánatos.”
13 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án 
elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
23. Cikk
1. A család a társadalom természetes és alapvető egysége, és joga van a társadalom és az állam védelmére.
2. A házasságkötésre alkalmas korban levő férfiak és nők házasságkötési és családalapítási jogát el kell ismerni.
3. Házasságot csak a házasulandók szabad és teljes beleegyezése alapján lehet kötni.
4. Az Egyezségokmányban részes államok megfelelő lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a házasfelek 
jogai és kötelességei a házasság fennállása alatt és felbontása esetén egyenlőek legyenek. A házasság felbontása 
esetén rendelkezni kell a gyermekek szükséges védelméről.
24. Cikk
1. Minden gyermeknek fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, vagy 
születésre való tekintet nélkül joga van arra a védelemre, amelyet őt kiskorú állapota folytán a családja, a 
társadalom és az állam részéről megilleti.
2. Minden gyermeket közvetlenül születése után anyakönyvezni kell és nevet kell neki adni.
3. Minden gyermeknek joga van arra, hogy állampolgárságot szerezzen.
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Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell, és minden személy 

számára egyenlő és hatékony védelmet kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, 

mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti 

vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő 

megkülönböztetés.”

Az Egyezségokmánya már klasszikus szabadságjogokat fogalmazott meg (élethez, 

szabadsághoz, személyi biztonsághoz, jogorvoslathoz való jog), melyek a kiskorúak számára 

is biztosított jogok, de tartalmaz külön a gyermekek védelmét szolgáló rendelkezést is.

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya14, amelyben az 

oktatás (13. cikk) és az egészségügy (12. cikk) mellett a 10. cikk a kizsákmányolással 

szemben véd, az ENSZ további alapvető emberi jogi szerződéseket fogadott el.15 

Fontos az ENSZ Közgyűlésének 1969. december 11-én hozott határozata, mely elfogadta a 

társadalmi fejlődésre és haladásra vonatkozó egyetemes nyilatkozatot, és amely közvetve 

érinti a gyermeket is. Említést érdemel még az 1985. december 3-i nyilatkozat a Gyermekek 

Védelmére és Jólétére Alkalmazandó Szociális és Jogi Elvekről.16

Attól függően, hogy a vizsgált alapvető jogok közül melyek álltak a társadalmi küzdelem, az 

érdeklődés és az érvényesítés előterében, e jogoknak négy nagyobb generációját 

különböztetjük meg.

a) A polgári átalakulás kezdetén a személyi szabadságjogokra, a polgárok törvény 

előtti egyenlőségére, a tulajdon, a szerződéskötés és a verseny szbadságára, majd a közösségi 

vagy politikai szabadságjogokra,

14 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december I6-án 
elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
10. Cikk Az Egyezségokmányban részes államok elismerik, hogy
1. A lehető legszélesebb körű védelmet és segítséget kell nyújtani a családnak, amely a társadalom természetes 
és alapvető egysége, különösen a családalapítás tekintetében és addig, amíg a család felelős az eltartott 
gyermekek gondozásáért és neveléséért. Házasság csak a házasulandók szabad beleegyezése alapján köthető;
2. az anyáknak a gyermek születése előtt és után ésszerű időtartamra külön védelmet kell biztosítani. Ez alatt az 
idő alatt a dolgozó anyáknak fizetett szabadságot, vagy megfelelő társadalombiztosítási szolgáltatásokkal együtt 
járó szabadságot kell biztosítani;
3. különleges intézkedéseket kell tenni minden gyermek és fiatalkorú védelmére és segítésére, származásukra és 
az egyéb körülményekre való tekintet nélkül. A gyermekeket és a fiatalkorúakat védeni kell a gazdasági és 
társadalmi kizsákmányolással szemben. A törvény szerint büntetni kell e személyek olyan munkára történő 
alkalmazását, amely káros az erkölcsükre vagy az egészségükre, életveszélyes vagy akadályozza rendes 
fejlődésüket. Az államok kötelesek azt a korhatárt megállapítani, melyen alul a fizetett gyermekmunka tilos és 
törvényileg büntetendő.
15 Például: Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 
kiküszöböléséről (CEDAW), a Közgyűlés 1979. december 18-án fogadta el.
16 F1LÓ E.-KATONÁNÉ PEHR E.: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC, Budapest, 2006. 20,21. o.
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b) ezt követően pedig a szociális, kúlturális és egészségvédelmi jogokra helyeződött a 

hangsúly. Mindegyik jogcsoport tartalmi gyarapodása mellett hosszabb ideje ismerjük már

c) az alapjogok ún. harmadik generációját, amelnyek összetevői közé főleg a népek 

békéhez és fejlődéshez való jogát, a természeti javak emberi örökségének arányos 

hasznosításához való jogát, továbbá az egészséges környezethez, a tájékozódáshoz és 

tájékoztatáshoz való jogot soroljuk.

d) A biológia, a genetika, az orvostudományok szédületes fejlődése elkerülhetetlenné 

teszi az emberi lény életéhez, méltóságához és egyéb jogaihoz kapcsolódó, ún. biogenetikai és 

biomedicionális normák, jogok, kötelességek és tilalmak kimunkálását, folytonos fejlesztését,
i n

elismerését és alkalmazását.

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (Hague Conference on Priváté International 

Law) 1893 óta a különböző jogrendszerek olvasztótégelye. A magánjogi jogegységesítés és 

együttműködés területén olyan konvenciók kidolgozásával, fejlesztésével foglalkozik, 

amelyek globális szükségletekre reagálnak a nemzetközi gyermekvédelemben és a családi 

kapcsolatokban egyaránt.18 A hágai egyezmények közül a gyermekek jogellenes külföldre 

vitelének és elrejtésének megakadályozása esetén „A gyermekek jogellenes külföldre 

viteléről” szóló egyezmény rendelkezései az irányadók.19 20 21 Az Egyezmény céljai között említi, 

hogy a kapcsolattartás gyakorlására szolgáló -  az egyik Szerződő Állam jogrendszeréből 

folyó -  jogot a többi Szerződő Államban ténylegesen tiszteletben kell tartani [1. cikk b) pont].

Látható, hogy a nemzetközi okmányok nagyobb része ENSZ közgyűlési nyilatkozat 

formájában jelent meg, így nem tartalmazta a kikényszerítés lehetőségét, valamint szűkén 

határozták meg a védendő jogok körét is, nem tükrözve kielégítően a gyermekkor speciális 

igényeit.

De, mik ezek a speciális igények, körülmények, amelyek szükségeltetik a gyermekek jogainak 

külön védelmét? A gyermek jogait nem lehet különválasztani a felnőttek jogaitól és az 

egyetemes emberi jogoktól. A gyermek jogai érvényesítésére közvetlenül -  azonban sok 

esetben -  nem képes.

ADAM A.: i.m. 82. o.
18 www.hcch.net
19 A Hágában 1980. október 25-én kelt Egyezményt Magyarországon az 
hirdette ki.
20 KISS É.: A gyermekek jogairól szóló egyezmény és a magyar jogrend. Magyar Jog 715. o.
21 FICZERÉNÉ SÍRKŐ A.: i.m. 315. o.

986. évi 14. törvényerejű rendelet

http://www.hcch.net


A gyermeki jogok specialitásai, jellegzetességei az alábbiak:

a gyermeki jogok egy része azonos a minden emberre érvényes jogokkal (pl. 

személyes, politikai, szabadságjogok),

- másik csoportja az emberi jogokhoz képest -  azok korlátozása nélkül -  valamilyen 

speciális szabályozást is ad (pl. élethez való jog), és vannak olyan jogok, 

amelyek kizárólag a gyermek helyzetéhez kapcsolódva fogalmazódnak meg. (pl. 

oktatáshoz, kapcsolattartáshoz való jog)

A gyermeket megilleti a különös jogvédelem, a pozitív diszkrimináció. Jogai 

érvényesítéséhez szükséges képességek és feltételek hiányoznak. A pozitív diszkrimináció 

abban a felnőtti kötelezettségben jelenik meg, amely a konkrét jog érvényesülését biztosítja. 

A klasszikus jogszabályi szerkezet (hipotézis, diszpozíció, szankció) a gyermeki jogok 

esetében kiegészül egy negyedik elemmel: a felnőtti kötelezettséggel. E nélkül ugyanis 

deklaratívvá silányul a jogi norma, hiányzik belőle a megvalósulás alapfeltétele, a 

cselekvőképes személy jogérvényesítésre kötelezése.22 Gyermekek esetében a pozitív 

diszkrimináció nem sérti a jogegyenlőség alkotmányos célját, hisz a diszkrimináció tilalma 

nem jelenti, hogy a nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos.23

A gyermeki jogok relatív önállósulása az emberi jogok rendszerében az elmúlt évtizedek 

fejleménye. A gyermekek számára akkor biztosít speciális jogokat egy társadalom, ha életüket 

-  minden emberi lényhez hasonlóan -  értékként tételezi, és rájuk nem mint eltartásra szoruló 

tehertételre tekint. „A gyermeki jogok egy része azonos a minden embere érvényes jogokkal, 

azokat tükrözi vagy megerősíti. Másik csoportja az emberi jogokhoz képest valamely 

speciális szabályozást ad. Végezetül vannak olyan jogok, amelyek kizárólag a gyermekekre 

vonatkozó életviszonyok szabályozására szolgálnak.”24

1978. március 8-án a Szociális és Gazdasági Tanács Emberi Jogok Bizottsága ajánlást tett a 

Gazdasági és Szociális Tanácsnak -  Lengyelország által 1978. február 7-én benyújtott -  a 

Gyermekek Jogairól szóló Egyezménytervezet kidolgozására. A Gazdasági és Szociális 

Tanács javaslatot tett a Közgyűlés 34. ülésszakán történő tárgyalásra. Közgyűlés felkérte az 

Emberi Jogok Bizottságát, hogy 1979-ig a Nemzetközi Gyermekév végéig készítse elő az 

egyezménytervezetet az elfogadásra.

22 RADICS T. Péter: Jelentés a gyermekek helyzetéről 1992. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma Budapest, 
1993. Gyermeki és Ifjúsági jogok, Harmonizáció és jogalkotás, 177. o.
23 ÁDÁM A.: Az emberi és állampolgári alapjogok, Alkotmányjogi füzetek 16, 26. o.
24 KEREZSI K.:A gyermekek jogainak a védelme. Acta Humana 26. szám 1997. 41. o.
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Ez nem sikerült és csak tíz évvel később 1989-ben kezdték meg újra a munkát. 1989. február 

23-án a jelentést elfogadták, majd az Emberi Jogi Bizottság a Közgyűlésnek átadta. A 

Gyermek Jogairól szóló Egyezményt25 (továbbiakban: New York-i Egyezmény) az ENSZ 

Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el és 1990. január 26-án megnyitotta aláírásra. 

Még aznap 61 ország írta alá. Az Egyezmény rekord gyorsasággal, 1990. szeptember 2-án, 

egy hónappal a huszadik ratifikáció után lépett hatályba. Azóta -  az Egyesült Államok és 

Szomália kivételével -  az Egyezményt a világ összes országa -  köztük a Magyar Köztársaság 

Országgyűlése 1991. őszén -  ratifikálta.

Az Egyezményt megerősítő államok arra vállalnak kötelezettséget, hogy joghatóságukon 

belül biztosítják a gyermekek számára a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális 

jogok széles körét. Bár az egyezményben biztosított jogok közül számosat valamilyen 

formában megfogalmaznak a létező nemzetközi emberi jogi szerződések, ez az első alkalom, 

hogy a gyermekeket választották a nemzetközi védelem és jogok kizárólagos alanyaiként.26 27 28 

Előtérbe került a gyermeki jogok védelme során a pozitív diszkrimináció szükségessége, 

amelyet az ENSZ Közgyűlése úgy fogalmazott meg: „A gyermekek képezik azt az egyedüli 

kiváltságos osztályt, amely túllép a társadalmakon és korszakokon, túlterjed a határokon és 

érvényesül minden civilizációban.”

A New York-i Egyezményről általánosságban elmondhatjuk, hogy visszatükrözi az emberi 

jogok fejlődésének két alapvető vonását: tartalmazza az emberi jogok széles skáláját és kizár 

mindenfajta diszkriminációt a jogok érvényesülésében.

Az Egyezmény 2. cikke a diszkrimináció tilalmával kapcsolatos felsorolásában külön említi, 

hogy a gyermekek számára a jogokat cselekvőképtelensége szerinti különbségtétel nélkül kell 

biztosítani.29 E szóhasználat a gyermek szempontjából rendkívül jelentős.

25 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekjogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről
26 BUERGENTHAL, T.: Nemzetközi Emberi Jogok, Helikon, 2001. Budapest 70-71
27 FILÓ E.-KATONÁNÉ PEHR E.: Gyermekvédelem, gyámügy, HVG-ORAC, Budapest, 2002. 15-16
28 BOKORNÉ Dr. SZEGŐ H.: Egyezmény a Gyermekek Jogairól előszó, ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti 
Bizottsága, Budapest 1990.
29 Egyezmény 2. cikk
1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek 
számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy 
szüleinek vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, 
nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb 
helyzete szerinti különbségtétel nélkül.
2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermeket hatékonyan 
megvédjék minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetéstől és megtorlástól, amely szülei, törvényes 
képviselői vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése miatt 
érhetné őt.
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Az emberi jogokat tartalmazó egyezmények által rögzített jogok közül a gyermeket mindazon 

jogok megilletik, amelyek életkorhoz nem kötöttek, míg az Egyezmény vonatkozásában 

minden felsorolt jog életkortól függetlenül megilleti a gyermeket.

Az Egyezmény jelentősége abban rejlik, hogy átfogóan rendezi a gyermek jogait.

Tekinthetjük az emberi jogfejlődése egy újabb szakaszának is, különösen azért, mert egyrészt

az emberi jogoknak nemcsak fokozatos változatosságát, hanem árnyalati gazdagságát is,

másrészt a jogok érvényesülését mindenféle diszkrimináció kirekesztése által biztosítja.

A hatóságok minden ténykedését a gyermek legjobb érdeke kell, hogy vezérelje (3. cikk). Az

Egyezmény a gyermek legjobb érdekét a szülők és a nevelők jogainak figyelembe vételével

kívánja elősegíteni, nem ad a gyermeknek külön jogokat a szülők ellenében, a szülőt kívánja

olyan helyzetbe hozni, hogy biztosítani tudja a gyermek jogainak érvényesülését, amely 
31egyben kötelessége is.

Az Egyezmény a polgári és politikai jogok körében a 9. cikk 3. pontjában rögzíti, hogy az 

Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől 

külön élő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést 

tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével 

ellenkezik.

Az Egyezmény azzal, hogy, részletesen felsorolja a gyermeki jogokat, segíteni, befolyásolni 

próbálja a különböző társadalmi és gazdasági rendszerekben élő és felnövő gyermekek 

helyzetét. A jog eszközeivel kíván hozzájárulni a gyermekek érdekeinek megfelelő feltételek 

kialakításához.30 31 32 Ahhoz, hogy e jogok megvalósuljanak, az Egyezményben foglalt 

alapelveknek a belső jogban kell visszatükröződniük. A nemzetközi jogi kötelezettségek és a 

belső jog összhangját pedig az Alkotmány biztosítja.33

A gyermek tényleges helyzetét természetesen annak az országnak a gazdasági, társadalmi 

adottságai határozzák meg, ahol a gyermek él. Az emberi jogok biztosítása a XXI. század 

küszöbén mind nemzetközi téren, mind az egyes államok belső életében egyre „izgalmasabb” 

kérdéssé válik.

30 TARR Gy.: Gyermekjog. Budapest, 2001.49. o.
31 KISS É.:A gyermekjogairól szóló Egyezményből adódó feladatok a Családjogi törvény módosítása kapcsán. 
Magyar Jog 9. szám 1993. 522. o.
32 Bővebben ld.: BOKORNÉ SZEGŐ H.: A gyermekek védelme a nemzetközi jogban. Acla Humana 9. szám 
1992.
33 Magyar Köztársaság Alkotmánya 7.§ (1) bekezdés „A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a 
nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a 
belső jog összhangját”
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A XX. század közepén a második világháború eseményei az emberi jogok első és második 

„generációjába”34 tartozó jogok érvényesítését indokolták. Ma, elsősorban a jövő igényei 

jelentkeznek az emberi/gyermeki jogok érvényesítésében és kiterjesztésében.

Új kihívások veszélyeztetik az emberi jogok érvényesülését még a régi, jól működő 

demokráciákban is. A határokon átnyúló bűnözés új formái -  a pénzmosás, a prostitúció, az 

embercsempészet, a drogkereskedelem, a terrorizmus -  nemzetközi adatvédelmi rendszereket, 

integrált bűnüldöző szervezeteket hívnak életre. A katasztrófavédelem fontossága, a 

környezeti biztonság, a tömegeket fenyegető, új ismeretlen betegségektől való félelem erős 

államot igényel. A tudomány szabadságára való hivatkozással bioetikai kutatások folynak, 

amelyek az emberi reprodukció természetességét kérdőjelezik meg.35 36

„A figyelmet érdemlő újabb elméleti nézetek közelebbi felidézését mellőzve, de azok 

ismeretében megfogalmazható az, az általánosító megállapítás, hogy kialakult új világrend 

útkereséseiben egyre inkább előtérbe került az embert és az emberi közösségeket fenyegető 

valamennyi hagyományos és újszerű veszélyt figyelembe vevő, összetett biztonságfogalom 

kimunkálása és alkalmazása. A humán biztonság fogalmának, tartalmi összetevői 

meghatározásának és megóvásának igénye lehetővé és egyben szükségessé teszi, hogy 

holisztikus szemlélettel az embert és az emberi közösségeket fenyegető valamennyi veszélyt 

és ártalmat figyelembe vegyük és ezeket interdependensen, tehát kölcsönös 

összefüggéseikben kezeljük.”

A XXI. század küszöbén egyetemessé vált a felismerés: a tudományos-technikai forradalom 

vívmányaival csak megfelelő életkörülmények között, félelem nélkül élő, szakképzett, művelt 

és politikai döntéshozatalban tudatosan résztvevő ember tud élni. Vagyis olyan ember, akinek 

emberi jogai a maguk teljességében érvényesülnek.

Nem kíván bővebb kifejtést, hogy a gyermek: ember, megilletik az emberi jogok.37

34 Az emberi jogokat a jogirodalomban leggyakrabban „generációk” szerint csoportosítják. Az első generációba 
sorolhatók a polgári és politikai jogok, második generációba a gazdasági, szociális és kulturális jogok tartoznak.
35 KONDOROSI F.: Az emberi alapjogok hierarchiájának problémái, habilitációs előadás, 2004. Pécs,
36 ÁDÁM A.: Biztonság, felelősség, kötelezettségek az alkotmányi értékek között, Acta Humana, 2005. 
Budapest, 33. o.
37 BOKORNÉ SZEGŐ H.: A gyermekek védelme a nemzetközi jogban. Acta Humana 9. szám 1992. 3-4. o.
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1.1 A gyermeki jogok Európában

Az egyetemes, általános és speciális egyezmények mellett léteznek regionális okmányok is. 

Általános, de regionális dokumentum az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai 

Szociális Karta38, melyek megkötésére az 1949. május 5-én az emberi jogok védelmére 

létrehozott nemzetközi szervezet, az Európa Tanács keretében került sor.

Az Európa Tanács megalakulásakor kinyilvánított célja, hogy „nagyobb egységet valósítson 

meg tagjai között, hogy a közös örökséget képező eszmények és elvek védelme és 

megvalósítása, az emberi jogok és alapvető szabadságok fenntartása és továbbfejlesztése” 

megtörténjen. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát elfogadva, abból merítve készült el 

az Emberi Jogok ás Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Római Egyezmény.39 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem foglalkozik kifejezetten a gyermekek jogaival, 

de az okmány által nyújtott védelem jogalanyiságuknál fogva őket is megilleti. Az 

Egyezmény 8. cikke ugyanis megfogalmazza mindenki jogát ara, hogy magán- és családi 

életét tiszteletben tartsák. A 8. cikk (Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) 

elvben mind az anya, mind az apa számára garantálja a gyermekeikkel való kapcsolattartást. E 

főszabály még azokban az esetekben is irányadó, amelyekben a gyermek születése a szülők 

életközösségének megszakadása utáni időszakra esik.40 A Emberi Jogok Európai Bírósága 

gyakorlatából tehát egyértelműen következik, hogy a családi élet fogalomkörébe a 

kapcsolattartási jog is beletartozik.

Egyes vélemények szerint önálló európai gyermekjogi dokumentum helyett az Egyezményhez 

fűzött kiegészítő jegyzőkönyvekben kell rendelkezni a kiskorúakat megillető jogokról, mert 

így a hatékony ellenőrzési mechanizmus -  az egyéni panaszjog formájában -  lenne biztosított. 

Az Európa Tanács mindig is sokat tett a gyermekek jogainak megerősítéséért és védelméért, 

illetve azért, hogy ezeket a jogokat Európában a polgári- és családjogba is bevezessék. 1996- 

ban megalkotta „A gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló Egyezményt” (European 

Convention on the exercise of childrens rights).41 A Családjogi Szakértői Bizottság 

(Committee of Experts on Family Law) a legfőbb kormányközi bizottság, amely gyermekeket 

érintő kérdéseket vet fel.

38 Az Országgyűlés a Torinóban, 1961. október 18-án kelt Európai Szociális Kartát és Függelékét az 1999. évi C. 
törvénnyel hirdette ki
39 Az 1950. november 4-én Rómában kelt egyezményt az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki Magyarországon
40 GRÁD A.: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. Budapest, 2005, 386. o.
41 http://conventions.coc.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm
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Ez a bizottság különböző, a családdal kapcsolatos problémákkal foglalkozik, beleértve a 

gyermekek helyzetét is. A bizottságon belül két munkacsoportot állítottak fel. Ezek 

foglalkoznak az örökbefogadás (pl. a gyermekek örökbefogadása európai egyezményének 

frissítésével), az öröklési és a házastársi vagyon kérdésköreivel, azon belül is elsősorban a 

családjogi védelmével az öröklés és az eltartásra szoruló gyermekek esetében. A 

gyermekekkel való kapcsolattartás és ennek lehetséges korlátozásai, ha a gyermek érdekei 

úgy kívánják, az egyik legjelentősebb probléma az Európa Tanács tagállamai számára. Ezzel 

a nehézséggel az Európa Tanács úgy próbál megbirkózni, hogy 2003. május 15-én elfogadta a 

gyermekek kapcsolattartására vonatkozó egyezményt (Convention on contact concerning 

children).42 Az egyezmény célja a nemzeti és határon túli kapcsolattartás jogi helyzetének 

javítása, de leginkább annak az alapvető jognak a pontos meghatározása és megerősítése, 

hogy a gyermekek és szülők rendszeresen tarthassák egymással a kapcsolatot. Ezt a jogot akár 

ki is lehet terjeszteni, ha szükséges, hogy a gyermekek más felnőttekkel való kapcsolattartását 

is magában foglalja, különösen abban az esetben, ha az adott felnőtt rokona a gyermeknek. 

Ebből a szempontból az egyezmény arra törekszik, hogy általános alapelveket határozzon 

meg, valamint hogy megfelelő óvintézkedésekkel és kezesekkel tudja biztosítani a 

találkozások lefolyását, és az együtt töltött idő leteltével a gyermek azonnali visszatérését. 

Megalapozza az összes olyan testület és hatóság együttműködését, amely a kapcsolattartás 

rendelkezéseivel foglalkozik és megerősíti a fontos, már létező nemzetközi jogi eszközök 

alkalmazását.43

A deklaratív nemzetközi egyezmények mellett Európai szinten is megtalálhatók a konkrét 

nemzetközi egyezmények. Ezek között említhetjük „A gyermekek feletti felügyeleti jogot 

érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról” szóló egyezményt44, amely a szülői 

felügyelet körében a kapcsolattartási jog tárgyában hozott határozatok kérdésével is 

foglalkozik. Az ET Miniszteri Bizottsága számos gyermekekkel kapcsolatos Határozatot és 

Ajánlást fogadott el. Ezek közül a témához kapcsolódva az R(84)/4. számú Ajánlást 

említeném, amely a szülői felügyelettel kapcsolatban rögzíti, a gyermek meghallgatásának 

kötelezettségét, amennyiben azt az érettsége megengedi.

42 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/192.htm
4:1 www.europatanacs.hu
44 Az 1980. május 20. napján Luxemburgban kelt európai egyezményt Magyarországon a 2004. évi LXVIII. 
törvény hirdette ki.
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Az Európai Unió fejlődésében a demokrácia és az emberi jogok védelme szempontjából 

fontos állomást jelent a 2000 decemberében az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa 

és az Európai Bizottság által elfogadott, az Európai Tanács nizzai ülésén kihirdetett Alapjogi 

Karta.45

A nizzai csúcson politikai dokumentumként fogadták el a Karta szövegét, de a jogilag 

kötelezővé tétellel kapcsolatos viták tovább folytatódnak, ami nem jelenti azt, hogy a 

következő évek során a Karta semmilyen jogi hatást nem fejthet ki.46

2004. október 29-én, a 25 tagállam, valamint a három tagjelölt ország állam-, illetve 

kormányfői aláírták az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést, amelyet 

ugyanabban az évben június 18-án fogadtak el egyhangúlag. Ez a szerződés csak akkor lép 

hatályba, amikor minden egyes aláíró állam elfogadta azt, saját alkotmányos eljárása 

keretében.

Az EU állampolgárainak jogait az Európai Unió Alapjogi Kartája védi, amelynek célja, 

biztosítani azt, hogy minden tagállam és európai intézmény védje és intézkedésekkel 

támogassa a méltányosságot, az igazságosságot, a méltóságot és az állampolgárok jogait.47 

A preambulum hangsúlyozza azt is, hogy a biztosított jogok gyakorlása együtt jár más 

személyek, az emberi közösségek és a jövő nemzedékek iránt viselt felelősséggel és 

kötelezettségekkel.

A kapcsolattartási jog fontosságát, jelentőségét jól érzékelteti, hogy az Európai Unió 

Alkotmány tervezete a gyermekek jogaira vonatkozó rendelkezései közé emelte: „minden 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen 

kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel ellentétes” (11-84. cikk).

2006. július 4-én Brüsszelben az Európai Közösségek Bizottsága közleményt bocsátott ki az 

EU gyermekjogi stratégiája felé. E közlemény olyan átfogó EU-stratégia létrehozását 

javasolja, amely hatékonyan elősegíti és biztosítja a gyermekek jogainak érvényesülését az 

Európai Unió belső és külső politikáiban, valamint támogatja a tagállamok e területre 

vonatkozó erőfeszítéseit. A gyermekek, vagyis az ENSZ-nek a gyermek jogairól szóló 

egyezménye értelmében a 18. életévüket be nem töltött személyek a világ népességének 

egyharmadát teszik ki. A gyermekek számos emberi joggal rendelkeznek.

45 Ld. Presidency Conclusions, Tampere European Council, Annex
46 WELLER M.: Az Európai Unió Alapjogi Kartája, Acta Humana 2001. N’43, 34. o.
47 http://europa.eu/youth/your rights
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Alapvető fontosságú azonban, hogy a gyermekek jogait önálló követelményeknek tekintsék, 

és azok ne egyszerűen az emberi jogok tiszteletben tartását célzó átfogó erőfeszítések részét 

képezzék. Ez azért szükséges, mivel néhány jog kizárólagosan vagy mindenekelőtt a 

gyermekekre vonatkozik, így például a tanuláshoz való jog és a mindkét szülővel való 

kapcsolattartás joga. Az a tény továbbá, hogy szinte valamennyi állam vállalja a gyermekek 

jogainak területén fennálló kötelezettségeket, különösen szilárd alapot jelent az Európai 

Bizottság és a nem EU-országok közötti együttműködéshez. Végül az EU egyértelműen olyan 

különálló kérdésként azonosította a gyermekek jogainak elősegítését, amely egyedi fellépést 

érdemel. Az EU-nak az alapvető jogok -  ideértve a gyermekek jogait is -  tiszteletben tartására 

irányuló kötelezettsége nem csak az e jogokat sértő cselekményektől való tartózkodást 

magában foglaló általános feladat, hanem azt is jelenti, hogy figyelembe kell venni azokat 

minden olyan esetben, amikor azok a saját szakpolitikáknak a Szerződések különböző 

jogalapjai szerinti végrehajtása során relevánsak.

1.2 A gyermeki jogok hazánkban

Hazánkban alapvetően három formában valósul meg a gyermekek jogainak szabályozása:

a minden emberre érvényes jogok megerősítése a gyermekekre vonatkozóan, 

elsősorban az alkotmányon belül;

a kizárólag vagy főleg gyermekekre vonatkozó jogok, döntően a Gyermekvédelmi 

törvényben, valamint a Családjogi törvényben;

bizonyos területeken a gyermekek tekintetében speciális szabályozás található, mint 

pl. a Polgári Törvénykönyvben vagy a Büntető Törvénykönyvben, stb.48 49 

A nemzetközi jog „belső joggá” akkor válik, ha az adott állam alkotmányos szabályai szerint 

az állam jogába való transzformálása megtörténik. Az Alkotmány 7.§ 1) bekezdése szerint a 

Magyar Köztársaság elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja 

továbbá a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső jog összhangját.

A New York-i Egyezmény 1990. március 14-én került aláírásra a Magyar Kormány részéről. A 

Magyar Országgyűlés 1991. november 12. ülésnapján fogadta el az 1991. LXIV. törvényt, a 

gyermekjogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről. 

Az Egyezmény e törvénnyel a magyar jogrendszer részévé vált.

48 Bővebben: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/liu/com/2006
49 GÁSPÁR K.: A gyermekek jogok magyarországi szabályozása. Család, Gyermek, Ifjúság I. szám 2002. 29. o.
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Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó az Egyezménynek megfelelő jogszabályok megalkotására 

köteles, és felül kell vizsgálnia a hatályos jogszabályokat, hogy megfelelnek-e az 

Egyezményben foglalt rendelkezéseknek. A jogalkalmazóknak döntésük meghozatalakor 

figyelemmel kell lenniük az Egyezmény előírásaira és jogvita esetén hivatkozni lehet az 

Egyezmény szabályaira. Az Egyezmény által támasztott követelményeknek valamennyi 

jogágban és a társadalom valamennyi területén érvényesülniük kell. Az Egyezmény 

hivatkozási alapot jelent a jogalkotás és a jogalkalmazás valamennyi szintjén a gyermekek 

jogait sértő, vagy azokat háttérbe szorító rendelkezésekkel szemben. A magyar bíróságok a 

gyermekeket érintő jogviták elbírálása során rendszeresen alkalmazzák az Egyezményt, 

szükség esetén közvetlenül alkalmazható jogforrásként, gyakrabban a jogértelmezéshez 

irányadó forrásként.50 Az Egyezmény normáinak érvényesülésében rendkívül nagy szerepe 

van a jogalkalmazásnak, a jogalkalmazás során történő jogértelmezésnek.51 52

A Magyar Köztársaság Alkotmánya az 1989. évi módosítást követően tartalmazza a 

nemzetközi dokumentumok által rögzített emberi és gyermeki jogokat. A New York-i 

Egyezményben megfogalmazott elvek megvalósulásának jogi kereteit elsődlegesen tehát az 

Alkotmány biztosítja. Az Alkotmány 15. §-a szerint a Magyar Köztársaság védi a házasság és 

a család intézményét, illetve kimondja, hogy a szülőket illeti meg az a jog, hogy a 

gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság 

különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az 

ifjúság érdekeit; minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről 

arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges. Az Alkotmány tartalmazza továbbá a bármely alapon történő megkülönböztetés 

tilalmát, vagyis az életkor szerinti diszkriminációt is.

A gyermeki jogok hazai jogalkotását tekintve kiemelkedő jelentőségű a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), amely az 

Egyezmény teljes körű átültetése a magyar jogrendszerbe. A törvény a gyermeki jogok, 

valamint a szülői jogok és kötelességek érvényre juttatását fogalmazza meg az Alkotmánnyal, 

az Egyezménnyel, valamint a Családjogi törvényben foglalt előírásokkal összhangban.

50 A Magyar Köztársaság kormányának jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok 
érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről (2-3. időszakos jelentés), Budapest, 2003. szeptember
51 KISS É.: A gyermekek jogairól szóló Egyezmény és a magyar jogrend. Magyar Jog 12. szám 1991.712. o.
52 A gyermekek jogaival kapcsolatos rendelkezések az Alkotmányban: 2.§ (1), 13.§ (1), 15.§, 16.§, 18.§, 54.§
(1), 55.§ (1), 59.§ (1), 61.§ (1), 64,§, 67.§(1), 70/D.§ (1), 70/F.§ (1),(2), 70/J.§)
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A Gyvt. meghatározza a gyermekek alapvetőjogait és azok érvényesítésének garanciáit, a 

gyermekvédelmi gondoskodás egyes formáit, fő szabályait és a gyámügyi igazgatás 

szervezetét. A Gyvt. alapelve, hogy a gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és 

köteles, melyhez segítséget kell nyújtani az államnak és az önkormányzatnak; a család életébe 

történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében 

elkerülhetetlen. A Gyvt.-t módosító 2002. évi IX. törvény súlyponti kérdést jelent a gyermeki 

jogok pontosabb szabályozása (a prevenciót szolgáló ellátások megerősítése, a helyettes 

szülői és a nevelőszülői hálózat megerősödése, a várandós, valamint a bántalmazott anyák 

ellátási lehetőségeinek fejlesztése) terén.53 A Gyvt. 2004. évi jogharmonizációs célú 

módosítása összhangot teremt a közösségi joggal, illetve a szociális területet érintő bírósági 

ítéletekben megfogalmazott elvekkel, követve a jogharmonizációs folyamat hazánkban történt 

megkezdése óta eltelt időszakba bekövetkezett változásokat is. A gyermekeknek a nemzetközi 

örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló 

1993. évi Hágai Egyezményt a 2005. évi LXXX. tövény hirdette ki.

A Családjogi törvény esetében az 1995. évi XXXI. törvény a New York-i Egyezménnyel való 

jogharmonizációt szolgálta, bővítette a gyermek jogait és megvalósította többek között az 

elvált szülők közös szülői felügyeletét. A Csjt. l.§ (2) bekezdése -  tekintettel arra, hogy 

korábban nem volt normatív alapelvként rögzítve a gyermek érdeke -  módosult, mely szerint: 

„E törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú gyermek érdekeire figyelemmel, jogait 

biztosítva kell eljárni.” A gyermek eljárásban való részvételi jogával kapcsolatos kérdést az 

akkori Családjogi Kodifíkációs Bizottság két ülésen is érintette. A gyermek eljárásban való 

részvételének lehetőségét, véleménynyilvánítási jogát minden őt érintő eljárásra vonatkozóan 

a Csjt. VIII. fejezetének szülői felügyeletre vonatkozó részében, annak általános rendelkezései 

között javasolták elhelyezni. A Csjt. 1995. VII. 4-től hatályos 71.§ 1) bekezdése: „A szülői 

felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. A szülőknek 

biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt érintő döntések 

előkészítése során véleményt nyilváníthasson. A gyermek véleményét -  korára, érettségére 

figyelemmel -  tekintetbe kell venni.54

53 A Gyvt. a gyermeki jogokkal kapcsolatos rendelkezéseit az „Alapvető jogok és kötelességek” című II. 
fejezetében rögzíti
54 A Csjt. kapcsolattartási jogra vonatkozó módosításait a dolgozat III. fejezetében részletesen tárgyalom
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2. A gyermek, mint jogalany

Kit illetnek, azaz kit kell gyermeknek tekinteni a gyermeki jogok vonatkozásában? Gyermek 

alatt a tizennyolcadik életévét még be nem töltött személyt kell érteni, kivéve, ha a részes 

állam jogszabályai alapján már korábban nagykorúvá vált.55

E megfogalmazás első értelmezésében a Magyarországon gyámhivatali engedéllyel 

házasságot kötött 16 éves személy nagykorúvá válásával kikerül a New York-i Egyezmény 

hatálya alól.56 Nézetem szerint -  bizonyos jogok tekintetében feltétlenül -  a valóság ezzel 

ellentétes. A 16. életévet betöltött és érvényes házasságot kötött személy nem elveszíti az 

Egyezmény által biztosított jogai teljes körét és a jogok érvényesíthetőségének lehetőségét, 

hanem a cselekvőképes felnőtt személy jogállásába lépve többlet jogok illetik meg. A 

cselekvőképesség az embernek az a joga, hogy saját akaratnyilatkozatával, saját nevében 

szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Kizárólag azt az embert illeti meg, aki az 

ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik, azaz akaratnyilatkozata 

kialakításában szellemi és/vagy testi fogyatékossága nem akadályozza. A jogtudomány 

különbséget tesz a cselekvőképesség aktív és passzív oldala között. Az aktív 

cselekvőképesség azt jelenti, hogy az ember saját maga köthet szerződéseket vagy tehet egyéb 

jognyilatkozatokat; míg a hozzá intézett nyilatkozatok érvényes elfogadására vonatkozó 

képesség a passzív cselekvőképesség fogalmi körébe tartozik.57

A nagykorúvá vált 18 év alatti személy a gyermeki jogokat -  a törvényes képviselet 
megszűnése folytán -  kizárólag saját maga érvényesítheti, képviselheti, de a gyermeki

55 New York-i Egyezmény 1. cikk „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az. a személy, aki tizennyolcadik 
életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban 
eléri.” Ettől kizárólag konkrét nemzetközi egyezmény térhet el, az egyezmény alkalmazási területén. A 
Gyermekek Jogellenes Külföldre viteléről szóló Hágai Egyezmény rendelkezései például addig alkalmazhatók, 
amíg a gyermek betölti 16. életévét. (1986. évi 14. törvényerejű rendelet, 4.cikk)
561952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (továbbiakban: Csjt.)
Csjt. 10. § (1) Házasságot nagykorú férfi és nő köthet.
(2) Kiskorú csak a gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot.
(3) A gyámhatóság a házasságkötésre indokolt esetben és csak akkor adhat engedélyt, ha a házasuló a 
tizenhatodik életévét betöltötte.
(4) Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhatóság a szülő (törvényes képviselő) meghallgatása 
után határoz.
(5) Érvénytelen az a házasság, amelyet a házasuló a gyámhatóság engedélye nélkül, vagy a (3) bekezdésben 
megjelölt életkor elérése előtt kötött.
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A 
házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy 
a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.
57 Complex DVD Jogtár, Ptk. 11 ,§-hoz fűzött kommentár
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jogokkal párhuzamosan természetesen megilletik a nagykorúsághoz kapcsolódó jogok is. 
Miért is ne beszélhetnénk egy 16 éves házasságban élő nagykorú személy, származás 
megismeréséhez vagy éppen kapcsolattartáshoz való jogáról a New York-i Egyezmény 
alapján. Más jogok tekintetében ugyanakkor nem „szorul” az Egyezmény támogatására (pl.: 
legjobb egészséghez, szociális biztonsághoz, emberi méltósághoz való jog), hiszen azokat 
egyéb emberi jogi egyezmények rögzítik.

A gyermek is, mint minden ember jogképes.58 A gyermek a polgári törvénykönyv 
rendelkezései szerint életkorától függetlenül jogviszonyok alanya lehet, lehetnek jogai és 
kötelességei.59
A gyermek tehát nem fél-, vagy kétharmad-jogalany, hanem ugyanúgy teljes jogképességgel 
rendelkezik, mint mindenki más. A jog tartalmát a jogszabály rögzíti, itt lehet a jogalkotás 
tárgyának- vagy a személyi hatálynak meghatározásával a szabályozás életkor szerinti 
differenciálását elvégezni. A gyermeket tehát jogképességének abszolút jellege okán teljes 
körben megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyekkel 
kapcsolatosan a jogszabály az életkorra tekintettel kivételt nem tesz. Kétirányú kivétel 
lehetséges:
- a jogalkotó kiveszi a jogszabály személyi hatálya alól a meghatározott életkor alatti 
jogalanyokat (pl.: választójog, házasságkötéshez, munkavállaláshoz, örökbefogadáshoz való

jog)
- a jogalkotó éppen életkori sajátosságok miatt speciális szabályozásban biztosítja a 
gyermekek jogainak érvényesítését, (pl.: gyermekvédelem, büntetőjog, családjog, közoktatási 

jog)60
Az New York-i Egyezmény egyik jelentőségét éppen az adja, hogy minden az 
Egyezményben felsorolt jog a 18 év alatti korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 
gyermeket egyformán, közvetlenül megillet, mely jogok a gyermekkorban fokozott védelmet 
igényelnek.
Mégsem mondhatjuk, hogy a gyermek általános, egyenlő és feltétlen jogképességének 
tartalmi jelentése maradéktalanul beépült volna a szülők, tanárok, jogalkalmazók vagy éppen 
a gyermekvédelmi szakemberek tudatába. A gyermeket a társadalom hajlamos ma is úgy 
kezelni, mint „quasi jogképes” személyt, aki helyett mindig valaki mással kell kommunikálni, 
mást kell megkérdezni, nyilatkoztatni, mintha a gyermek maga, közvetlenül nem is lenne a 
jogok és kötelezettségek alanya.

58 Alkotmány 56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes
59 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 8. § (1) A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes: 
jogai és kötelességei lehetnek. (2) A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez 
tartozásra tekintet nélkül egyenlő.
60 BÍRÓ E.: A gyermeki jogokról, Jogismeret Alapítvány, 2003. Budapest 4. o.
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Arra a kérdésre, hogy elsődlegesen ki az, aki a gyermeki jogokat képviseli, érvényesíti, 
esetleg védelmezi, válaszként általában azt halljuk, hogy a törvényes képviselő, a szülő illetve 
a gyám. A válasz azonban téves. Elsősorban a gyermek maga az, aki a családban, iskolában, 
utcán, moziban vagy éppen a kórházban elsősorban:
- reprezentálja a jogait,
- érvényesíti az érdekeit,
- kinyilvánítja a véleményét,
- tájékoztatást kérhet, esetleg
- panaszt tehet.

A gyermek a jogviszonyok alanyaként felnőtti jelenlét mellett is -  vagy annak hiányában -  a 
jogok, lehetőségek birtokosa, megtestesítője és élvezője, ő benne kell tisztelni a gyermeket, az 
embert, és nem a jelenlévő vagy jelen nem lévő szülőben.
A perbeli cselekvőképesség vagy akár a polgári jogi cselekvőképesség hiánya (esetleg csak 
korlátozottsága) nem jelenti a gyermek véleménynyilvánítás szabadságának a korlátját is 
egyben.61
A véleménynyilvánítás szabadsága (freedom of expression) jelenti a véleményalkotás, 
információk, eszmék megismerésének szabadságát, a vélemény bármilyen módon való 
kifejeződését, legyen az írásban vagy szóban, esetleg hallgatással.62 Természetesen a gyermek 
e joga és rajta keresztül a többi jog is csak akkor érvényesülhet, ha a „külvilág” a gyermekre 
figyel, hangját meghallja, reagál rá és véleményét -  figyelemmel a körülményekre -  
tekintetbe veszi. A gyermek emberi méltóságát, testi épségét, egészségét, jó hírnevét vagy 
levelezését kell tiszteletben tartani, függetlenül a mögötte álló törvényes képviselőtől.

61 Az Egyezmény 12. cikk
1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, 
hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel 
korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.
2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy 
közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a 
hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.
13. cikk
1. A gyermeknek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja mindenfajta 
tájékoztatás és eszme határokra tekintet nélküli kérésének, megismerésének és terjesztésének szabadságát, 
nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, művészi vagy bármilyen más, a gyermek választásának 
megfelelő formában.
2. Ennek a jognak a gyakorlása csak a törvényben kifejezetten megállapított korlátozásoknak vethető alá, 
amelyek
a) mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg
b) az állam biztonsága, a közrend, a közegészségügy, vagy a közerkölcs védelme érdekében szükségesek.
62 Jogi Lexikon, KJK-Kerszöv, 1999. Budapest, 630. o.
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3. A gyermeki jogok védelme

A gyermeki jogok védelme a mindennapokban felelősségteljes feladatot ró a szülőkre, 

gyámokra, ügyintézőkre. A gyermeki jogok maradéktalan védelme azonban alapvető 

fogalmak -  pl.: véleménynyilvánításhoz való jog, ítélőképesség63, belátási képesség64 65, 

beszámítási képesség,63 korlátozott cselekvőképesség66 -  ismeretének a hiányában nem 

képzelhető el.

63A z „ítélőképesség” kifejezés a gyermek szabad véleménynyilvánításhoz való joga kapcsán kerül említésre a 
Gyermekjogi Egyezményben és jelentőssége, hogy az adott eset körülményei döntik el, hogy ítélőképessége 
birtokában levő gyermek véleményét milyen mértékben kell figyelembe venni életkorára illetve érettségére.. A 
Családjogi törvény magyarázata szerint a bírói gyakorlat korábban a 12 éves korban határozta meg azt az 
életkort, ami fölött -  az érettség megfelelő fokát feltételezve -  általában meghallgatta a gyermekeket. Az 
akceleráció, a gyermekek fejlődésében bekövetkezett gyorsulás azonban ma már úgy tűnik, hogy átalakította a 
gyakorlatot, és csupán a gyermek érettségére van figyelemmel a (ami a per adataiból általában megállapítható), 
és nem az életkorára.(Csjtm. 951. o.) Ha a kiskorú cselekvőképtelen, de ítélőképessége birtokában van -  vagyis 
képes arra, hogy a jogügylet lényegét, következményeit átlássa, arról véleményt formáljon, és e véleményét 
kifejezésre juttassa -, a törvényes képviselő a cselekvőképtelen kiskorú véleményét sem hagyhatja figyelmen 
kívül, fogalmaz a Complex DVD Jogtár Kommentár. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát 
érintő jognyilatkozata megtételével kapcsolatosan során a korlátozott cselekvőképességü, illetve az 
ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét figyelembe kell vennie. (Ptk. 12/D. §)
1991. évi LXIV. törvény a Gyermekjogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről (továbbiakban: Egyezmény)
12. cikk
1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, 
hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel 
korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.
2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy 
közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a 
hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.
64 A Polgári törvénykönyv magyarázata szerint akinek belátási képessége hiányzik, az vétőképtelen. A 
vétőképtelenség ismérveit nem határozza meg, azt korhatárhoz nem köti. A bírónak kell a tényállás körültekintő 
tisztázásával megállapítania, hogy a károkozó a károkozás idején rendelkezett-e belátási képességgel, képes volt- 
e felfogni magatartásának törvényellenességét és várható káros következményeit.(Ptk magy. 972. o.)
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 347. § (1) Akinek belátási képessége 
hiányzik vagy fogyatékos, felelősségre nem vonható. Helyette gondozója felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a 
felügyelet ellátása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
(2) Ha a károkozónak nincs gondozója, vagy a gondozó felelősségét nem lehet megállapítani, kivételesen a 
károkozót is kötelezni lehet a kár részben vagy egészben való megtérítésére, feltéve, hogy az eset körülményei és 
a felek anyagi viszonyai ezt nyilvánvalóan indokolttá teszik.
(3) A károkozó belátási képességének hiányára vagy fogyatékosságára nem hivatkozhat, ha ezt az állapotát maga 
idézte elő.
(4) Ha a kárt belátási képességgel rendelkező olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója is van, 
és bizonyítják, hogy az kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó a károkozóval egyetemlegesen felelős.
65 A beszámítási képesség a büntetőjogi felelősségre vonás egyik feltétele, hiánya büntethetőséget kizáró ok.
Az elkövető akkor büntethető ha az elkövetéskor a törvényben meghatározott életkort elérte.
A 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
A gyermekkor 23. § Nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be.
66 A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség, illetve cselekvőképtelenség
Ptk. 12. § Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A 
házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy 
a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.
12/A. § (1) Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életevét már betöltötte és nem 
cselekvőképtelen.
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A Gyermekek védelméről szóló törvény egyértelmű: „a gyermeki jogok védelme minden 

olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, 

ellátásával és ügyeinek intézésével foglalkozik”.67 Az idézett rendelkezés értelmében a szülő, 

a gyám, a tanár, a bíró, a gyámhivatali ügyintéző vagy az orvos a gyermekkel kapcsolatos 

jogviszonyokban köteles a gyermekjogait védeni.

Ez -  többek között -  azt is jelenti, hogy meghatározott személyek számára a gyermeki jogok 

ismerete nem lehet pusztán a személyes érdeklődés függvénye, hiszen a jogszabályok elméleti 

és gyakorlati ismerete nélkül a jogok tiszteletben tartása, érvényesítése, védelme 

elképzelhetetlen. Kijelenthetjük, hogy a súlyos jogsértések -  gyakran -  éppen a gyermeki 

jogok ismeretének hiányára vezethetők vissza.

A gyermeki jogok védelmének Gyvt.-ben meghatározott „felnőtti kötelezettsége” azokat a 

személyeket terheli, akik a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával és ügyintézésével 

foglalkoznak. A „jogvédelem” tartalma természetesen sokféle lehet, de a Gyvt. az 

együttműködést, a jelzési vagy hatósági eljárás kezdeményezésének kötelességét külön 

nevesíti.68

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez -  ha jogszabály kivételt nem tesz -  
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényességéről.
(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is
a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű 
szerződéseket;
c) rendelkezik munkával szerzett keresményével; keresménye erejéig erre kötelezettséget vállalhat;
d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez.
(4) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak -  a d) pontban foglaltak szerint -  ígért vagy 
adott ajándékot a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja. Ha a gyámhatóság a törvényes képviselő 
visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, ez a határozata a törvényes képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja.
(5) A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatokat, 
kivéve azokat, amelyeknél a jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, 
illetve amelyek a munkával szerzett keresményre vonatkoznak.
12/B. § (1) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.
(2) Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett. A gondnokság alá helyezési eljárásra a 15. § rendelkezései megfelelően 
irányadók. A gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már a határozat jogerőre 
emelkedésével cselekvőképtelenné válik.
12/C. § (1) A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.
(2) Nem lehet semmisnek tekinteni a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és már teljesített csekély jelentőségű 
szerződéseket, amelyek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem 
igényel.
67 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 11 .§ (1) 
bek.
68 Gyvt. 17.§ (2) bekezdés a), b) pont, (3) bek.
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Az Egyezmény az eljáró hatóságok, és a törvényhozó szervek külön kötelességévé teszi, hogy 

minden a gyermeket érintő döntésükben a gyermek legjobb érdekét (the best interests of the 

child) vegyék figyelembe, azaz meghatározza a gyermeki jogok védelmének módját is.69 A 

gyermek érdekének figyelembe vétele a gyermekkel kapcsolatos ellátás, ügyintézés vagy 

képviselet gyakorlása során az Egyezményben, és a hazai jogszabályokban (pl.: Csjt., Gyvt.) 

egyaránt több helyen megfogalmazást nyer és irányadó a jog illetve kötelezettség gyakorlói, 

végrehajtói számára.

A gyermeki jogok védelme szempontjából fontos szerepe van a jognyilatkozatok tételének, 

amely -  a gyermek lehetősége mellett -  a törvényes képviselő kötelezettsége. Amikor a 

gyermek egyes jogviszonyokban a jogszabályok által meghatározott jognyilatkozatok 

megtételére köteles azt vagy törvényes képviselője jogosult és/vagy köteles megtenni a 

nevében (pl. cselekvőképesség, ítélőképesség hiánya vagy éppen egészségi állapota miatt), 

vagy személyesen a gyermek tehet jognyilatkozatot korlátozott cselekvőképessége vagy 

ítélőképessége birtokában. (Mellékesen kívánom megjegyezni, hogy a korlátozottan 

cselekvőképes illetve ítélőképessége birtokában levő gyermek jognyilatkozatai körét az 

érvényességi feltételek szempontjából 7 különböző csoportra oszthatjuk és több, mint 25 

nyilatkozatot nevesítenek a polgári jogi, családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok.) A Csjt. 

fontos elvként rögzíti, hogy a szülői felügyeletet gyakorló szülő joga és kötelessége, hogy 

kiskorú gyermekét mind személyi, mind vagyoni ügyeiben képviselje, amit a kiskorú 

gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni.70 Fontos megjegyezni, hogy míg minden a 

gyermek által tehető jognyilatkozat a gyermek részére csak lehetőség, addig minden a 

gyermek nevében és érdekében tett jognyilatkozat a törvényes képviselő kötelezettsége, ami 

sok esetben egy gyermeki jog védelmét is jelenti egyben.

Említést kell tenni egy más fajta „felnőtti kötelezettségről” is a gyermeki jogokkal 

kapcsolatosan, mégpedig az absztrakt, általános jogviszonyok vonatkozásában. A 

jogtudomány különböztet absztrakt általános és konkrét egyedi jogviszonyok között. A 

felosztás alapja a jogszabály realizálódásának két módja. Az egyik megvalósulási mód azt 

jelenti, hogy az emberek különféle konkrét viszonyokba lépnek egymással a jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően. így pl. munkaviszonyba lépéssel konkrét egyedi jogviszony 

keletkezik.

69 Egyezmény 3 cikk 1. pont A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási 
hatóságok és törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló 
érdekét veszik figyelembe elsősorban.
70 Csjt. 71.§, 86.§ (1) bek.
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A jogszabály megvalósulásának másik útja nem igényli egyedi jogviszonyok létrehozását. Az 

Alkotmányunknak az a rendelkezése, hogy elismeri és védi minden állampolgárnak a jogát 

életéhez és emberi méltóságához, közvetlenül absztrakt általános jogviszonyt keletkeztet, mert 

az egyes állampolgárral, mint jogosulttal szemben mindenki más kötelezve van. Ez konkrét 

egyedi jogviszonnyá csak akkor fordul át, ha az adott állampolgárnak az életéhez vagy emberi 

méltóságához való jogát valaki megsérti.7' Ez a gyermek emberi jogai tekintetében jelent 

felnőtti kötelezettséget, ami azonban már mindenkit terhel -  nem csak a gyermek ügyeivel 

foglalkozó felnőtteket -  és e jogok tiszteletben tartására kötelez.

Összefoglalva, vannak gyermeki jogok, amelyek tiszteletben tartása mindannyiunk 

kötelessége, meghatározott személyek kötelesek a gyermeki jogokat védeni, illetve ennek 

érdekében a gyermeket képviselni.

Bár közvetetten és kötelezettként van jelen, de a gyermeki jogok védelme tekintetében 

említést kell tenni részes államról is. Az államot, amely az Egyezmény elfogadásával a 

gyermeki jogok védelme, biztosítása érdekében cselekvési, jogharmonizációs és jogalkotási 

kötelezettséget vállalt, például az örökbefogadás, helyettesítő védelem, szociális biztonság, 

magánélet tiszteletben tartása, az alapoktatás biztosítása területén.71 72

3.1 A gyermeki jogok nemzetközi védelme

A New York-i Egyezmény 43. cikke a részes államok által az Egyezményben vállalt 

kötelezettségek teljesítése területén elért előrehaladás vizsgálatára létrehozta a Gyermek 

Jogainak Bizottságát (Committee on the Rights of the Child, rövidítve: CRC). A Bizottság tíz 

olyan magas erkölcsiségü szakértőből áll, akik elismerten tájékozottak az Egyezményben 

foglalt jogok területén. A részes államok ötévenként kötelesek jelentést készíteni, amelyben 

beszámolnak az Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében tett intézkedésekről. 

(43. cikk, 44. cikk). A Közgyűlés döntése alapján a felhalmozódott lemaradás feldolgozása 

céljából 2006-ban három ülésszak során kétkamarás felállásban ülésezik a bizottság. Az új 

formátum 2006. januári, 41. ülésszak alkalmával került alkalmazásra először. A CRC 

jelenlegi 18 tagja egyenlő arányban vesz részt a két kamara munkájában.

71 VISEGRÁDY A.: Jogi alapismeretek , Pécs, 2000. PTE ÁJK Továbbképző Központ
72 Egyezmény 4. cikk: Az Egyezményben részes államok meghoznak minden olyan törvényhozási, közigazgatási 
vagy egyéb intézkedést, amelyek az Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. Amennyiben 
gazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó, ezeket az intézkedéseket a rendelkezésükre álló erőforrások 
határai között és szükség esetén, a nemzetközi együttműködés keretében hozzák meg.
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Magyarország első jelentését 1996-ban nyújtotta be, míg második jelentését 2003-ban, a 

kiegészítő válaszokat 2005-ben.73 A Jelentés szóbeli megvitatására 2006. január 18-án került 

sor Genfben. A tárgyalás a holland Jacob Egbert Doek elnökletével -  aki a Gyermek Jogainak 

Bizottsága egészének az elnöke is egyben -  9 tagú kamara előtt zajlott.74 A CRC a jelentések 

megtárgyalásánál törekszik a párbeszédre és így a clusterben feltett kérdésekre közvetlenül 

kell válaszolni.75 Az így kialakult párbeszédet a tárgyalás végén az elnök pozitívan értékelte, 

annak felkészült, őszinte és önkritikus volta miatt. Magyarország számára presztízs értékű, 

hogy a CRC- nek Dr. Herczog Mária személyében 2007-től magyar tagja is van.

A Gyermekjogi Bizottság a 2006. január 27-én tartott 1120. ülésén a második magyar 

Jelentéssel kapcsolatos záró észrevételeket fogadta el.76 Az elért eredmények elismerése 

mellett továbbra is eredménytelennek jelöli meg a Bizottság egyes már korábban tett 

javaslatait. Ezek között említi többek között a szakemberek képzésének elégtelenségét. A 

Bizottság ösztönzi Magyarországot, hogy javítson a gyermekekkel, vagy a gyermekekért 

tevékenykedő valamennyi szakértői csoport (többek között bírók, ügyvédek, köztisztviselők, 

bűnüldöző tisztek, önkormányzati tisztviselők, szociális munkások, egészségügyi dolgozók) 

gyermekek jogaival kapcsolatos rendszeres és állandó képzésének létrehozása érdekében 

meghozott erőfeszítésein.

A részes államok az Emberi Jogok Európai Bíróságánál élhetnek panasszal, ha úgy érzik az 

Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogaik sérelmet szenvedtek. A Bírósághoz 

fordulás egyik alapvető feltétele, hogy a panaszos köteles az összes hazai jogorvoslati 

lehetőség kimerítésére, mielőtt a nemzetközi fórumhoz fordulna. Az eljárás átfogó reformjára 

1998-ban került sor. Azt azonban fontos kiemelni, hogy a Bírósághoz csak olyan emberi jogot 

sértő ügyekkel kapcsolatban lehet fordulni, amelyekért a tagállam valamely közhatalmi szerve 

(törvényhozás, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb.) a felelős. A Bíróság nem foglalkozhat 

magánszemélyek elleni panaszokkal.77 A gyemiekjogok szempontjából jelentős tény, hogy az 

Egyezmény nem írja elő a hazai jog szerinti cselekvőképességet a panasz benyújtásának 

feltételeként, így azt a kiskorúak is megtehetik, akár törvényes képviselőjük engedélye nélkül is.

73 CRC/C/70/Add.25
74 A „Chamber A” Qatar, Jamaica, Tunézia, Németország, Koreai Köztársaság, Paraguay, Burkina Faso és 
Banglades delegált szakértőiből állt össze.
75 www.ohchr.org/english
76 Ld. bővebben C R C /C /H U N /C O /2
77 Bővebben: www.europatanacs.hu, GRÁD A. A strsbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. 
Budapest 2005. 1-3 fejezetek.
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Ez utóbbi eset előfordulása természetesen ritkább, hiszen a kiskorú nevében jellemzően a 

szülő vagy a törvényes képviselő jár el. A lényeg azonban az, hogy a jogi lehetőség adott.78

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye csak a legalapvetőbb jogelveket deklarálja, amelyek 

mintegy keretül szolgálnak a Bíróság esetjogához. Ez a joganyag azonban nem állandó, az 

évek során változik, esetleg éppen a korábbi gyakorlattal ellentétes irányban. A családi élet 

tiszteletben tartásához való jogról rendelkező 8. cikk értelmezéséből a Bíróság ítélkezési 

tevékenysége során körvonalazódtak azok az ügycsoportok, amelyeket a strasbourgi szervek 

döntési hatáskörükbe vonhatnak.79 Ezek között található az elvált szülők viszonya a 

gyermekekhez, különösen a gyermekétől bírósági úton elválasztott szülő gyermekkel történő 

kapcsolattartási kérdései.80

A szóban forgó szabályozási területek védelme nem abszolút jellegű, ezek a jogok nem 

tartoznak az abszolút jogok közé, amelyek vonatkozásában semmiféle korlátozás nem 

engedhető meg. Az első bekezdésben deklarált jogok azonban csak a második bekezdésben 

felsorolt feltételek mentén lehet korlátozni. Grád András szerint az Egyezmény alkalmazása 

során már a kezdetektől komoly értelmezési munkát igényelt annak eldöntése, hogy mely 

életviszonyok tartoznak a 8. cikkben rögzített magán és családi élet fogalmi körébe. A 8. cikk 

a magánélet igen tág területét öleli fel és e körben nem adható kimerítő definíció. Magában 

foglalja a személy mind erkölcsi, mind fizikai integritását, amibe az a jog is bele tartozik, 

hogy a saját életét élje, bárminemű külső megfigyelés vagy más beavatkozás nélkül, továbbá 

személyiségét szabadon kifejthesse.81 82

Az Emberi Jogi Bíróság ítéletei alapján kapcsolattartás tárgyában az alábbiak foglalhatók
82össze :

- A kapcsolattartási jog nem szűkíthető le csak a gyermek-szülő kapcsolattartására. A 

nagybáty-unokaöcs kapcsolattartása szintén a 8. cikk alá tartozik. (Case ofBoyle v. the United 

Kingdom, 28/02/1994, A282-B)

8 WELLER M.(idézett mű)
79 EJEE 8. Cikk : Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy 
demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, 
zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és 
szabadságainak védelme érdekében szükséges.
80 MAVI V.: Az Európa Tanács és az emberi jogok, ISBN Budapest 1993. 8. fejezet
81 GRÁD A. A strsbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. Budapest 2005. 10. fejezet
82 A bírósági ítéletek teljes terjedelmükben a www.echr.coe.int/ECHR/ honlapon találhatók meg.
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- A kapcsolattartási jog nem jelenti minden esetben, hogy a jogosult a gyermeket elviheti a 

távoli országban lévő lakóhelyére. (No 8045/77, Decision 04/05/1979, D.R.16, p.105)

- A kapcsolattartás korlátozását, elutasítását „törvényben meghatározottnak” kell tekinteni. 

0Case o f Sommerfeld v. Germany judgment o f 8. July 2003.,No 31871/96)

- Gondoskodni kell a kapcsolattartást szabályozó határozatok végrehajtásáról (Case of 

Hokkanen v. Finland judgment o f 23. September 1994., No.19823/92).

3.2 A gyermeki jogok védelme hazánkban

A gyermekek alkotmányos jogainak védelmét és az ennek érdekében szükséges intézkedések 

megtételét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa segíti [Gyvt. 11 .§ (2) bek.]. Az 

országgyűlési biztos feladatát az 1993. évi LIX. törvény határozza meg a Gyvt. pusztán 

megismétli és kiemeli ennek jelentőségét. Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, akit 

alkotmányos jogaival kapcsolatosan -  hatósági eljárás során -  sérelem ért, de a visszásság 

megszüntetése érdekében a biztos hivatalból is eljárhat. Az országgyűlési biztos 

tevékenységéről és tapasztalatairól évente köteles beszámolni az Országgyűlésnek. [ 16. § 

1),2), 27.§ 1) bekezdés].83

83 2004-es Beszámoló: „Több — főként a gyermekét egyedül nevelő -  anya sérelmezte, hogy ha a 14. életévüket 
betöltött, korlátozottan cselekvőképes fiatal saját döntése alapján nem kíván kapcsolatot tartani az őt nem nevelő 
szülővel, és a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyámhivataltól kéri a végrehajtást, akkor az első fokon eljáró 
gyámhivatalok a kötelezett szülő figyelmeztetése után többnyire pénzbírságot szabnak ki. Továbbra is problémát 
jelent, hogy a kapcsolattartások végrehajtása során a gyámhivatalok az elintézési határidőben nem tudnak döntést 
hozni, eljárásukat -  a jogszabályi feltételek fennállása estén -  nem hosszabbítják meg, illetve nem függesztik fel. 
Gyakori eljárási hiba, hogy a gyámhivatal a kapcsolattartást meghiúsító felet magatartása következményeire nem 
határozatban, hanem levélben figyelmezteti, amivel sérti a jogorvoslathoz való jogot. A végrehajtási eljárások 
során számtalanszor előfordul, hogy az egyes eljárási cselekmények között indokolatlanul hosszú idő telik el, 
illetőleg a hatóság az ügyfelet nem tájékoztatja a végrehajtási kifogás benyújtásának lehetőségéről.
Problémás volt a meghiúsult kapcsolattartás miatt a jogosult szülő utazási költség megtérítésére irányuló 
kérelmének elbírálása. A kapcsolattartásra jogosult szülő ugyan hitelt érdemlően bizonyította, hogy a 
kapcsolattartások teljesülése érdekében -  a kapcsolattartást szabályozó határozatban megjelölt napon és időben -  
az utazáshoz mindig saját gépkocsiját vette igénybe, a gyámhivatal az útiköltség megállapításához szükséges 
számlák hiányában a kérelmet mégis elutasította.”(www.obh.hu/allam/2004)
2005-ös Beszámoló: „A panaszok közül azonban változatlanul a szülői, elsősorban apai, majd a nagyszülői 
kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatosak sérelmek (44) alkották a legnagyobb csoportot. Többször fordult 
elő, hogy a végrehajtási eljárás során hozott határozatban a gyámhivatal a panaszossal közölte, a végrehajtás 
során hozott döntés ellen fellebbezni nem lehet, ezzel egyidejűleg az ügyfelet nem tájékoztatta az igénybe vehető 
egyéb jogorvoslati lehetőségről. A hatóság ezzel a jogorvoslathoz való jogot szűkítette. A kérdést -  az általános 
helyettes kezdeményezéseit is figyelembe véve -  a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 2006. január 1-jén hatályba lépett módosítása oldotta meg. Ennek 
megfelelően a jövőben az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a végrehajtás során hozott határozat ellen 
végrehajtási kifogást nyújthat be.” (www.obh.hu/allam/2005)
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Az Alkotmányban rögzített alapvető jogok közül a kapcsolattartási jog sérelmét érintő 

vizsgálatok többnyire az Alkotmány 2. § (l)84, 15.§85, 57.§ (5)86, 67. § (l)87 bekezdéseit 
érintik.

Kérdésként, ötletként többször felmerült már hazánkban is nem lenne-e indokolt külön 

gyermekjogi biztost választani a gyermeki jogok védelme érdekében.

Álláspontom szerint indokolt lehet. Apparátusában az állampolgári jogok biztosa 

tevékenysége a legnagyobb igyekezet ellenére sem lehet kielégítő a gyermeki jogok védelme 

tekintetében. Az alkotmányos jogok köre -  úgy tűnik -  fedi a gyermeki jogok széles körét, a 

biztos eljárása és intézkedési lehetőségei azonban nem minden esetben kielégítők a 

gyermekek speciális szükségletei (kiskorú gyermek testi, lelki, szellemi, érzelmi, erkölcsi 

egészséges fejlődése) szempontjából.88

84 A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
85 A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.
86 A Magyar Köztársaságban a törvényekben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan 
bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
87 A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga avn a családja, az állam és a társadalom részéről arra 
védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és ertkölcsi fejlődéséhez szükséges.
88 20. § (1) Ha az országgyűlési biztos a lefolytatott vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy az 
alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság fennáll, annak orvoslására -  az érintett szerv egyidejű tájékoztatása 
mellett -  ajánlást tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének. A felügyeleti szerv az ajánlás 
tekintetében kialakított érdemi állásfoglalásáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől 
számított harminc napon belül értesíti az országgyűlési biztost.
(2) Ha a felügyeleti szerv az ajánlásban foglaltakkal nem értett egyet az erre vonatkozó közlés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül az országgyűlési biztos tájékoztatja a felügyeleti szervet az ajánlás fenntartásáról, 
módosításáról vagy visszavonásáról.
(3) Ha az országgyűlési biztos az ajánlást módosítja, azt a megteendő intézkedések szempontjából új ajánlásnak 
kell tekinteni.
(4) Miniszter esetében felügyeleti szerven a Kormányt kell érteni.
21. § (1) Ha a rendelkezésre álló adatok szerint az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot az előidéző 
szerv saját hatáskörben meg tudja szüntetni, az országgyűlési biztos kezdeményezheti az érintett szerv 
vezetőjénél a visszásság orvoslását. Az ilyen kezdeményezés rövid úton (távbeszélőn, szóban stb.) is történhet, 
ez esetben a kezdeményezés időpontját, módját és lényegét az ügyiraton kell rögzíteni.
(2) Az érintett szerv a kezdeményezés tekintetében kialakított érdemi állásfoglalásáról, illetve a megtett 
intézkedésről a kezdeményezés kézhezvételétől számított harminc napon belül tájékoztatja az országgyűlési 
biztost.
(3) Ha a megkeresett szerv a kezdeményezéssel nem ért egyet a (2) bekezdésben megjelölt határidőn belül 
köteles azt véleményével ellátva felügyeleti szervéhez felterjeszteni. A felügyeleti szerv a felterjesztés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles állásfoglalásáról, illetőleg a megtett intézkedésről az 
országgyűlési biztost értesíteni.
(4) A felügyeleti szerv, illetve az országgyűlési biztos további eljárására egyebekben a 20. § (l)-(3) 
bekezdésében foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy az országgyűlési biztos arról értesíti a felügyeleti 
szervet, hogy a kezdeményezést változatlan vagy módosított formában ajánlásként tartja-e fenn.
22. § Az országgyűlési biztos indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál:
a) ajogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát;
b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének 
vizsgálatát;
c) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálását;
d) mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését;
e) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezését.
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Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy az emberi jogi biztos hivatalának kibővítésével 

elégséges nagyobb hangsúlyt helyezni a gyermeki jogok védelmére. A gyermeki jogok emberi 

jogok, így nem biztos, hogy célszerű lenne elválasztani az emberi jogi biztos hivatalától, 

amelynek már kialakult presztízse van a társadalomban és ismert jogintézmény az 

állampolgárok körében. A hivatalon belüli állandó, nagyobb létszámú és önálló „Gyermekjogi 

Vizsgálati Osztály”89 létrehozása azonban ebben az esetben is feltétlenül kívánatos lenne.

23. § (1) Az országgyűlési biztos külön törvényben meghatározottak szerint kezdeményezheti az illetékes 
ügyésznél ügyészi óvás benyújtását.
(2) Az illetékes ügyész az ügyészi óvás benyújtásával kapcsolatos álláspontjáról, esetleges intézkedéséről hatvan 
napon belül értesíti az országgyűlési biztost.
24. § Ha az országgyűlési biztos eljárása során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos 
gyanúját észleli, az illetékes szervnél felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet, bűncselekmény 
észlelése esetén pedig kezdeményez. A megkeresett szerv az eljárás megindításával kapcsolatos álláspontjáról -  
törvény eltérő rendelkezése hiányában -  hatvan napon belül, az eljárás eredményéről pedig annak befejezését 
követően harminc napon belül tájékoztatja az országgyűlési biztost.
25. § Ha az országgyűlési biztos álláspontja szerint az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság valamely 
jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölösleges, nem egyértelmű rendelkezésére, illetve az 
adott kérdés jogi szabályozásának hiányára (hiányosságára) vezethető vissza, a visszásság jövőbeni elkerülése 
érdekében javasolhatja a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szervnél a 
jogszabály (állami irányítás egyéb jogi eszköze) módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását. A 
megkeresett szerv állásfoglalásáról, illetve esetleges intézkedéséről hatvan napon belül értesíti az országgyűlési 
biztost.
26. § (1) Ha az országgyűlési biztos által megkeresett szerv az érdemi állásfoglalás kialakítását, és az annak 
megfelelő intézkedés megtételét elmulasztja, vagy az országgyűlési biztos az állásfoglalással, a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet, az ügyet az éves beszámoló keretében az Országgyűlés elé terjeszti, és -  a (2) 
bekezdésben foglalt kivételekkel -  kérheti, hogy az ügyet az Országgyűlés vizsgálja ki. Ha megállapítása szerint 
a visszásság kirívóan súlyos, illetve a természetes személyek nagyobb csoportját érinti, indítványozhatja, hogy 
az Országgyűlés az adott kérdés megtárgyalását már az éves beszámolót megelőzően tűzze napirendre. A 
napirendre tűzés kérdésében az Országgyűlés dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha az országgyűlési biztos a 22. §-ban megjelölt intézkedést tette, illetve a 
25. §-ban szabályozott esetben az Országgyűlést (annak elnökét) kereste meg, az országgyűlési biztos az 
intézkedését, illetve a megkeresett szerv intézkedését vagy annak elmulasztását az éves beszámolóban jelzi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a visszásság a fegyveres erők, a nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a 
rendőrség működésével kapcsolatban fordult elő és feltárása államtitkot vagy szolgálati titkot érintene, az ügyet 
az országgyűlési biztos éves beszámolójával egyidejűleg, vagy -  ha a visszásság kirívóan súlyos, illetve a 
természetes személyek nagyobb csoportját érinti -  az éves beszámolót megelőzően titkos minősítésű jelentésben 
az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsága elé terjeszti. A napirendre tűzés kérdéséről a bizottság zárt 
ülésen dönt.
89 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hivatali szervezetét az Országgyűlési Biztosok Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Jelenleg a szervezeti felépítés csak Emberi Jogi Vizsgálati 
Főosztályt határoz meg, ahol a gyermeki jogok széles körében és a nagy számú ügyek tekintetében két fő látja el 
az alábbi feladatokat:
a) a biztosok érdemi intézkedéseinek előkészítése;
b) vizsgálatok, ellenőrzések, elemzések végzése, döntések előkészítése. A biztosokhoz érkezett beadványok 
intézkedési javaslattal történő ellátása, javaslat a biztosok intézkedésének kezdeményezésére, a biztosok 
döntéseinek végrehajtása. A biztosokkal egyetértésben a beadványozók értesítése az eljárási cselekményekről és 
a megtett intézkedésekről. A biztosok által befejézett ügyek átadása a Hivatalnak a további ügyviteli feladatok 
ellátása végett. Az Obtv.-ben előírt határidők betartásának figyelemmel kísérése, ennek megfelelő eljárási 
cselekmény kezdeményezése;
c) részvétel a vizsgálatok eredményeinek érdemi értékelésében, az országgyűlési biztos országgyűlési 
beszámolójának elkészítésében. Ennek érdekében kapcsolattartás az Elemző és Koordinációs Főosztállyal, 
valamint a Hivatal illetékes szervezeti egységeivel;
d) az illetékes biztos számára javaslat készítése az intézkedések során felmerült jogszabály-módosítások 
kezdeményezésének vonatkozásában;
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Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bár az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha 

megítélése szerint valamely hatóság eljárása, határozata, illetőleg a hatóság intézkedésének 

elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek 

közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati 

lehetőségeket -  ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát -  már 

kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva, de ez nem jelenti azt, hogy 

a biztos magánszemélyek -  adott esetben a szülők gyermekeiknek esetlegesen alkotmányos 

jogsérelmet okozó -  magatartását vizsgálhatná.90 Ezért a biztos jelentései gyermeki jogokat 

sértő magatartásokra vonatkozó megállapítást nem tartalmaz.

Konkrét eset tükrében ez azt jelenti, hogy a gyermeket évek óta jogellenesen a másik szülő 

(apa) ellen hangoló anya magatartását a biztos határozata még csak nem is minősítheti, a több 

éves, gyermekek jogait sértő magatartás és hatósági eljárást követően, pedig jelentése pusztán 

egy szerényen megfogalmazott és a jövőre irányuló jogkövető ajánlást tartalmaz, azt is csak 

az eljáró gyámhivatalok vonatkozásában. Megállapításai között az üggyel kapcsolatosan 

szerepel, hogy a Csjt. a gyermeket nevelő szülő kötelezettségévé teszi, hogy biztosítsa a 

gyermeket nem gondozó szülő számára a zavartalan kapcsolattartást. A kapcsolattartás 

biztosítása -  pedig -  nem csupán annyit jelent, hogy a gondozó szülő a kapcsolattartási 

időpontokban a gyermekeket, megfelelő ruházattal „átadja” a kapcsolattartásra jogosult 

szülőnek, ezzel a kapcsolattartást akkor is megvalósultnak tekintve, ha a gyermek néhány perc 

múlva visszamegy az őt gondozó szülőhöz. A kapcsolattartásra való felkészítés a gyermek 

érzelmi felkészítését is jelenti. A gondozó szülő életvitelszerűen együtt él a gyermekkel, a 

hétköznapokat is együtt töltik, így természetes, hogy a gyermek elsősorban az ő kimondott, 

vagy kimondatlan elvárásainak kíván megfelelni. Az Obtv. előírásai az országgyűlési 

biztosnak azonban csak arra nyújtanak lehetőséget, hogy a gyermekeknek a védelmet a 

hatóságokkal, illetőleg az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szervekkel szemben 

érvényesítse.91 A gyermekjogi biztos eljárása és intézkedési lehetőségei újra, illetve 

átgondolást igényelnének a gyermekek emberi méltóságának garantálása érdekében.

Az ENSZ 1990. óta támogatja a nemzeti emberi jogi intézmények (children’s commissoner, 

defendcr of children, ombudsman fór children, children’s advocate) létrehozását kifejezetten a

e) havi kiadvány (áttekintő) szakmai előkészítése. (Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Szervezeti és 
Működési Szabályzata)
90 [Obtv. 16. § (1) bek.]
91 Ld.: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének Jelentése az OBH 2705/2006. számú 
ügyben
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gyermekek jogai védelmére. Követendő példaként a 70-es évek óta a Skandináv országokban 

kibontakozó fejlődést állítja, annak ellenére, hogy a hazai intézmények kicsit véletlenszerűen 

alakultak különböző intézményekként, eltérő önállóssággal, más-más hatáskörrel. Néhány 

gyermekjogi ombudsman nem ugyanazzal a függetlenséggel vagy eszköztárral vizsgálódhat, 

mint az általános ombudsman, míg másoknak az emberi jogi ombudsmanoktól átvett 

mandátumuk van.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága elismeri a magyarországi biztosok munkáját, 

mindazonáltal aggodalmukat fejezik ki az elégtelen források miatt. Javasolja továbbá, hogy 

Magyarország erősítse meg a biztosok felügyeleti szerepét a gyermekek jogainak felügyelete 

és végrehajtása tekintetében, különösen megyei és helyi szinten, további emberi és anyagi 

forrásokkal.92 93

A Gyermekvédelmi törvényt módosító 2002. évi. IX. törvény új jogintézményként vezette be 

a gyermeki jogok védelmében, a gyermekjogi képviselő intézményét. A gyermekjogi 

(gyermekvédelmi) képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

gyermekeknek a Gyvt.-ben meghatározott jogainak védelmét, segíti a gyermeket jogai 

megismerésében és érvényesítésében.

A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzőnek biztosítani kell, 

hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat 

felvételének módját megismerhessék.

A gyermekjogi képviselő nem valamennyi gyermek vonatkozásában lát el jogvédelmet és 

segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, hanem a gyermekek egy 

szőkébb csoportja vonatkozásában végzi feladatát. A gyermekjogi képviselő a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek vonatkozásában látja cl az előbb 

említett feladatokat.

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt a gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági 

intézkedéseken alapuló ellátást és védelmet kell érteni, így a jegyző jogkörébe tartozó 

védelembe vételt, illetve a gyámhivatal hatáskörébe tartozó családba fogadást, ideiglenes 

hatályú elhelyezést, átmeneti nevelésbe vételt, tartó nevelésbe vételt, utógondozást és az 

utógondozói ellátást.

92 Bővebben a témáról: Linda C. Reif: The Ombudsman, Good Govemance and the Internationale Humán Rights 
System, International Studies in Humán Rights, Martinus Nijhoff Publishers Leiden & Boston 2004. Chapter 
nine: „The Ombudsman fór children: Humán Rights Protection and Promotion”
93 CR C/C/H U N /CO /2
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A gyermekjogi képviselő fenti körben

segíti a gyermeket a panasza megfogalmazásában, jogosult kezdeményezni annak 

kivizsgálását.

- segítséget nyújt a gyermeknek az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, 

a gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a 

gyermekönkormányzat felkérésére eljár, amennyiben az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében, illetve a gyermeki jogok sérelme, továbbá -  az intézményben 

elhelyezett gyermek vonatkozásában -  az intézmény dolgozója kötelezettségszegése 

esetén az érdekképviseleti fórum a panaszt érdemben nem vizsgálja meg, vagy a 

vizsgálat eredményével, a megtett intézkedésekkel nem értenek egyet, 

ugyancsak eljár az érdekképviseleti fórum intézkedést kezdeményező megkeresésére, 

elsősorban a jogsértések feltárása érdekében.94

A Kuratórium szándékai szerint a gyermekjogi képviselők nem egy irodában várják, hogy a 

gyermekek felkeressék, hanem ők azok, akik a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

gyermekeket -  beleértve a fiatal felnőtteket is -  gondozási helyükön rendszeresen felkeresik, 

igyekeznek akár hivatalból is a gyermeki jogok sérelmét feltárni, az orvoslás érdekében a 

szükséges intézkedéseket megtenni.95

A Kuratórium alapvetően gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársai szeretnék elérni, hogy 

a Kuratórium folyamatosan figyelemmel kísérje a gyermekjogi képviselők munkálkodását, 

részükre elvi jellegű iránymutatást nyújtson. A jogvédők a munkájuk során tapasztalt 

jogsértéseket (vagy annak vélt eseteket) „problémajelző” lapok formájában juttatják el a 

kuratórium tagjainak, akik azokra jogi állásfoglalásokat tesznek.

94 Gyvt. 11/A. § 1), 2) bekezdések
95 Eljárása során: a gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és a helyszínen tájékozódni. 
A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
kezelni.
- A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A gyermekjogi képviselő jogállására 
és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály rendezi.
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek és 
hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék.
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve szolgálatok vezetői tizenöt napon belül, a fenntartó 
harminc napon belül, illetve a képviselő-testület vagy a közgyűlés a következő testületi ülésén érdemben 
megtárgyalja a gyermekjogi képviselő észrevételeit, és az ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja öt.
- A gyermekjogi képviselő figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat 
intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. 
A gyermekjogi képviselő indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint 
a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.(Gyvt.l 1/A. 3)-7) bekezdések)
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A családból kiemelt gyermek kapcsolattartási jogával és a kapcsolattartási gyakorlatot 

felmérő Jogismereti kérdőív” eredményeivel külön fejezetben részletesen foglalkozom.

3.3 A gyermeki jogok ismerete, a gyermekjogismerete

Végül e fejezet utolsó pontjában azt kívánom érzékeltetni, hogy a jogok védelmének 

lehetőségéhez, a jogok ismerete az előfeltétel.

Az állampolgárok és a jogalkalmazók jogtudata, annak fejlettsége, színvonala -  mint a jogi 

előírások realizálódása -  a jogszabályok hatékonyságának legfontosabb komponensei közé 

tartozik. Általánosabb szinten a jogtudat minden jogrendszernek elválaszthatatlan kísérő 

jelensége. A jogszabályok az emberek tudatos magatartását szabályozzák, azaz az emberek 

tudatára kívánnak hatni, amikor meghatározott magatartást előírnak vagy megtiltanak. A jogi 

szabályozás hatékonysága közvetlenül attól is függ, hogy a különböző rétegekhez és 

csoportokhoz tartozó egyének a jogszabályok iránt milyen tudatos magatartást tanúsítanak, 

pontosabban a jogi normákat mint helyes, igazságos, célszerű és szükségszerű 

követelményeket elfogadják-e, vagy pedig mint helytelen és igazságtalan jogi 

követelményeket elutasítják. A jogtudat egyik előfeltétele, hogy a címzettek megismerjék a 

jogi rendelkezéseket.96

A jogismeret bizonyos jogi normák tartalmának a mentális realizációja. Mint tudjuk, általában 

ijesztően kicsi. Optimális állapotot akkor érhetnénk el, ha minden állampolgár 

rendelkezhetne:

alapvető információkkal,

bizonyos társadalmi szerepek követelményeihez elengedhetetlen információkkal, 

valamint,

az aktuális döntés meghozatalához szükséges információkkal.

Az első két csoporthoz tartozó ismeretekkel a polgárnak mindenkor rendelkeznie kell. A 

harmadik csoporthoz sorolható információkkal pedig csak szükség esetén.97 

A gyermeki jogok „terjesztésének” részes állam általi kötelezettségét az Egyezmény 4. cikke 

tartalmazza.98

96 VISEGRÁDY Antal: A Jog hatékonysága, Budapest, 1997. UNIÓ, 122. o.
97 M. BORUCKA-ARCTOWA: Die gesellschaftliche Wirkung des Rechts. Berlin/W/, 1975. 85. o.
98 Egyezmény 4. cikk: Az Egyezményben részes államok meghoznak minden olyan törvényhozási, közigazgatási 
vagy egyéb intézkedést, amelyek az Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. Amennyiben 
gazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó, ezeket az intézkedéseket a rendelkezésükre álló erőforrások 
határai között és szükség esetén, a nemzetközi együttműködés keretében hozzák meg.
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A részes államok kötelesek megtenni azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé 

teszik az elismert jogok érvényesülését.

Az elismert jogok érvényesülése, pedig csak azok pontos és elmélyült ismerete birtokában 

képzelhető el. A gyermeki jogok ismeretének fontosságát a Gyermekjogi Bizottság második 

jelentése újfent hangsúlyosan említi. A Bizottság ösztönzi Magyarországot, hogy javítson a 

gyermekekkel, vagy a gyermekekért tevékenykedő valamennyi szakértői csoport (többek 

között bírók, ügyvédek, köztisztviselők, bűnüldöző tisztek, önkormányzati tisztviselők, 

szociális munkások, egészségügyi dolgozók) gyermekek jogaival kapcsolatos rendszeres és 

állandó képzésének létrehozása érdekében meghozott erőfeszítésein."

A terjesztés, a jogismeret szükségessége azonban nem kizárólag a szakemberek körében jelent 

komoly feladatot. A gyermeki jogok és kötelezettségek alanyai a gyermekek, ezért a jogok 

velük való megismertetése, adott helyzetben kifejezetten kívánatos, olykor nélkülözhetetlen.

Amennyiben a gyermeket jogai alanyának, elsődleges reprezentálójának és védőjének 

tekintjük, akkor szólni kell tájékoztatásáról is. Különbséget kell tenni a saját családjában 

nevelkedő és családjából kiemelt gyermekjogismereti szükségletei között.

A vérszerinti családot a családi élet tiszteletben tartásához való jog illeti meg az Emberi Jogok 

Európai Egyezmény 8. Cikke alapján, a szülőket a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek 

köre99 100 -  hatósági aktus nélkül -  ipso jure megilletik, szülők a szülői és házastársi jogaikat a 

gyermek és a család érdekeit szem előtt tartva, de szabadon gyakorolhatják101, érvényesül a 

szerződési szabadság és az önrendelkezési jog elve. Visegrády Antal úgy fogalmaz, hogy a 

családjog szabályait az érintettek spontán módon tartják be, követik és ez a megközelítés 

általában igaz a családi élet során felmerülő gyermeki jogok betartása vonatkozásában is.

99 Concluding Observations: Hungary, CRC/C/HUN/CO/2 27 January 2006
100 Csjt. 70. § A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.
Csjt. 71. § (1) A szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. A szülőknek 
biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt érintő döntések előkészítése során 
véleményt nyilváníthasson. A gyermek véleményét -  korára, érettségére figyelemmel -  tekintetbe kell venni.
(2) A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes 
képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja 
magában.
101 Csjt. 23. § (1) A házastársak jogai és kötelességei egyenlőek: a házasélet ügyeiben közösen kell dönteniük.
(2) A házastársak a személyüket érintő ügyekben önállóan, de a család érdekeit szem előtt tartva döntenek.
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Mindezek azonban csak addig a pontig jellemzik és jellemezhetik a család -  a gyermek, 

szülők, házastársak — életét, amíg a gyermek értelmi, erkölcsi, szellemi fejlődése a 

családtagok által a családban biztosítható.102 103

Amikor a gyermek értelmi, erkölcsi, szellemi fejlődése veszélybe kerül a családban a spontán

jogkövetés mellett, megjelenik a tudatos jogalkalmazás, azaz a Családjogi törvény

dominánsan diszpozitív szabályai mellett párhuzamosan -  a gyermeken, mint kapcsoló elven
keresztül -  belépnek a Gyermekvédelmi törvény dominánsan kógens rendelkezései. A

gyermekvédelem rendszere egyrészről, mint önként igénybe vehető szolgáltatások, ellátási

formák jelennek meg, amelyek a gyermek családját támogatják (pénzbeli, természetbeni és

gyermekjóléti alapellátás keretében). Igénybevételük mégis olykor csak kvázi önkéntes,

hiszen az alapellátás igénybevételének elutasítása maga után vonhat hatósági intézkedést is,
1például a gyermeket védelembe vehetik.

Összefoglalva: a gyermekvédelem rendszere akkor lép be a családok életébe, amikor a 

gyermek gondozására, nevelésére, a gyermeki jogok és a gyermek érdekeinek védelmére, 

érvényesítésére jogosult és kötelezett szülő, e jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 

során nem úgy jár el, ahogy az tőle a gyermek érdekében elvárható lenne és ezzel a gyermeket 

veszélyezteti.

A fent írtakkal arra szeretnék rávilágítani, hogy míg a saját családban élő gyermekek 

jogismeretének alakítása, alakulása elsősorban a gyermek családjának és környezetének 
kompetenciájába tartozik, addig egy a családjából kiemelt és a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek helyzete alapjaiban más.

A gyermekvédelem rendszere a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére helyezi a hangsúlyt.
A törvény a gyermekvédelmi szakellátások céljaként határozza meg az otthont nyújtó teljes 

körű ellátás biztosítását, valamint a gyermek családi környezetébe történő visszahelyezését

102 Gyvt. 12. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a 
gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket -  különösen a lakhatást, étkezést, 
ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.
103 15. § (4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése.
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előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását elősegítő családgondozást és csak ha ez nem 

lehetséges, az örökbefogadás elősegítését. Az átmeneti nevelésbe vétel például csak addig 

biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a 

gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására.104

A gyermek gyámja jogait és kötelezettségeit hatósági határozat alapján gyakorolja és teljesíti. 

A gyám, a nevelőszülő közfeladatot ellátó személy, feladatait gyámhivatali határozat 

tartalmazza, folyamatos kontroll és ellenőrzés alatt áll. Az otthont nyújtó ellátási formákban 

(nevelőszülői elhelyezés, lakásotthon, gyermekotthon) a „családi élet tiszteletben tartásához 

való jogról” sok szempontból nem beszélhetünk, hiszen funkciója a család felbomlását 
követő, családot helyettesítő védelem, amelynek célja általában a család újraegyesítése.

A gyermek részvétele az eljárásokban -  véleményének meghallgatása, kinyilvánítása, az 

eljárás kezdeményezésének lehetősége, panasztételi jog stb. -  a ,joggal” való kapcsolat 

kialakulása -  családon kívül -  bekerülve a gyermekvédelem kiismerhetetlen erdejébe 

logikusan és kényszerűen egy sajátosan nehéz, olykor kiszolgáltatott helyzetet teremt a 

gyermek számára, amit a jogok és kötelességek ismeretének hiánya csak fokozhat.

A személyes gondoskodás keretébe tartózó gyermekvédelmi szakellátásba került és a hatósági 

intézkedések alanyaként fellépő gyermek folyamatos tájékoztatása -  például a személyes 

kapcsolatok ápolásával foglalkozó rendelkezések megismertetése -  fontos és kiemelt feladata 

a gyermek ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó jogalkalmazónak, szakembernek.

A tájékoztatás, a jogok ismerete lehet kizárólag az alapja annak, hogy a gyermek jogaival, 

lehetőségeivel élni tudjon, élete, sorsa formálásában aktív szerepet vállalhasson.

A véleménynyilvánítás szabadsága (free speach) a polgári és politikai jogok közé tartozó 

emberi jog.105 A magyar Alkotmány az alapvető jogok és kötelességek között sorolja fel a 

XII. fejezet 61 .§ (1) bekezdésben.106

„Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 

véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének 

szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 

beavatkozhasson.

104 Ld. Gyvt. 52.§, 53. § (1) b), 77. § (3) bek.
105 ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 19. cikk
106 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a 
közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
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Ez a Cikk nem akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok 

működését engedélyezéshez kössék. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró 

szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, 

korlátozásoknak vagy szankcióknak vethetők alá, amelyek szükséges intézkedéseknek 

minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a 

közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök 

védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének 

megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából” 

fogalmaz az Emberi Jogok Európai Egyezménye.107

A véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a szabad 

véleményalkotásra, e jog magában foglalja továbbá az információk, eszmék megismerésének 

és terjesztésének szabadságát, országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe 

bármilyen hatóság beleavatkozhatna.108

Az Európai Unió Alkotmány tervezete a gyermekek jogairól szóló részében a vélemény 

szabad kifejezésének lehetőségét és annak figyelembe vételét tartalmazza.109 Jól tükrözi e jog 

jelentőségét, hogy a gyermeki jogok széles skálájából éppen ez került bele a tervezetbe.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye a gyermek véleménynyilvánítási szabadságának fogalmi 

körébe már nem az információk megismerésének és terjesztésének szabadságát állítja, hanem 

a tájékoztatás kérésének és megismerésének szabadságát.110

A Gyermekvédelmi törvényünk még konkrétabban fogalmaz: a gyermeknek joga van a 

szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai 

érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden

107 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
10. Cikk - Véleménynyilvánítás szabadsága
108 Jogi Lexikon Budapest, 1999. KJK-Kerszöv, 630. o.
109 11-84. cikk A gyermekek jogai
(1) A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A gyermekek 
véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek 
megfelelően figyelembe kell venni.
110 Egyezmény 13. cikk
1. A gyermeknek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja mindenfajta 
tájékoztatás és eszme határokra tekintet nélküli kérésének, megismerésének és terjesztésének szabadságát, 
nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, művészi vagy bármilyen más, a gyermek választásának 
megfelelő formában.
2. Ennek a jognak a gyakorlása csak a törvényben kifejezetten megállapított korlátozásoknak vethető alá, 
amelyek
a) mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása, illetőleg
b) az állam biztonsága, a közrend, a közegészségügy, vagy a közerkölcs védelme érdekében szükségesek.
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kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi 

állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék [Gyvt. 8.§ (1) bek.].

A szülőknek biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt 

érintő döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson [Csjt. 71.§ (1) bekezdés].

A gyermekvédelemi rendszerben élő gyermek jogai között külön nevesíti, hogy a személyét 

érintő kérdésekben tájékoztassák.111 2

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult 

gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell a 

kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e törvényben meghatározott 

fórumoknál panasszal éljen valamint ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és 

törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen. [Gyvt. 8. § (2), (3) bek.]

A fent kifejtettek tükrében megállapítható, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek 

jogainak védelmében, érdemben történő fellépéséhez alapvető jogok együttes érvényesülése 

szükségeltetik:

a véleménynyilvánítás szabadsága, aminek gyakorlásához

a jogok, a lehetőségek, a kötelezettségek és a körülmények, azaz az információk 

ismerete szükséges, amit a tájékoztatáshoz való jog biztosít, 

a vélemény kifejtéséhez szükséges meghallgatás kötelezettsége illetve lehetősége, 

a gyermek panasztételi, hatósági eljárás kezdeményezéséhez való joga.

"'Gyvt. 9. § (1) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekjoga különösen, hogy életkorához, egészségi 
állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan
e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét érintő kérdésekben 
meghallgassák, tájékoztassák,
ll2Gyvt. 33. § (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult 
gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell
c) az 50. és az 57. §-ok szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál (a továbbiakban: bentlakásos 
gyermekintézmény), valamint a 49. és 54. §-ok szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál az ellátásra 
jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a 
visszatérés rendjéről.
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II. A Családi kapcsolatok

„ Csak az lehet jó  szülő, aki hajlandó elviselni a változással járó fájdalmakat. Azok a szülők, 
akik nem hajlandók gyermekeikkel együtt fejlődni, változni és szenvedni, a szenilitást 
választják. ... A gyerekektől lehet tanulni, s aki megragadja ezt az alkalmat, biztosítja 
magának az értelmes öregséget. ”

( M. Scott Peck)

A II. fejezetben azt kívánom bemutatni, érzékeltetni, hogy a „kapcsolattartási jog” tartalma a

család, mint a társadalom alapvető egysége által meghatározott, mögötte az emberi tényezők,

érzelmek, a személyiség fejlődésének eredményei és a kialakult emberi kapcsolatok igénye

áll, amit a jogalkotónak és jogalkalmazónak egyaránt csak komplexen szabad kezelni.

A családi kapcsolatrendszer „tényei” azonban nem „dolgok”. A „szubjektivációk”-ban mindig

kapcsolati folyamatok rögzülnek, s e folyamatok működése nem szűnik meg, amíg a
1 1családtagok kapcsolatrendszere fennáll.

Az értéktan (axiológia), mint filozófiai gondolkodás az emberi szempontú értékek elméleti 

problémáival foglalkozik. Az axiológia szerint az érték az egyéni vagy közösségi értékelés 

terméke. Az értékeléshez szempontok, meghatározott célok és a kutatott tárgykör 

meghatározása szükséges.113 114 A kapcsolattartási jog mögött, az emberi kapcsolatok állnak, 

mint értékek, a cél pedig, az emberi kapcsolatok fenntartása, azaz a kapcsolattartási jog 

érvényesülése.

1. A család és a családi élet fogalma

Család alatt értjük -  a természetes és a mai jogokban általánosan elfogadott 

értelemben -  bizonyos személyeknek vérségi kapcsolaton alapuló, lényegében erkölcsi, 

érzelmi, de külső vonatkozásaiban jogilag is elismert, védett, szabályozott közösségét. A 

családnak ez a meghatározása egyezik a római jog „kognát család” fogalmával. A kognát 

család magában foglalja a szükebb értelemben vett szülőket és a tőlük törvényes házasságban 

leszármazott gyermekeket, tágabb értelemben a távolabbi rokonakat (cognati) is.

A római civiljog famíliája, az ún. „agnát család”, amely tisztán és kizárólag egyetlen jogi 

elven épült fel: a patermailias hatalmán.

113 Bővebben: SOMLAI P.: Konfliktus és megértés, Gondolat Kiadó, Budapest, 1986. 120. o.
114 Bővebben: ÁDÁM A.: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, Dialóg Campus 2007. 65-80. o.
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A szükebb értelemben vett családot (domus) alkották a paterfamilias és a hatalma (manus) 

alatt álló személyek: a férji hatalom alatti feleségek (uxor in manu), a gyermekek 

(filiafamilias), a filiusfamilias felesége, aki az unoka helyzetében volt, az unokák (nepos, 

neptis) és így tovább. Tágabb értelemben a família jelentette mindazoknak a személyeknek a 

körét, akik valaha ugyanazon patria potestas alatt állottak vagy állanának, ha a közös ős még 

élne, azaz más szóval az ún. agnát rokonok körét.115

Locke kora társadalmának helyzetét rögzítve kifejti, hogy más a politikai társulás, az állam 

szférája és más a család, a társadalom szférája, s a kettőt lényegükben különbözőnek minősíti. 

Szerinte a szülői hatalmat két ember együttesen képviseli, az apának és az anyának ezt 

megosztva kell gyakorolni. Rousseau-nál a család nem a természet örök törvénye alapján, 

hanem megállapodás révén marad fenn. Hegel nagy érdeme, hogy hozzájárul a férfi és nő 

kapcsolata szellemi vonatkozásainak, így a modern erosznak az elméleti tisztázásához. 

Szerinte a szerelem valódi lényege abban áll, hogy a szubjektum lemond önálló tudatáról, 

belefeledkezik egy másik énbe, és éppen ebben a maga elfeledkezésében talál ismét magára és 

lesz önmagává.116 117 118

Napjaink társadalmában a hagyományos többgenerációs nagycsalád lényeges változásokon 

ment keresztül. Korunkban általánossá vált az ún. "nukleáris család”, emellett azonban -  

jelentős számú válás, és az új párkapcsolatok következményeként -  más családformák is
117jelentkeztek.

A modern nukleáris családok (Kernfamilien) mellett kell említést tenni az új családi

együttélési formákról: házasságkötés nélkül együtt élő párok gyermekekkel (unverheiratete

Paare mit Kindern), bontás utáni családok (Nachscheidungs-Familien), egyszülős családok

(Alleinerziehende), újjáalakult családok (Zweitfamilien), örökbefogadással alakult családok

(Adoptivfamilien), nevelőcsaládok (Pfelegefamilien), mesterséges megtermékenyítés útján
118alakult családok (Inseminationsfamilieri)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatával megadta a választ arra a kérdésre, mit 

ért a családi élet kifejezés alatt, amit az Emberi Jogok Európai Egyezmény 8. Cikk 1. pontja 

használ.

A családi kapcsolatok nem értelmezhetők oly módon megszorítóan, hogy csak az adott állam 

által hivatalosan elismert családi kapcsolatokra vonatkoznának.

115 MARTON G.: A római magánjog elemeinek tankönyve, Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. 241,242. o.
116 KOMLÓSI S.: Családi életre nevelés, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998. 20,21. o.
117 JOBBÁGYI G. Személyi és családi jog. Szent István Társulat, 2000. Budapest, 180. o.
118 DIEZ, KRABBE, THOMSEN: Familien-Mediation und Kinder, Bundesanzeiger Verlag, 2002. Köln, 17-22. o.
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A családi kapcsolatok nem feltétlenül korlátozódnak a hivatalosan elismert „törvényes”

családokra, azt ugyanakkor kezdettől megkövetelik a strasbourgi szervek, hogy a családi

kapcsolat ténylegesen létező legyen, tehát nem érik be a csak formailag fennálló, üres jogi

keretekkel. Ilyen módon akár még egy szülő-gyermek kapcsolat sem minősül automatikusan

családi életnek, amennyiben ez a valóságban pusztán jogi kötelék. Ugyanakkor például

családi kapcsolatnak minősülhet a nagyszülő és unokája tényleges együttélése (v.ö.No.

8924/80, Dec.10. 3. 81, D.R. 24,p.l83) sőt, a Bizottság álláspontja szerint ehhez még

együttélésre sincsen feltétlenül szükség (v.ö.No. 12402/86, Dec. 9. 3. 88, D.R. 55, p .224).119

A Családjogi törvény a család fogalmát nem határozza meg. A család védelmének elve -

azonban -  a teljes és a csonka családokra is kiterjed, és nem csupán vérségi, vagy az annak

mintájára létrejövő örökbefogadási kapcsolatban, hanem pl. a mostohaszülő -
120mostohagyermek és a nevelő szülő-nevelt gyermek kapcsolatban is érvényesül.

Végül meg kell említeni az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat 16. cikkének 3. pontját, 

amely a családot a társadalom természetes és alapvető alkotó elemeként említi és amelynek 

joga van a társadalom, valamint az állam védelméhez, a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmány 23. cikkét, valamint az Alkotmány 1 5.§ -át, ami rögzíti, hogy a 

Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.

Hernádi Miklós -  Családjogok az angolszász országokban című -  könyvében úgy fogalmaz, 

hogy a családjog értelme mindenkor és mindenütt az állam beavatkozása a család életébe, 

például a gyermek(ek) komoly sérelme esetén. A családjogi törvény 1. § (1) bekezdése ezt 

látszik alátámasztani azzal, hogy a törvény céljai között említi a család védelmének alapelvét. 

Megállapítható tehát, hogy az állam beavatkozása a család életébe a család védelmének az 

érdekében történik.

Látszólagos ellentmondás bontakozik ki akkor, ha a családjogi törvény „értelmét” szembe 

állítjuk a családi élet tiszteletben tartásához való joggal, amit az Emberi Jogok Európai 

Egyezmény 8. cikkének 1. pontja rögzít. A család védelmének elve nem jelentheti azonban az 

államnak a családi életbe való indokolatlan beavatkozását. Szükséges esetben ugyanakkor az 

államnak hatékony és gyors intézkedést kell tennie. Az Emberi jogok Európai Bírósága 

döntésében kifejtette, az állam elsődleges kötelessége, hogy tartózkodjék a magán és családi 

életbe való beavatkozástól (Olsson ügy Svédország, 1992. /BH 1993/10./). * 120

" 9 GRÁD A.: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről, HVG-ORAC, 1998. Budapest, 277. o.
120 CSIKY O.-FILÓ E.: Családjog 1. JPTE 1999. Pécs, 13. o.
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Ahhoz, hogy az állam beavatkozása a család életébe, a családi élet tiszteletben tartása mellett 

valósuljon meg, az állami beavatkozásnak indokoltnak kell lennie, azaz a hatóság csak a 

törvényben meghatározott esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus 

társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság, vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, 

zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy erkölcsök védelme, mások 

jogainak és szabadságjogainak védelme érdekében szükséges

1.1 A család gondozó, nevelő funkciója

A különböző szociológiai iskolák a család funkcióit a következőkben szokták felsorolni:

- népesség utánpótlását biztosító biológiai, szexuális, 

a gazdasági, gazdálkodási,

az érzelmi egyensúlyt, a pihenést, a felfrissülést, a regenerálódást biztosító, 

a gondozó, nevelő és szocializációs, 

a családtagok státusát képező, azt meghatározó,

- a családtagok magatartását irányító, ellenőrző, a család vezetését ellátó, a konfliktusok 

kezelését és megoldását biztosító, egyes elnevezések szerint politikai,

kulturális, a családi értékek, normák kidolgozása és fenntartása, 

a betegek és az öregek gondozását, ellátását biztosító, 

a vallási,
122a jogi funkció.

A család széleskörű funkció rendszere közül a gyermek kapcsolatai szempontjából számunkra 

elsősorban a család (szülők) gondozó, nevelő, szocializáló és érzelmi egyensúlyt biztosító 

funkciója a vizsgálandó (amit modern kifejezéssel nevezhetünk „egészséges fejlődés 

biztosítása” funkciónak), aminek keretében szülő-gyermek kapcsolat pszichológiai, fejlődés 

lélektani oldalára is felhívnám a figyelmet. 121 122

121 Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. Cikk 2. pont
122 KOMLÓSI S. i.m. 26. o.
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1.2 Szülő-gyermek kapcsolat (ki)alakulása

H. F. Harlow az anya -  gyermek kapcsolatát emberszabású majmoknál kutatta. Újszülött 

rézuszmajmókát néhány órával születésük után véglegesen leválasztottak az anyjukról és a 

továbbiakban a majomanyát kétféle „műanya” helyettesítette. Az egyik szőrös anyagból 

készült, kissé megdőlt felsőtesttel, fából faragott fejjel rendelkezett, míg a másik henger 

alakú, megdöntött fémrács, alig kidolgozott fejjel. A kis rézuszok átlagosan napi 15 órát 

töltöttek a szőranyába kapaszkodva, és alig 2 órát a fémanyán. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a gyermek -  anya kapcsolatnak lényeges vonása a testközelség. A majmok viselkedése 

azt mutatta, hogy a szőranya is ad biztonságérzetet, a fémanya ezzel szemben nem 

megnyugtató. A teljesen magányosan nevelt kismajmokhoz hasonlóan nyugtalanok, nem 

manipulálnak. A különbség markánsan a félelmi reakciókban mutatkozott meg. Ha a valódi 

anyával nevelt csoport tagjait játék közben megijesztették, kivétel nélkül mindegyik mindig 

saját anyjánál keresett menedéket. A szőranyán nevelkedett kismajmoknál azonban teljesen 

mindegy volt, melyik műanyához menekülnek. Ez a kísérlet azt mutatja, hogy a valódi 

anyához fűződő biztonsági kapcsolat egyedi, felcserélhetetlen, „személyes”, akár az emberi 

kötődések, míg a müanyához való kapcsolat mással is helyettesíthető. A „személyesség” tehát 

hozzá tartozik a gyermek -  anya kapcsolathoz.

Az eredmény az volt, hogy évekkel később, felnőtt korban is lényegesen eltért a majmok 

viselkedése attól függően, hogy anyai gondoskodásban, illetve anélkül nőttek-e fel.

Azok a majmok, amelyek anyjuktól teljesen elszigetelten, vagy műanyán nőttek fel, későbbi 

társas kapcsolatteremtésükben gátoltakká váltak (pl. játszásban), s egész viselkedésük 

aszexuális lett (a szexuális életet kerülték, nemi partnerek közeledését nem tudták elfogadni, 

agresszíven elutasították, vagy elmenekültek). Ezek az „anyátlanul” felnőtt majmok, ha 

sikerült megtermékenyíteni őket, nem tudtak jó anyává válni. A gyermekükhöz való 

viszonyukat közönyösség, az odafordulás, gondoskodás hiánya, legtöbb esetben pedig a
123durvaság jellemezte.

Az anya-gyermek kapcsolat csecsemőkori sajátosságaira, s annak a személyiség további 

fejlődésére gyakorolt hatására Hermann Imre kutatásai mutattak rá a 30-as években, s ennek 

nyomán a magyar származású René Spitz-nek voltak kiterjedt megfigyelései a 40-es években, 

amit a kutatások hosszú sora követett, s az 50-es évek ún. tárgy-kapcsolati (object relation) 

elméletei napjainkig meghatározóak a lélektanban (Bowlby, Mahler, Klein, Kochut)123 124

123 MÉREI F.-V. BINÉT Á.: Gyermeklélektan, Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 17-22. o.
124 KOMLÓSI S. i.m. 98. o.
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Kötődésnek a csecsemőnek azt a törekvését nevezzük, amikor meghatározott emberek 

közelségét keresi, akik mellett biztonságosabban érzi magát.125 Mary Ainsworth Ugandában 

és az Egyesült Államokban végzett megfigyelései alapján dolgozta ki az egy-másfél éves 

gyermekek kötődésének mérésére szolgáló laboratóriumi eljárását. Több lépésben azt 

figyelték meg, hogyan reagálnak a gyermekek anyjuk távozására, majd visszatérésére (un. 

strange-situation vizsgálatok). Viselkedésük alapján a gyermekek négy csoportba sorolhatók:

1. Biztonságosan kötődő gyermekek

2. Bizonytalanul kötődő ambivalens gyermekek

3. Bizonytalanul kötődő elkerülő gyermekek

4. Zavarodottak v. „D-típus”.126 127

Az Európai Uniós Daphne II. programjának keretében az ENSZ Egészségügyi 

Világszervezete is támogatta azt a programot, amelynek keretében a Centre of Forensic and 

family Psychology University of Birmingham és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 

Egészségügyi Minisztérium „De-Institutionalising and transforming Services fór young 

children” címmel 2006-ban tréninget szervezett a gyermekvédelemben dolgozó 50 fő 

szakember részére. A tréning két korábbi uniós és WHO-program eredményeire épült. 33 

európai országban végeztek felmérést három év alatti, intézetben nevelt gyermekekről, 

valamint 8 ország bevált gyakorlatait gyűjtötték össze és elemezték, amelyek a gyermekek 

intézetből családias környezetben való elhelyezésére adtak megoldásokat. A vizsgálatok 

eredményei szerint a csecsemőotthonok nem ideálisak a gyermekek részére a kötődés 

kialakulása és egyéb fontos fejlődés lélektani szempontból. A program eredményesnek akkor 

tekinthető, ha az adott Európai országban a csecsemőotthonok számának csökkentése mellett
127a nevelőszülői hálózat kiszélesítése és szakszerűbbé tétele is bekövetkezik.

Számos tanulmány tanúsítja, hogy a bánásmód, amit a szülők a gyermekeknél 

alkalmaznak -  könyörtelen szigor, az értő figyelem, a közöny, a melegség stb. -  mély és 

tartós hatással van a gyermek érzelmi életére. Azonban csak nemrég állnak rendelkezésre 

objektív adatok arra vonatkozólag, hogy az érzelmileg intelligens szülők milyen mértékű 

előnyt jelentenek a gyermekük számára.

125 Bővebben: BOWLBY, J.: Attachement and loss. Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books 1969.
126 Bővebben: AINSWORTH, M.D.S., BLEHAR, M.C., WALTERS, E., WALL, S., Patems of attachment: A 
psychological research, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1978.
127 European Commission Daphne Programme, Directorate-General Justice and Home Aflairs 
In collaboration with WHO Régiónál Office fór Europe&The University of Birmingham, UK
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A gyermekek, akik szivacsként szívnak mindent magukba, és legfinomabb érzelmi 

közjátékokat is érzékelik a családi életben, nemcsak a közvetlenül rájuk irányuló 

megnyilvánulásokból tanulnak, hanem abból is, ahogyan a szüleik egymással élik érzelmi 

életüket. Carole Hooven és John Gottman vezetésével kutatócsoportok a Washingtoni 

Egyetemen mikroelemzésnek vetették alá a párkapcsolatokat arra nézve, hogyan bánnak a 

felek a gyermekekkel. Az eredmény azt mutatta, hogy akik érzelmileg megfelelő magatartást 

tanúsítottak a házasságban, gyermekeiket is hatékonyabban segítették át az érzelmi 

buktatókon.128 129 130 131

Az érzelmi intelligencia elemeinek kialakítására már az első életévekben alkalom nyílik, de az 

iskolai évek során tovább fejlődnek. A gyermek által később elsajátított érzelmi képességek 

ráépülnek az élet hajnalán megszerzett alapokra. A National Center fór Clinical Infant 

Programs jelentést bocsátott ki, melyben leszögezik, hogy a jó iskolai előmenetelt nem a 

gyermek tárgyi tudásából lehet megjósolni, sem abból, hogy szokatlanul korán megtanul
129olvasni, hanem inkább érzelmi és társas megnyilvánulásaiból.

A biztos kötődés elsősorban a gondozónak a csecsemő szükségleteire irányuló finom 

válaszkézségén múlik. A biztosan kötődő csecsemők édesanyjai például általában azonnal 

reagálnak gyermekük sírására, és gyengéden emelik fel őket. Válaszaikat mindig a csecsemő 

szükségleteihez igazítják (Clark-Stewart, 1973). A korai kötődés mintázatai azzal is 

kapcsolatban állnak, hogy a gyermekek később hogyan birkóznak meg új tapasztalataikkal. A 

tizenkét hónapos korukban a biztosan kötődő osztályba sorolható gyermekek lelkesedéssel és 

kitartással közelítik meg a problémákat, és amikor nehézségekkel kerülnek szembe, nem 

sírnak és nem lesznek mérgesek, hanem segítséget kérnek a jelen lévő felnőttől.

A legtöbb gyermek előbb utóbb tisztába jön azzal, hogy fiú-e vagy lány, azaz 

rendelkezik nemi identitással (nemi azonosságtudat). A kultúra által az adott nemhez 

megfelelőnek tartott viselkedések és tulajdonságok elsajátítását nemhez igazodásnak 

nevezzük. A nemi identitás és a nemhez igazodás nem azonos fogalmak. Az első nemi 

identitásra és nemhez igazodásra átfogó elméletet kidolgozó pszichológus Sigmund Freud 

(1933/1964) volt. Freud szerint a gyermekek hároméves koruk körül kezdenek felfigyelni 

nemi szerveikre. Ezt tekintette a pszichoszexuális fejlődésen belüli fallikus szakasz 

kezdetének.

128 Bővebben: J. GOTTMAN: Why Marriages Succed or Fail, New York, Simon and Schuster, 1994.
129 D. GOLEMAN: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, Budapest, 1997. 288-289 o.
130 ATKINSON-HILGARD: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 113-116. o.
131 A nemi identitás azt jelzi, hogy mennyire tartja valaki magát férfinak vagy nőnek. A nemhez igazodás a 
társadalom által az adott nem számára megfelelőnek tartott viselkedések és tulajdonságok elsajátítása.
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Ugyanezen szakaszban kezdenek szexuális jellegű érzelmeket táplálni az ellenkező nemű 

szülővel szemben, és féltékenykedni az azonos nemű szülőre. Az érés során a konfliktust 

mindkét nem az azonos nemű szülővel történő azonosulással oldja fel, utánozva annak 

viselkedését, attitűdjeit és tulajdonságait, hogy minél inkább -  nemhez igazodásban is -  hozzá 

hasonlítson (Freud, 1925/1961).

A szociális tanuláselmélet a nemhez igazodásnak sokkal közvetlenebb magyarázatát adja. A 

gyermekek azért igazodnak nemükhöz, mert történetesen a nem az, aminek alapján a kultúra a 

jutalmakat és a büntetéseket osztogatja. A szülők különböző módón jutalmazzák és büntetik a 

nemnek megfelelő és azzal ellentétes viselkedést, és a férfias és nőies viselkedés első 

modelljeit is ők szolgáltatják. Az apák inkább ügyelnek a nemhez igazodó viselkedések 

betartására, mint az anyák, különösen a fiúkkal kapcsolatban. Hajlamosabbak negatívan 

reagálni, ha a fiúk „lányos” játékot játszik, mint az anyák.

Néhányan felvetették, hogy a szülők talán nem azért viselkednek másképp a fiúkkal és a 

lányokkal, mert saját sztereotípiáikat kérik rajtuk számon, hanem egyszerűen csak a két nem
132veleszületett viselkedési különbségeire reagálnak így (Maccoby, 1998.).

Az emberi lényeget kimunkáló szocializációs folyamat132 133 gyermekkori szakasza a család 

keretein belül zajlik. A gyermeket alakító társas hatások sokaságából (szülők, gondozók, 

nevelők, kortársak stb.) azért emeljük ki a családot, mert ez a legelső, érzelmileg pedig 

mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. A szülő -  gyermek kapcsolat minden 

későbbi emberi kontaktus alapmintája. A család elsődlegessége abban áll, hogy: 

a legkorábbi életszakasztól kezdve hat a fejlődő egyénre,

érzelmi kötelékei, kapcsolatainak erőssége, hosszan tartó hatása alapvető érzelmi és 

viselkedési modelleket vés be a személyiségbe, és ezeket mint diszpozíciókat 

(hajalmosító tényezőket) továbbvisszük az életbe, valamint 

- közvetítő funkciója által megvalósítja a családi és társadalmi értékrendszerek 

beépítését, és így optimális esetben előkészíti a felnövő egyént arra, hogy teljes 

értékűen vegyen részt a társadalom működésében.134

132 ATKINSON-HILGARD: i.m. 118-121. o.
133 Az emberré válás szocializációs folyamat, a vele született adottságok társas kialakítása, amely az emberi 
együttélés sajátos egységeihez, a kiscsoportokhoz kötött (Mérei F. 1971.)
134 BAGDY E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 4-17. o.
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2. A gyermek és a válás

A válás civilizált világunkat súlytó jelenség, amit számtalan egyén tragédiája követ, a

gyermek nevelését és fejlődését megnehezíti, iskolai problémák garmadája származtatható

belőle.135 136 137 A válásnak a gyermekre gyakorolt hatása a házasság felbomlás egész

problémakörének legvitatottabb kérdése. Ez az a terület, ahol mind az érintettek, mind pedig a

szakemberek (jogászok, orvosok, pedagógusok, pszichológusok) körében a leghevesebb

indulatokkal találkozunk -  és ez az a terület, amelyről a tudományos váláskutatás viszonylag

sok közvéleménnyel a legkevesebbet tud mondani. Annyi azonban bizonyos, hogy a válást a

gyermekre gyakorolt hatása miatt kárhoztatni a kérdés leegyszerűsítése. A kérdés egyoldalú

megközelítése, mely szerint a válás egyértelműen rossz a gyermeknek, a válás megterhelő
1hatását önmagában is súlyosbítja.

Judith S. Wallerstein és Joan Berlin Kelly vezetésével 1970-ben Kaliforniában indult 

vizsgálat az egészséges gyermekeknek a szülők válására adott visszahatásait jegyezte fel.

A mintában 131 gyermek került két és fél évestől 18 éves korig. A vizsgálat legnagyobb 

érdeme, hogy kimutatta: a gyermekek válásra adott reakcióit minden egyéb változónál 

erősebben meghatározza a gyermek életkora.

2.1 Óvodáskorra jellemző tünetek

Ebben a korban a gyermek kezdeti, leggyakoribb reakciója a szülőtől való elszakadástól, 

eltávolodástól való úgynevezett szeparációs félelem. Számukra az egyik szülő kilépése a 

családból azt jelenti, hogy az eddig biztonságot jelentő kapcsolat váratlanul megszűnhet. Az 

óvodás korú gyermek ezért fokozottan igényli a szülő állandó jelenlétét, és nehezen viseli el a 

megszokott időrendjében történő változásokat (pl.: óvodába járás, szülő munkába indulása). 

Jelentős szorongással éli át a szülő nélkül eltöltött időt, amit aztán újbóli találkozáskor 

agresszivitással reagál le.

Újabb elkülönülést jelent a gyerek számára a korábbi életkori fázisra jellemző viselkedési 

minták újraéledése, vagy a korábbi fejlődési problémák ismételt jelenléte. A gyermek a 

fejlődési visszaeséssel jelzi, hogy időt kér a z események feldolgozásához.

135 TELEKI B.: Kézikönyv a családról II. Korda Könyvkiadó, Kecskemét, 2001. 136. o.
136 BOGNÁR G.-TELKES J.: A válás lélektana, Közgazdasági-és Jogi Könyvkiadó, Pudapest, 1986. 82. o.
137 WALLERSTEIN, J.S.-KELLY, J.B.: Surviving the breakup: How Children and Parents Cope With Divorce, 
Basic Books, New York, 1980.
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Ilyenkor visszatér valamelyik korábbi játékához, vagy ismét bepisil, ezek a jelek jellegzetes 

tünetei a regressziónak. E viselkedés szabályos lefutása néhány hét. Ha a gyermek ez idő alatt 

elegendő támogatást és érzelmi biztonságot kap, a viselkedésbeli visszaesés megszűnik. Az 

óvodás korú gyermek nem érti, hogy a szülők miért viselkednek ellenségesen egymással, 

miért veszekednek, és miért tűnik el az egyik szülő. Fantáziájában a halállal kapcsolja össze 

az eltűnést, fogalmi zavar keletkezhet a gyermekben. A gyermek egész viselkedésében, 

zavartságában tükröződik, hogy elveszítette biztonságát. Az egyik szülő távozása 

visszautasításként jelenik meg énközpontú gondolkodásában; elveszti saját szerethetőségébe 

vetett hitét.

Ennek a kiegyenlítésére szolgálnak az elveszített szülő visszaszerzéséről szóló fantáziák. 

Időszakosan csökkenhet a játék élvezete is, vagy valamelyest többször, és agresszívabban 

játszik társaival.

2.2 Kisiskolás korra jellemző tünetek

A kisiskolás korban nagy változások történnek a gyermek lelki életében. Ezen változások 

legfontosabb kérdése, hogy mennyire sikerül megoldani azt a problémát, hogy a 

viselkedésirányításban a „realitás-elv” váljék elsőlegessé, az addig előtérben lévő, a 

szükségletek azonnali, közvetlen kielégítését célzó „öröm-elv” felett. Ezen azt értjük, hogy a 

kisgyermek önmagára központosító gondolkodásának helyét, milyen mértékben veszi át a 

külvilág, a környezetben jelenlévő más személyek szándékainak, törekvéseinek

figyelembevétele, a szabályok, a normák, korlátok betartása. Az iskolába kerüléssel 

különösen fontossá váló érzelmi szféra, az érzelmek addigi egyeduralmát csak akkor tudja 

zavartalanul felváltani, ha a szülők kielégítették, és továbbra is kielégítik a gyermek 

legfontosabb érzelmi szükségleteit. Az ebben a korban jelentkező hatások azzal 

magyarázhatók, hogy a válás az említett váltást nehezíti vagy akadályozza meg: az egyik 

szülő elvesztése, a szülőkkel való megváltozott kapcsolat az érzelmi szféra megterheléséhez 

vezet, és ez jelentősen nehezíti, késlelteti a kritikus fejlődési szakasszal járó alkalmazkodást. 

A gyermek legfejlettebb értelmi képességei már segítik a válási élmény megértésében. Ebben 

a korban ugyanis megváltozik a gyermek időélménye, pontosabban, részletesebben, 

érzékenyebben tudja érzékelni az idő múlását, a szeparációs szorongás kevésbé erős. Ebben a 

korban már nem „álfélelemről”, hanem igazi félelemről beszélünk. A gyermekben folyamatos 

a rettegés attól, hogy idegenekhez kerül, vagy hogy nem kap enni stb.
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Erre a életkorra jellemző továbbá, a legintenzívebb vágyakozás az eltávozott szülő után oly 

módon, hogy csak az ő jelenlétében, testi közelségében érzi jól magát, árnyékként követi 

mindenhová, és ha időnként mégis el kell szakadnia tőle, ezt őszinte és jól érzékelhető 

kétségbeeséssel veszi tudomásul. Ennek komoly fizikai tünetei is lehetnek, amik csak a válást 

tervező szülő távozásakor lépnek fel, illetve az ő megjelenésekor el is tűnnek (pl.: szívtáji 

fájdalmak, asztmatikus zavarok).

2.3 Nagyobb iskolás korra jellemző tünetek

A nagyobb iskolás gyermekek reakciói Wallerstein és Kelly vizsgálatai szerint jól 

elkülöníthető csoportot alkotnak. Amíg a kisebb gyermekek haragja és a szomorúsága 

szétszórt, nem kötődik konkrét tárgyhoz, addig a nagyobb iskolás gyerekek legjellemzőbb 

reakciója az erőteljes, célra irányuló, tudatos düh, amiben már a morális töltés is megjelenik. 

A látencia időszakában az eddig felhalmozott készségei már lehetővé teszik, hogy a szülők 

válása okozta feszültséget konstruktív játékban, célirányos, hasznos tevékenységben dolgozza 

fel. Az előző korcsoportról eltérően ezek a gyermekek a kutatók számára is meglepően éretten 

és reálisan viszonyultak a szülők válásához. Igénylik, és megértik a válás körülményeiről 

szóló tájékoztatást, egyben minden más korcsoporthoz képest nagyobb a veszélye annak, 

hogy a gyermek valamelyik szülő oldalán kénytelen részt venni a másik szülő elleni harcban. 

A tapasztalatok szerint a szövetségbe vont gyermek válás utáni alkalmazkodása lényegesen 

nehezebb. A gyermek saját magáról kialakított képe ekkor még erősen kötődik a családhoz, 

ezért a szülők válása, a korábbi családstruktúra felbomlása sokszor jelentősen megzavarja a 

formálódó identitást, és a hozzá kapcsolódó értékrendszer stabilitását.

2.4 A serdülőkora jellemző tünetek

A serdülőkorban a szülők válása legalább annyi veszélyeztető tényezőt rejt magában, mint a 

fejlődés korábbi szakaszában. A felnőtt szerepek meghódítása állandó oda-vissza mozgásból 

áll. Ha a serdülő nem érzi maga mögött a család nyújtotta biztonságot, nem tudja saját üteme 

szerint váltogatni a gyermek és felnőtt szerepeit: vagy „gyermek” marad és nem indul meg, 

illetve erősen késik a szülőkről való érzelmi leválás, vagy ellenkezőleg, élesen szakít 

gyermekszerepével, és szimbolikusan, vagy ténylegesen lehagyja családját. Az érési tempó 

ilyen zavarai mellett további veszélyeztető tényező, hogy a válás során megszűnik az a 

korábbi szerkezet, mely a serdülő viselkedésének ellenőrzését és szabályozását biztosította.
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Az életkorra jellemző intenzív szexuális és agresszív késztetések így könnyen parttalanná 

válhatnak. A fantáziavilágának középpontjában a partnerkeresés, és a párválasztás áll. így a 

válás kiváltotta szorongások is ezen a területen sűrűsödnek. Aggódni kezd későbbi saját 

házasságának kimenetele miatt, azzal foglalkozik, hogy soha nem köt házasságot, vagy nem 

akar gyereket a házasságból. Ha valamelyik szülővel azonosul, akkor a házasságuk 

felbomlása saját vonzerejébe vetett hitét ingatja meg, és zavart okozhat partnerkapcsolati 

próbálkozásaiban is. A családról való érzelmi leválás időben egybeesik a gyermekkor családi 

szerkezetének valóságos széthullásával, a szülők válása folytán a serdülő számára 

kézzelfoghatóan jelenik meg az a tény, hogy a gyermekkor végképp visszahozhatatlan.

Judith Wallerstein szerint hat olyan „lélektani feladat” van, amit az elvált szülők
1 IQgyermekeinek hibátlanul kell megoldaniuk :

• tudomásul kell venniük a házasság felbomlását, vagyis szembe kell nézniük a 

realitással,

• függetleníteniük kell magukat a szülői konfliktusoktól, és a szokásos elfoglaltságokat 

újra fel kell vállalniuk,

• fel kell dolgozniuk az egyik szülő elvesztésének (a családi mindennapokból való 

eltűnésének) élményét,

• fel kell oldaniuk a szükségképpen jelentkező haragot és önvádaskodást,

• el kell fogadniuk a válás véglegességét, le kell mondaniuk a szülők

„újraegyesítésének” vágyáról,

• el kell érniük, hogy reálisan ítéljék meg az emberi kapcsolatok lehetőségeit.14

Nem kis feladat hárul tehát a gyermekekre akkor, ha a válást maradandó pszichés károsodás 

nélkül kívánják átvészelni. Persze tudnunk kell, hogy ezeket a feladatokat a gyermekek 

egyedül nem képesek megtenni, ehhez szükség van a szülők, a tágabb család, a jogalkalmazók 

támogató együttműködő, konstruktív segítségére, valamint az igazságszolgáltatás mellett 

igénybe vehető alternatív konfliktuskezelési technikák alkalmazhatóságára. * 139 140

n8 BOGNÁR G.-TELKES J.: i.m. 93-102. o.
139 Bővebben: WALLERSTEIN J. S.: Children of Divorce: The Psychological Tasks of the Ciliid, American 
Journal of Orthopsychiatry, 1983. 53: 230-243
140 BOGNÁR G.-TELKES J.: i.m. 104. o.
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Az elvált szülők gyermekeinek egyharmada érettebbé válik, mint kortársaik, egy másik 

harmad valahogyan átvészeli, bár szenved tőle, és hosszabb távon is lehetnek nehézségei. A 

harmadik harmad esetében súlyos zavarok állnak be a pszichoszociális fejlődésben.141 

A válás valódi sérüléseit akkor okozzuk gyermekeinknek, ha felelőssé tesszük őket 

olyasmiért, amiről nem ők tehetnek, döntéseket hagyunk rájuk, amelyekben valójában nekünk 

kellene döntenünk, és állásfoglalásra késztetjük őket olyan helyzetekben, amelyekben mi 

talán választhatunk, de nekik nem kell és nem is lehet. Mindezzel persze nem őket akarjuk 

bántani, hiszen nem is tudatosan cselekszünk így, csak aktuális válságunkban nem mindig 

tudunk különbséget tenni a saját és a hozzánk közel állók érzései között, valamint szeretnénk, 

ha azok, akik igazán fontosak nekünk -  így gyermekeink is -  osztanák a mi érzéseinket.142 

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy muszáj belátnia a szülőknek, hogy gyerekek számára 

alapvető fontosságú, hogy pozitívan viszonyulhassanak saját szüleikhez. Amennyiben 

csalódtunk is házastársunkban, ne várjuk el, hogy gyermekünk ossza érzéseinket, 

ellenkezőleg: őt azzal segíthetjük, ha esetleges saját rossz tapasztalatai ellenére is 

megtalálhatja mi az, ami jó és fontos számára a másik szülőjével való kapcsolatában. A 

szülőknek meg kell próbálniuk zátonyra futott párkapcsolatuk ellenére szülőként továbbra is 

együttműködni. Ehhez mindenek előtt az tartozik, hogy biztosítaniuk kell a gyermek mindkét 

szülőhöz fűződő kapcsolatának folyamatosságát.143

141 VAJDA Zs. - KOSA É.: Neveléslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 537. o.
i42HERCZOG M.: Együtt vagy külön, KJK-Kerszöv, Budapest, 2002. 105. o.
BENCZE LÁSZLÓNÉ: Gyermekelhelyezés, gyermektartás, HVG-ORAC Budapest, 1999.
143 HELMUTH F1GDOR.: A reménység peremén Elvált szülők gyermekei, Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1996
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3. A gyermek származáshoz való joga

„ Egy fiúnak szüksége van apára; ahhoz, hogy férfiként szeresse magát, szüksége van egy férfi 
szeretetére. ”

(John Bradshaw)

A gyermek származás megismeréséhez való jogát a Gyermekvédelmi törvény a New York-i 

Egyezmény rendelkezéseivel összhangban tartalmazza.144 Tudjuk, hogy a gyermeknek joga 

van ahhoz, hogy lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.145 
Tudjuk, amikor a gyermek érdekében indokolt a szülőktől való elválasztás, akkor is kérelemre 

a részes állam köteles adatokat szolgáltatni a gyermek részére szüleiről (vagy fordítva), 
kivéve, ha ez hátrányos lenne a gyermek jólétére nézve.146

Érdemes megemlíteni, hogy az Egyezmény a gyermek személyazonosságának alkotó elemei 

körében sorolja fel a gyermek családi kapcsolatait, amely arra enged következtetni, hogy a

144 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
7. § (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga 
van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és -  a vér szerinti család beleegyezése mellett -  a 
kapcsolattartáshoz.
145 Egyezmény 7. cikk
1. A gyermeket születésekor anyakönyvezik és ettől kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjon, 
állampolgárságot szerezzen és lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.
2. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy ezeket a jogokat hazai törvényhozásuknak és a 
tárgyra vonatkozó nemzetközi okmányokban vállalt kötelezettségeiknek megfelelően érvényre juttassák, 
különösen akkor, ha ennek hiányában a gyermek hontalanná válna.
146 Egyezmény 9. cikk
1. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket szüleitől, ezek akarata ellenére, ne 
válasszák el, kivéve, ha az illetékes hatóságok, bírói felülvizsgálat lehetőségének fenntartásával és az erre 
vonatkozó törvényeknek és eljárásoknak megfelelően úgy döntenek, hogy ez az elválasztás a gyermek mindenek 
felett álló érdekében szükséges. Ilyen értelmű döntés szükséges lehet bizonyos különleges esetekben, például 
akkor, ha a szülők durván kezelik vagy elhanyagolják gyermeküket, illetőleg ha különválva élnek és dönteni kell 
a gyermek elhelyezéséről.
2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett minden esetben valamennyi érdekelt félnek lehetőséget kell adni az 
eljárásban való részvételre és véleményük ismertetésére.
3. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől külön élő 
gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, 
kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekeivel ellenkezik.
4. Amennyiben az elválasztás az Egyezményben részes állam által foganatosított intézkedés folytán következett 
be -  mint a szülők vagy egyikük vagy a gyermek letartóztatása, szabadságvesztés-büntetése, száműzetése, 
kiutasítása vagy halála (ideértve azt is, ha a halál a letartóztatás folyamán következett be bármely okból) -, a 
részes állam, kérelemre, a szülőkkel, a gyermekkel vagy, szükség esetén valamely más családtaggal közli a 
családtag vagy családtagok tartózkodási helyére vonatkozó lényeges adatokat, kivéve, ha ezeknek az adatoknak a 
nyilvánosságra hozatala hátrányos a gyermek jólétére nézve. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak 
továbbá airól is, önmagában az említett kérelem benyújtása ne járjon hátrányos következményekkel az érdekelt 
személy vagy személyek számára.
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gyermek identitását meghatározó szülői, rokoni, baráti kapcsolatok fontosságát az Egyezmény 
külön nevesíti.147

Mindezekből úgy tűnik, hogy az Egyezménybe foglalt gyermeki jogok köre abból az elméleti 

és gyakorlati megközelítésből került meghatározásra, hogy a gyermek szülőktől -  apától és 

anyától -  származik. Majd, ezen vélelemre, azaz a fogantatáskor vélelmezhetően fennálló 

tényre, körülményre tekintettel nevesítették a gyermeki jogokat, úgymint:

- a szülők megismeréséhez, 

a szülők általi neveléshez,

a családi kapcsolatokhoz való jog, hogy csak a fontosabbakat említsük.

Másik oldalról közelítve azt állapíthatjuk meg, hogy az Egyezmény következetesen szülőket -  

és nem csak szülőt, anyát vagy apát -  említ, amikor a gyermek családi viszonyaival 

kapcsolatos jogait sorolja:

a gyermek ismerje szüleit, 

szüleitől ne válasszák el,

mindkét szülőjével joga van a kapcsolattartásra.

A szülőkkel kapcsolatos rendelkezéseiben is többes számot használ az Egyezmény, amikor a 

szülőknek ír elő kötelezettséget a gyermekükkel kapcsolatosan:

szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért, 

elsősorban a szülők feladata, hogy biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges 

életkörülményeket.

147 Egyezmény 8. cikk:
1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy törvénysértő beavatkozás nélkül tiszteletben 
tartják a gyermeknek saját személyazonossága -  ideértve állampolgársága, neve, családi kapcsolatai -  
megtartásához fűződő, a törvényben elismert jogát.
2. Ha a gyermeket törvénytelen módon megfosztják személyazonossága alkotó elemeitől vagy azoknak egy 
részétől, az Egyezményben részes államok megfelelő segítséget és védelmet nyújtanak ahhoz, hogy 
személyazonosságát a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák.
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Végül a részes állam a szülőknek köteles segítséget nyújtani a gyermek nevelésével 

kapcsolatban reájuk háruló felelősség gyakorlásához.148 149

A fent írtak alapján -  álláspontom szerint -  nem kérdéses, hogy az Egyezmény szellemisége a 

gyermek szülőktől, azaz anyától és apától való származásának vélelmét állítja fel. Erre a 

vélelemre tekintettel fogalmazza meg a jogokat, a jogosultak és a kötelezettek körét. 

Mindebből azonban az következik, hogy az Egyezményben említett jogokkal elsődlegesen 

célzott és felruházott személy, a gyermek olyan jogok és ezáltal lehetőségek birtokába jut, 

amit a részes állam -  bizonyos jogok tekintetében -  csak az Egyezményben fogalt 

körülmények fennállta esetében korlátozhat, és akkor is csak a gyermek érdekében.

E rövid áttekintést azért tettem, mert 2006. július 1-jén léptek hatályba az Egészségügyről 

szóló 1997. évi törvényt (továbbiakban: Eütv.) módosító 2005. évi CLXXXI. törvény 11 .§ és

12.§ rendelkezései.

148 Részes állam alatt az Egyezményben részes államot kell érteni.
149 Egyezmény 18. cikk
1. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák annak az elvnek az 
elismertetését, amely szerint a szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének 
biztosításáért. A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a szülőkre, illetőleg, 
adott esetben a gyermek törvényes képviselőire hárul. Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek 
mindenek felett álló érdekének kel! vezetnie.
2. Az Egyezményben említett jogok biztosítása és előmozdítása érdekében a részes államok megfelelő segítséget 
nyújtanak a szülőknek és a gyermek törvényes képviselőinek a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk háruló 
felelősség gyakorlásához, és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok 
létrehozásáról.
3. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy a 
dolgozó szülők gyermekei számára biztosítsák olyan szolgáltatások és gyermekőrző intézmények 
igénybevételének jogát, amelyekre jogosultak.
27. cikk
1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan életszínvonalhoz, amely 
lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését.
2. Elsősorban a szülők, vagy a gyermekért felelős más személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik és anyagi 
eszközeik határai között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket.
3. Az Egyezményben részes államok, az adott ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközöket 
figyelembe véve, megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a szülőt, illetőleg a gyermek más 
gondviselőit segítsék e jog érvényesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget nyújtanak, valamint segítő 
programokat hoznak létre különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a lakásüggyel kapcsolatban.
4. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy a gyermektartásdíjat 
behajtsák a szülőktől vagy a gyermekkel szemben pénzügyi felelősséggel tartozó bármely más személytől, saját 
területükön és külföldön egyaránt. Különösen azokra az esetekre figyelemmel, amelyekben a gyermekkel 
szemben pénzügyi felelősséggel tartozó személy nem ugyanabban az államban él, mint a gyermek, a részes 
államok előmozdítják a nemzetközi megállapodásokhoz való csatlakozást vagy ilyenek megkötését, valamint 
bármely más, alkalmas megegyezés elfogadását.
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Az említett két szakasz az Eütv. 165.§-t új c)-d) pontokkal valamint 167.§-t új (4) bekezdéssel 

egészíti ki az alábbiak szerint:

c) egyedülállóvá vált nő: az a nő, akinek házastársi (élettársi) kapcsolata a reprodukciós 

eljárás megkezdését követően szűnt meg,

d) egyedülálló nő: az a nagykorú nő, aki a reprodukciós eljárás megkezdésekor nem áll 

házastársi, élettársi kapcsolatban.

(4) Egyedülálló nő esetében a reprodukciós eljárás akkor végezhető el, amennyiben a nő 

életkora vagy egészségi állapota (meddőség) következtében gyermeket természetes úton nagy 

valószínűséggel nem vállalhat. A reprodukciós eljárás megkezdésére, a tájékoztatásra, a 

beleegyező nyilatkozatra e fejezet rendelkezései megfelelően irányadók. A reprodukciós 

eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrióval kapcsolatos, e fejezet szerinti 

rendelkezési jogot az egyedül álló nő gyakorolja azzal, hogy rendelkezési jogáról 

közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lemondhat.

A Eütv. módosítása azon változtat, hogy a jövőben már nem csak a gyermeket természetes úton 

vállalni nem képes férfinak és nőnek nyújt segítséget, hanem a lehetőséget felajánlja egyedül a 

nőnek, vagyis a jogalkotó „átveszi” a férfi szerepét, anélkül azonban, hogy pótolná azt.

A 2006. nyár közepén hatályba lépett változtatásokkal az élettársak (férfi és nő), és 

házastársak (férj és feleség) mellett egyedül a nő kérelmére is igénybe vehető a reprodukciós 

eljárás. Azt kívánom bemutatni, hogy a módosítás miként érinti/sérti a gyermek -  többek 

között apai kapcsolathoz fűződő -  jogait.

3.1 A hatályos szabályozás

Az Eütv. 2006 július 1-ig hatályos rendelkezései szerint reprodukciós eljárás során történő 

megtermékenyítés házastársi vagy különnemű élettársi kapcsolatban álló személyeknél 

végezhető el, amennyiben bármely félnél fennálló egészségi ok (meddőség) következtében a 

kapcsolatból természetes úton nagy valószínűséggel egészséges gyermek nem származhat. 

Élettárnak esetén reprodukciós eljárás csak abban az esetben végezhető, amennyiben az 

élettársak egyike sem áll házastársi kapcsolatban. [Eütv. 167.§ (1) bek.]

A rendelkezésekből egyértelmű, hogy Magyarország a mesterséges megtermékenyítés 

lehetőségét nem utasítja el, mint ahogyan azt például Olaszország teszi.
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Érvénytelen lett ugyanis Olaszországban a népszavazás 2005-ben miután csak a 

választópolgárok 25,9%-a járult az urnákhoz.

Az olaszok érettségét a püspöki kar elnöke, Camillo Ruini bíboros dicsérte, aki 

megelégedéssel kommentálta a mesterséges megtermékenyítés szabályozásáról rendezett 

népszavazás kudarcát.150

Ismerve a Vatikán álláspontját e kérdésben, talán a kijelentés nem meglepő. Egy évvel a 

népszavazást megelőzően egy határozatában a Vatikán ugyanis elítélte a mesterséges 

megtermékenyítést -  köztük a lombikbébi-programokat is -, mivel a megtermékenyítés során 

elpusztult embriók halálát „véres mészárlásnak tartják”. A L’Osservvatore Romano-ban 

megjelent közlemény szerint semmilyen olyan eljárás nem megengedhető, amely csak 

helyettesíti a feleség és a férj közötti gyermeknemzés céljából létesített szexuális 
érintkezést.151

Visszatérve és elemezve a hazai rendelkezéseket látható, hogy a szabályozásunkat tekintve -  

európai viszonylatban -  a középmezőnyben foglalunk helyet.

Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárást152 jelenleg a házastársak (férj, feleség) 

és különnemü élettársak (férfi és nő) kezdeményezhetik.153

150 http.//f ulpoI.transindex.ro/hir
151 http.//vei vet.hu/onleany/vatik
152 Eütv.166. § (1) Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)
a) testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
b) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel,
c) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés,
d) embrióadományozással végzett embrióbeültetés,
e)
f) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt 
megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszer
alkalmazható.
(2) Reprodukciós eljárás során történő megtermékenyítéshez, illetőleg embrióbeültetéshez kizárólag emberi 
ivarsejt, illetve embrió használható fel.
(3) Holttestből -  ideértve az agyhalottat is -  vagy halott magzatból származó ivarsejt reprodukciós eljáráshoz 
nem alkalmazható.
(4) Az ivarsejtek, illetőleg az embriók adományozására a 170-174. §-okban, illetve a 175-179. §-okban foglalt 
rendelkezések irányadók.
(5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni.
153 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
1. § (1) Az Eütv. 166. § (1) bekezdés a)-d) pontjai és j) pontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges 
eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) házastársi vagy különnemüek közötti élettársi kapcsolatban álló 
személyeknél, illetve az Eütv. 167. § (2) bekezdés szerinti egyedülálló nőnél (a továbbiakban: kérelmező) akkor 
végezhető el, ha
a) legalább két egymástól független -  a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges orvosi 
vizsgálatokon alapuló -  szakorvosi szakvélemény alátámasztja, hogy a valamelyik félnél vagy mindkét félnél 
együttesen fennálló egészségi ok(ok) következtében a kapcsolatból természetes úton nagy valószínűséggel 
egészséges gyermek nem származhat,
b) a nő a reprodukciós kor felső határát nem érte el,
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Speciálisnak tekinthető az „egyedülállóvá váló” nő helyzete, akinél az eljárás -  amennyiben a 

női ivarsejt megtermékenyítése már megtörtént -  házassága, élettársi kapcsolata megszűnése 

után is folytatható.154 Az egészségi ok (meddőség) bármelyik félnél fennállhat, akár a férfinél, 

akár a nőnél vagy mindkettőjüknél.

Már a rendszerváltás első éveiben az Alkotmánybíróság elutasította azt a 12/1981.(IX.29.) 

EüM rendelet155 alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 

indítványt, amely szerint a rendelet lehetővé teszi ugyan a mesterséges megtermékenyítést, de 

azt házassághoz és korhatárhoz köti.156 Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatalában 

az alábbiakat vette figyelembe.

A mesterséges megtermékenyítéshez nem fűződik olyan emberi vagy állampolgári alapjog, 

amely bárkit, minden megkülönböztetés nélkül megilletne. A megtermékenyítésnek ez a 

formája intézményes gyógymód, amelynek célja, hogy utódhoz segítse azokat az embereket, 

akiknek házasságból természetes úton egészséges gyermek nagy valószínűség szerint nem 

származhat. A mesterséges megtermékenyítés, mint egészségügyi szolgáltatás, feltételekhez 

köthető, feltéve, hogy ezek a feltételek az alkotmányos alapelvekkel összhangban állnak.

c) a kérelmezők nem állnak egymással olyan rokoni kapcsolatban, amely a házasságról, a családról és a 
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 8. § (1) bekezdésének a)-b) pontja szerint a házasságot érvénytelenné 
teszi, és ezt írásbeli nyilatkozatukkal alátámasztják,
d) a kérelmezők hitelt érdemlően igazolják
da) a meddőség kezelésére irányuló egyéb módszerek eredménytelenségét, és
db) a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, 
ej a 2. § (4) bekezdés szerinti feltétel teljesül,
j) valamennyi feltétel együttes fennállása esetén az alkalmazott eljárással orvosilag megalapozott esélye van 
egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének,
g) a kérelmezők a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint egyes egészségügyi, illetve személyazonosító adataik 
kezeléséhez hozzájárulnak.
154 Eütv. 167. § (2) A reprodukciós eljárás -  amennyiben a női ivarsejt megtermékenyítése már megtörtént -  a 
házastársi (élettársi) kapcsolat megszűnése után az egyedülálló nőnél tovább folytatható. Amennyiben azonban a 
megtermékenyítés testen kívül történt és az embrió beültetésére még nem került sor, a házastársak (élettársak) a 
reprodukciós eljárás megkezdése előtt, a 168. § (1) bekezdése szerinti együttes kérelmükben erre az esetre nézve 
az eljárás folytatását a házastárs (élettárs) halála esetére előzetesen kifejezetten kizárhatják.
(3) Az (l)-(2) bekezdésekben meghatározott esetekben reprodukciós eljárás csak akkor végezhető, ha a 
meddőség egyéb kezelési módszerei eredménytelennek bizonyultak, és az alkalmazott eljárással orvosilag 
megalapozott esélye van egészséges gyermek fogamzásának és megszületésének.
(4) Reprodukciós eljárás megfelelő szakorvosi javaslatra, az eljárás lefolytatására kiadott működési engedély 
alapján jogosult egészségügyi szolgáltatónál végezhető.
155 Hatályon kívül helyezte: 30/1998 (VI.24.) NM rendelet
156 A korhatár kérdésének vizsgálatát mellőzöm. A korhatárral kapcsolatosan a 750/B1990. AB határozat mellett 
a 18/2001. (VI. 1.) AB határozat foglalkozik.
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Az Alkotmány 15. §-a értelmében a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család 

intézményét. A gyermek születésének elősegítése mesterséges, vagy művi beavatkozás útján 

olyan esetekben, amikor a házaspárnak természetes úton nem lehet gyermeke, erősíti a 

házasság intézményét, és lehetővé teszi a tulajdonképpeni család (gyermekkel bíró 

házaspárok) létrejöttét.

Kívánatos, hogy a gyermekek lehetőleg teljes családban szülessenek, mivel a gyermek 

fejlődése szempontjából nemcsak az anyai gondoskodásnak, hanem az apa személyének és az 

apai nevelésnek is rendkívüli fontossága van.

Az indítvánnyal megtámadott rendeletben foglalt korlátozás a művi beavatkozás 

eredményeként születendő gyermek jogait védi, köztük az Alkotmány 67. §-ában foglaltakat, 

miszerint minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a 

védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez 

szükséges.157

Az Alkotmánybíróság döntése -  akkor egy évvel a Gyermek jogairól szóló Egyezmény 

elfogadása után és egy évvel a Magyarországi kihirdetése előtt -  rendkívül jó érzékkel, az 

Egyezmény szellemiségéhez méltóan közelítette meg a kérdést, elsősorban a gyermek és nem 

kizárólag a kérelmezők oldaláról.

157 750/B1990. AB határozat
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3.2 Az egyedül állók társadalmi jellemzői

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, 1980-ban 80 331, 2001-ben már csak 43 500 

volt a házasságkötések száma Magyarországon. Ugyanakkor 2001-ben a 43 500 

házasságkötés mellett 24 000 házasságot bontottak fel a bíróságok.158

A strukturális változás Európa- szerte általánossá vált, az okok mögött kétségkívüli tudati 

értékrendbeli változások is álltak. Ezek a változások a nyolcvanas évek elején-, közepén 

kezdődtek el, a kilencvenes évektől dinamikus növekedésnek indultak. Ez azt jelenti, hogy a 

családi életforma hazánkban is- Európa számos országához hasonlóan- elindult a változások 

útján. Mögötte egyértelműen az élettársi kapcsolatok terjedése áll. Iránta a társadalom nem 

lehet közömbös.

Tehát az elmúlt évtizedek alatt bekövetkezett változások okának tekinthetjük azt, hogy a 

fiatalok körében olyan attitűd látszik kialakulni, amelyek nehezen viselik el a házasság 

kötéssel járó „kényszer” elemeket. Ilyenek a különböző erkölcsi, vallásszerkezeti szabályok 

betartása, környezet megítéléséhez való alkalmazkodási képesség. Sokat jelent a 

párkapcsolatok alakulásában a kötöttségtől való félelem, a függetlenség megőrzése, amibe 

beletartozik a szülők részvétele és beleszólása az életükbe, de ennek következtében kialakul a 

bizonytalansági érzés, amiben élniük kell.159

A média által sugallt kép szerint a szinglik 25-35 évesek, karrierjük felfelé ível, alapvetően 

kiegyensúlyozottak, sikeresek, határozottak, helyzetüket nem pusztán elfogadják, de azzal 

tökéletesen elégedettek is.

A legfrissebb angliai kutatások szerint az ingatlanpiac legnagyobb játékosai a szinglik. 

Logikus, hisz legfőbb ismérvük az egyszemélyes háztartás, ehhez pedig élettér kell. S ha 

figyelembe vesszük a számadatokat, miszerint 1971-ben az angol nők közel háromnegyede 

házasságban élt (19 százalékuk volt egyedülálló), addig 2000-ben már csak a nők fele 

választotta a kötöttséget (48 százalék az egyedülállók aránya).

2003. novemberében először rendezték meg Franciaországban a Céliberté- szalont, ami 

kifejezetten a szingliket megcélzott termékek és szolgáltatások bemutatására jött létre. Az 

ország 60 milliós lakosságából az Insee statisztikai hivatal legfrissebb kimutatásai alapján 14 

millióan élnek egyszemélyes háztartásban.

158 SOMFAI B.: Bontás és közvetítés, Családi Jog, HVG-ORAC, 2003. Budapest
159 http://www.szexinfo.hu/upload/novedelem/document/ledzenyi_matyasne_palyazat.htm
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A szolgáltató- és utaztatóiparnak egyre inkább számot kell vetnie azzal, hogy a felnőtt 

társadalom mind nagyobb rétege választja tudatosan a szingli állapotot és mindazokat a 

külsőségeket, amik ezzel járnak.

Ahogy viszont a „szingli Amerika” valósága egyre kézzelfoghatóbbá válik: a

vezérigazgatóknak, politikusoknak és jogászoknak szembe kell nézniük a kihívással, hogy a 

jelzett juttatások rendszerét úgy alakítsák ki, hogy az nagyobb összhangban legyen a népesség 

összetételének változásával -  figyelmeztet a Business Week.160

Egyetértve a fent írtakkal mégis azt gondolom e kört tovább tágítva, arra keresni a választ, 

hogy egyedülálló nő ma, milyen módon eshet teherbe, talán nem szociológiai, nem jogalkotói, 

de nem is jogalkalmazói feladat.

A gyermekhez jutás jogi lehetőségeiről való tájékoztatás -  ami a mesterséges 

megtermékenyítés, az örökbefogadás, esetleg nevelőszülőség lehetőségét jelenti azonban 

már állami kötelezettség.

3.3 Örökbefogadás, mint gyermek „vállalás”

Az egyedül álló személyek örökbefogadása az egyik létező lehetőség a gyermekvállalásra.161 

Csaknem kétezer gyermek él tartós nevelésben, 2000-ben az örökbefogadhatónak nyilvánított 

gyermekek száma 372 volt.162 1000 gyermek örökbefogadását engedélyezték a 

gyámhivatalok. 2004-ben 2300 örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személy mellett 

2100 örökbefogadásra váró gyermeket tartottak nyilván a statisztikák. Ez persze nem jelenti 

azt, hogy a csecsemőt örökbefogadni szándékozók száma ne haladná meg jelentősen az 

örökbefogadható kisgyermekek számát, viszont ha nem a szülővé válás igényét tekintjük 

elsődleges célnak, hanem a gyermek családhelyettesítő formában, örökbefogadó szülőnél való 

elhelyezését, akkor a helyzet nem is olyan tragikus. Nem utolsó sorban az örökbefogadás 

megoldást jelenthet a gyermekek szakellátásból való kikerülésre.

160 http://www.pointemet.pds.hu/managermagazin/2004/01/managermagazin_29.html
161 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt.) 47. § (1) 
Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, aki -  a külön jogszabályban 
meghatározott — örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett, és 
személyisége, valamint körülményei alapján -  a gyámhivatal örökbefogadás előtti eljárása során hozott 
határozata értelmében -  alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 
évvel idősebb. A rokoni, illetve a házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől, illetve a felkészítő 
tanfolyam elvégzésétől el kell tekinteni.
162 Csjt. 48/A. § (1) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a 
szülő gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot, életvitelén, körülményein nem változtat, 
és emiatt az átmeneti nevelés nem szüntethető meg. Erre a jogkövetkezményre a szülőt az átmeneti nevelést 
elrendelő határozatban figyelmeztetni kell.
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3.4 A módosítás háttere és hatásai

Újabb európai uniós államban, Svédországban engedélyezték egyedülállók számára a 

mesterséges megtermékenyítést az elmúlt napokban. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió 

megszületésével a különböző tagállamokban hozott családjogi, emberjogi intézkedések 

kihatnak a többi tagállamban élőkre is. Franciaországban, ahol a mesterséges 
megtermékenyítés szabályozása régóta vitatéma, a gyakorlat már hosszú évek óta "uniós": a 

megtermékenyítésre váró egyedülálló vagy leszbikus kapcsolatban élő nők Brüsszelbe 

utaznak, ahol erre a rutinmütétre minden további nélkül lehetőség van. Brüsszel Párizstól 
másfél óra vonattal, a spermabankból történő fogantatás legfeljebb anyagi kérdés és nem jogi. 

A francia nők így könnyen kikerülhetik a jogi akadályokat.

Sokszor hangzik el érvként, miért kell ettől tartani, hiszen gyermekek ezrei élnek egyszülős 

családokban, egyedülálló örökbefogadó szülőnél. Sok gyermek nem ismeri az apját vagy éli 
fél árvaként életét, vannak akit elhagynak és vannak akit elhanyagolnak. Valóban, számtalan 

esetben a gyermek érdekeit tekintve hátrányosan alakulnak a körülmények. A különbség 

„pusztán” annyi, hogy tudatosan teremtünk apa nélküli állapotot, vagy a körülmények annak 

ellenére alakulnak így, hogy az állam minden tőle telhető kötelezettségét teljesíti, hogy a 

gyermek lehetőség szerint szüleit maga mellett tudva nőjön fel.
Segíteni egy örökbefogadásra rászoruló gyermeken, támogatni az anyát, hogy egyedül 
állóként is szülje meg és nevelje fel gyermekét vagy kihasználni az orvostudomány 

lehetőségeit és eleve elrendelni, hogy egy gyermek természetellenesen szülő, apa (apasági 

vélelem) nélkül foganjon meg és esetleg nőjön fel nem ugyanaz a kategória.
Álláspontom szerint a módosítással az állam és szervei meghasonlott állapotba kerülnek. Míg 
egyik oldalról a gyermeki jogok és érdekek mindenek felettiségét hangsúlyozzák másik 

oldalról diszkrimináció mentesség jegyében, mérlegelés nélkül különböztetik meg 
hátrányosan e gyermekeket.
A már idézett Alkotmánybírósági döntés egyértelműen megfogalmazza, hogy a művi 

beavatkozás eredményeként születendő gyermek jogát védik a korlátozó rendelkezések, 
tekintettel, arra, hogy a gyermeknek joga van az állam, a társadalom részéről arra a védelemre 

és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 

(Alkotmány 67. §)
A döntés óta, a gyermeki jogok és érdekek védelmének erősödése, -  bár távolról sem 

kielégítő mértékű -  intenzitása figyelhető meg. 163

163 http://gaycenter.freeweb.hu/Mas/2005/egynemuszulok.htm
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Az Eütv. figyelembe véve a társadalmi változásokat a különnemű élettársakra is kiterjesztette 

a művi megtermékenyítés lehetőségét. A Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve szerint a 

család -  és ezen belül elsősorban a gyermek -  sokoldalú védelme -  azonban -  olyan alapvető 

követelmény, amelyet a társadalom joggal támaszt mind a jogalkotással, mind a családjogi 

perekben folytatott ítélkezési gyakorlattal szemben. Ez a felismerés jut kifejezésre az 

Alkotmányban, a Családjogi törvényben és más jogszabályokban.

Mind a szülőnek, mind a gyermeknek törekednie kell a szülő-gyermeki kapcsolat 

fenntartására, mert a gyermek érdekében az áll, ha továbbra is maga mellett tudja mindkét 

szülőjét, és különösen az élet sorsfordulóinál, tanulmányai megválasztásában, az életre való 

felkészülésében számíthat segítségükre.

Az irányelv a gyermek elhelyezéssel kapcsolatosan szól a szülő-gyermek kapcsolattartás 

fontosságáról, mégis érzésem szerint az apa gyermek életében betöltött szerepét, gyermekéhez 

való kapcsolatának jelentőségét nem kérdőjelezhetjük meg. Beszélni és tenni érte viszont csak 

akkor lehet és érdemes, ha a szülő létezik.

A tárgyvesztés a pszichológiában azt jelenti, hogy valaki elveszít valami számára fontosat. Ez 

persze nem csak a szó köznapi értelmében vett tárgy lehet, hanem például egy szeretett 

személy. Ennek megfelelően a tárgyvesztésnek is lehetnek különböző fokozatai, és annál 

nagyobb stresszel járnak, minél fontosabb szerepet játszott az adott veszteség tárgya az egyén 

életében. A közeli rokonok elvesztése már igen komoly veszteségélményt jelent.164 

Nem állítom, hogy párhuzamot kellene vonni az apa halála vagy válás során bekövetkező 

veszteség és az apával eredendően nem rendelkező gyermek helyzete között, de a 

következmény tekintetében mégis van valami közös, a szülő nem léte.

3.5 Az apasági vélelem

A Csjt. rendelkezései a reprodukciós eljárásban részt vett férfi apasági vélelmét állítja fel, 

feltéve, hogy az anya nem állt házassági kötelékben. A reprodukciós eljárás a házastársak és 

élettársak együttes kérelmére végezhető, melyet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni.165

164 FEKETE M.-GRÁD A.: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak, HVG-ORAC, 2002. Budapest, 425. o.
165 Eütv. 168. § (1) Reprodukciós eljárás -  egyedülálló nő esetén annak folytatása -  a házastársak, illetőleg 
élettársak együttes, illetve -  a 167. § (2) bekezdése szerinti kizáró nyilatkozat hiányában, valamint a letétbe 
helyezett embrióval kapcsolatos rendelkezési jog keretei között -  az egyedülálló nő írásbeli kérelmére 
végezhető. A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az élettársi kapcsolat fennállásáról az 
élettársak közokiratban nyilatkoznak.
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Ezzel elfogadják, hogy az inszemináció eredményeként szülendő gyermekük családi jogállása 

a vérszerinti gyermekjogállásával teljesen azonos.166 167

Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, ez esetben a megtámadásra nem a 

vélelemnek a biológiai származástól való eltérése teremt alapot, hanem a megtámadás csupán 

akkor lehetséges, ha az anya férje vagy élettársa az eljáráshoz nem járult hozzá. [Csjt. 43.§ (1) 

bek.] A reprodukciós eljárásból származás esetén a megtámadás eltérése az egyéb vélelmektől 

azzal magyarázható, hogy ilyenkor kifejezetten a házastárs, élettárs egyetértésével történik az 

apává válás egy olyan eljárás eredményeként, aminél a biológiai kapcsolat ismeretlen és fel 

sem kutatható. Miután pedig mindezen körülmények ismeretében történik a szülővé válás, és 

ha valaki ezzel a lehetőséggel él, utóbb a gyermeket nem foszthatja meg attól, hogy betöltött 

legyen az apai jogállása, különös tekintettel arra, hogy a biológiai apa felkutatása és az apaság 

megállapítása kizárt. Látható, hogy a Csjt. rendelkezései tekintettel az Eütv. 

rendelkezéseire -  a gyermek érdekét szem előtt tartva -  az apasági vélelmek körébe emelte a 

reprodukciós eljárásban kérelmezőként szerepelő partner (férj, élettárs) apasági vélelmét, 

valamint a biológiai apa kutatásának tiltása éppen e vélelemre tekintettel értelmezhető.

Az apasághoz számos szülői jogok és kötelezettségek (gondozás, nevelés, törvényes 

képviselet, vagyonkezelés, gyámnevezés, tartás, kapcsolattartás, gyermek nevének, 

életpályájának megválasztása,) fűződnek.

A szülő mögött általában felsorakoznak a nagyszülők, és a távolabbi rokonok, akik a gyermek 

fejlődése szempontjából további fontos családi kapcsolatokat jelenthetnek. Mindezen 

felsorolás a módosítás eredményeképp születendő gyermekeknél már fogantatásuk 

pillanatában csak az anya vonatkozásában valósulhat meg. Esélyegyenlőségről beszélni tehát 

az ő esetükben talán disszonáns lenne.

166 Csjt. 36. § Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt 
nem állott házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni
a) azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el, vagy
b) azt, akit a bíróság jogerős ítélettel a gyermek apjának nyilvánított, vagy
c) a jelen törvényben meghatározott feltételek esetén azt, aki a gyermek születése után az anyával házasságot 
kötött, vagy
d) azt a férfit, aki az anyával külön törvény rendelkezései szerint lefolytatott emberi reprodukcióra irányuló 
különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) vett részt és a származás a reprodukciós eljárás 
következménye.
167 A családjogi törvény magyarázata, szerk. Sári Pétemé Vass Margit, KJK, 2002. Budapest, 749, 750. o.
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III. A családban élő gyermek kapcsolatai

1. A kapcsolattartási jog fejlődése

Álláspontom szerint a szülő-gyermek kapcsolattartása a házasság felbonthatóságával és a 

szülői felügyeleti jogok kiszélesedésével nyert egyre nagyobb gyakorlati, majd elméleti 

jelentőséget a történelem során. Alapjaiban új szemléletről és megközelítésről -  e jog 

tekintetében is -  a gyermeki jogok deklarálása óta beszélhetünk.

„A római törvények168 megengedték a házasság felbontását (dissolutio vinculi), a kölcsönös 

megegyezés alapján való felbontást (divoríium ex consensu) a keleti császárok csak a VIII., 

IX. század óta tiltották, de más ésszerű ok alapján (divoríium vagy repudium ex ratiombili az 

egyik fél akaratából) még azon túl is megengedett volt.169 170 Nem kisebb akadályokba ütközött a 

felbonthatatlanság a germán népeknél, kiknek törvényei nem feltétlenül tiltották a felbontást, 

sőt nem egyszer partikuláris zsinatok is tűrték azt vagy éppenséggel megengedték. A római 

pápák állandó és meg nem alkuvó küzdelmének meg lett végre az eredménye: a frank 

birodalomban Nagy Károly óta, a X. század óta pedig az egész Nyugaton diadalmaskodott a 

felbonthatatlanság. A tridenti zsinat a görögöknek azt a gyakorlatát, hogy a házasságtörés 

miatt a házasságot felbontják, kíméletes formában bár, de visszavetette, a protestánsoknak 

pedig a házasság felbonthatóságáról vallott nézeteit kárhoztatta. A bolognai iskola a XII. 
században azt tanította, hogy a bevégzetlen házasság bizonyos okból felbontható. A gallikán 

tan evvel szemben a bevégzetlen házasságot is abszolúte felbonthatatlannak vallotta. III 
Sándor döntötte el a vitát, elvetvén a bevégzetlen házasság felbonthatóságát a bolognai iskola 

okainak alapján, csak éppen az ünnepélyes fogadalom ilyetén felbontó erejét tartotta meg. A 

végre nem hajtott házasság másik oka, a pápai felmentés, ha megvan is III. Sándor pápánál és 

ha elméletileg a XIII. század óta tanították is, általában mégis csak V. Márton óta van 

alkalmazásban, úgyhogy a pápa ebbéli jogát kétségbevonni, vagy az ezt tagadó nézetet 

valószínűnek mondani ma már nem lehet.” A kánonjog szerint a házastársak szétválasztása 

kétféle lehet.

168 Bővebben: MARTON G.: i.m. 247. o.
165 A válás a régi jogban is elvileg lehetséges volt, erre utalnak a 12 táblás törvény töredékei közötti nyomok is.
170 SÍPOS I.-GÁLOS L.: Katolikus Házasságjog rendszere, Szent István Társulat, Budapest, 1960. 553-554. o.
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A házassági kötelék felbontásával (divortium plenum, perfectum) vagy ellenben úgy, hogy a 

kötelék épségben marad s csak az ágy, asztal és lakás közössége szűnik meg, ami a házassági 

életközösség megszakítását jelenti (divortium minus plenum, separatio tori, mensae et 

habitationis). A polgári társadalmi viszonyok kialakulásával a válás jogának a 

követelménye sajátosan érvényesült, egyes országokban megengedetté vált, más országokban 

nem, a bontás. A francia jogfejlődés útját az jellemezte, hogy a francia forradalom szélesre 

tárta a bontás módozatainak kapuját, majd megszigorították, sőt több mint 60 éven át 

tilalmazták a bontást, egészen az 1884-ben megszületett Naquet törvényéig, amely 

visszaállította a bontás napóleoni konstrukcióját. A porosz jog 1794-ben vezette be a kötelező 

házasságot és szabályozta a házasság felbontását. Angliában és az angol jog nyomán az USA- 

ban is az anglikánegyház hatására a vétkességi rendszer vált uralkodóvá. Európa több 

országában (Olaszország, Spanyolország) egészen a XX. század második feléig a házasság 

felbonthatatlan volt.171 172 173 Magyarországon a XIX. század végéig az egyházak feladata volt a 

házasköteléki viszonyok szabályozása és a bíráskodás. A 48’-as eszmék szellemében nyújtotta 

be Irányi Dániel országgyűlési képviselő 1869-ben a vallásszabadságról szóló 

törvényjavaslatát, melyben alapelvi szintű rendelkezéseket írt le: a házasságot polgári 

szerződésnek tekintette, s az egyházi törvényszékek előtti pereket polgári bíróság elé kívánta 

utalni. A vita a törvényjavaslat elutasításával zárult. A polgári házasság gondolata, a válás 

ettől az időponttól kezdve folyamatosan napirenden voltak. 1873-ban a IV. Magyar 

Jogászgyűlés megtárgyalta a házasság felbontásának kérdését; 1880-ban Sztehlo Zoltán újabb 

törvényjavaslatot készített a házasság megkötésének és felbontásának feltételeiről. Többségi 

álláspont lett a jogászgyűlésen olyan generálklauzula alkalmazása, mely alapján a bíróság a 

meggyőződése szerint „belsőleg megtört és megsemmisült házasságot” felbonthatta. Ebben az 

időszakban hazánkban nyolcféle párhuzamosan érvényes jogrendszer (kánonjog, görögkeleti 

román és szerb egyház, ágostai hitvallású református egyház, erdélyi református egyház, 

erdélyi evangélikus egyház, unitáriusok, izraeliták joga stb.) volt hatályban. Ezt a 

szétdarabolt házassági jogot számolta fel az 1894. évi XXXI. házassági törvény (Ht.). A Ht. 

feltétlen (abszolút) és feltételes {relatív) bontó okokat ismert. A Ht. 95. §-a értelmében a 

szülők megegyezhettek arra nézve, hogy a közös gyermeket melyikük nevelje. A Ht. 103. §-a 

már arról rendelkezett, hogy a gyermekét nem nevelő szülőnek joga, hogy a gyermekével 

érintkezzen, és a nevelését ellenőrizhesse.

171 Bővebben: ERDŐ P.: Egyházjog, Szent István Társulat, 1991.
172 Bővebben: CSIKY O.: A házasság felbontása, KJK, Budapest, 1990. 70-88 o.
173 BARZÓ T.: A házassági jog és a házassági vagyonjog fejlődésének rövid történeti bemutatása. HVG-ORAC, 
Családi Jog IV. évf. l.sz. 2006. 2,3. o.
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A 6800/1945. M.E rendelet bevezette a megegyezésen alapuló bontást és az 5 éves 

különélésen alapuló bontás tényállásának bevezetésénél nem engedte meg a vétkesség 

vizsgálatát.174 175

A római jogi patriarchális nagycsaládban az atya hatalma {patria potestas) korlátlan volt, akár 

meg is ölhette gyermekét {ius vitae ac necis). A patria potestas a családfőnek a családjához 

tartozó személyek fölötti teljes magánjogi uralma. Ez az uralom a régi civiljog szerint éppúgy 

abszolút, mint a rabszolgák feletti hatalom, aminek korlátlanságának a vallás, az erkölcs és az 

észszerűség szabott korlátot. A germán jogrendszer hatására az atyai hatalom, a szülő

gyermek közötti oltalmi viszonyt is magában foglalja. A középkori családmodellben így már a 

hangsúly a gyermek oltalmazására került, az atyai jogok egyben kötelességet is jelentettek. Az 

ipari társadalmak kezdetben megőrizték a feudalizmusból örökölt családfői hatalmi pozíciót, 

míg a későbbiekben a szülővel szembeni nevelési követelmények kerültek előtérbe.176 A 

polgári jogrendszerekben az atyai hatalom szülői hatalommá alakult át, amely adott esetben 

korlátozható és elvonható. A korlátlan atyai hatalom mindkét szülőt megillető szülői 

hatalommá alakult át a legtöbb nyugati állam törvényeiben (Francia-, Olasz-, Spanyolország, 

Belgium, Svájc, Hollandia, Német- és Lengyelország), amelynek tartalmát a gyermek 

személye fölötti gondozás, a kiskorú vagyonának kezelése és képviselete mint jog és 

kötelesség képezi, gyámhatósági ellenőrzés mellett. A közhatósági befolyás azonban még 

annyiban is tovább érvényesült, hogy számos nemzet törvénye a szülői hatalmat részben vagy 

egészben törvényes gyámsággá gyengítette, mint pl. az angol jog, az 1920. évi dán törvény, a 

francia, belga és holland jogok. A törvények szülői hatalom hatósági elvonását nemcsak a 

szülő vétkessége, hanem a kiskorú testi, lelki vagy erkölcsi javának veszélyeztetése esetén is 

megengedik és lehetővé teszik azt is, hogy a szülői hatalom tartalmát képező jogok ne csak a 

maguk egészében, de részben és fokozatosan is korlátozhatók, illetve elvonhatok legyenek. 

Ilyen tartalmú rendelkezéseket tartalmaznak az 1905. évi dán, az 1912. évi francia törvény, a 

svájci ptk. (284. §), az 1922. évi német ifjúságjóléti törvény.177

Az atyai hatalom intézményét jogunk a római jogból vette át, bár a keresztény vallás 

befogadását követően enyhébb és korlátoltabb hatalmat jelent, mint a római jogban.

174 CSIKY-FILÓ: i.m. 84, 85. o.
175 Bővebben: MARTON G. i.m. 251-259. o.
176 Magyar Magánjog 11. kötet, Családjog, szerk: SZLADITS K., Grill K. Könyvkiadó, Budapest, 1940. 335-337. o.
177 CSORNA K.: Magyar Magánjog, szerk. SZLADITSK., Grill Károly Könyvkiadó, Budapest, 1938. 333. o.
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A magyar jogban Szent István törvénykönyvének 8. fejezetében kimondja: „Az atyák azért 

atyák, hogy táplálják gyermekeiket”. Werbőczy Hármaskönyve az atyának a „háza népe” 

feletti uralmat adott, ennek keretében az atya gyermekét megfenyíthette, elzárhatta, bárkitől 

visszakövetelhette. Az atyai hatalmi jogok között nem szerepelt a gyermek nevelésének, 

eltartásának kötelezettsége, mivel ezt a szülők természetből fakadó feladatának tekintették.

A gyámsági és gondnoksági ügyekről szóló 1877. évi XX. te. az atyai hatalom körében a 

vagyonkezelést, a törvényes képviseletet és a gyámnevezés jogát említette (Gyt. 15. §). A 

kiskorúak személye feletti felügyeletet a szülők együtt gyakorolhatták. Az, hogy milyen 

jogosítványokat jelent a kiskorú személye feletti felügyelet, a jogirodalomban is vitás volt a 

bírói gyakorlat a gondviselés, nevelés jogát értette alatta. Tartalmát képezte továbbá a 

gyermek keresztnevének megválasztása és a gyermek kiképzése. A jogok mellett a szülő 

köteles gyermekét magánál tartani, lakó- vagy tartózkodási helyét kijelölni, a kiskorú testi 

épségének fenntartása felett szigorúan őrködni, betegség esetében gyógyíttatni (Gyt. 26. és 

92.§), gyermeke tehetségének hajlamainak és vagyoni viszonyainak megfelelő módon a 

gyermek testi, szellemi és erkölcsi neveltetéséről és kiképeztetéséről gondoskodni, aminek 

tekintetében a szülőnek szabad keze van (Gyt. 91 .§). A Ht. 103. §-ának abból a 

rendelkezéséből, hogy a „szülő a gondviselésére nem bízott gyermekével is rendszerint 

érintkezhetik és nevelését ellenőrizheti”, az következik, hogy az anyát korlátlanul megillették 

a gondozására bízott gyermekek feletti nevelés és felügyelet joga, míg az apának a gyermek 

személyére nézve nem volt több joga, mint az, hogy az anya gondviselése alatt lévő
1 7 0gyermekekkel érintkezhetett és nevelésüket ellenőrizhette.

A 10470/1945. ME sz. rendelet az „atyai hatalom” fogalmát „szülői hatalommá” változtatja. 

Weiss Emília véleménye szerint a hatalmi elem eltűnt, e jogok szülői felügyeletté, szülői 

jogokká szelídültek. Egyes jogrendszerek az elnevezést illetően megtartották még a szülői 

hatalom kifejezést, tartalmukban azonban a szülők jogait és kötelességeit jelentik. Más 

jogrendszerek a jogviszony elnevezésében is szakítottak a hatalom kifejezéssel. A magyar jog 

szülői felügyeletnek, más jogok szülői jogoknak, szülői felelősségnek nevezik e 

jogintézményt.178 179 180

178 CSIKY-FILÓ: i.m. 247 o.
179 CSORNA K.: i.m. 341, 342 o.
180 WEISS E.: Családjogi alapismeretek, ELTE Jogi Továbbképző Intézet kiadása, Budapest, 1999. 89. o.
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2. A hatályos jogszabályok

A XX. század második felében a társadalmi viszonyok változásai, az értékrend módosulások, 

az új családmodellek át illetve kialakulása, a pszichológiai és lélektani hatások ismeretének 

terjedése, az új párkapcsolatok megjelenése, az alternatív konfliktuskezelési módszerek 

igényének felmerülése és az -  ezredfordulóra szinte természetes jelenségként tapasztalható -  

egyedülálló anyák tudatos gyermekvállalása lehetett a hátterében annak, hogy a láthatási 

(kapcsolattartási) jog nagyobb hangsúlyt kapott a jogalkotás és a jogalkalmazás területén 

egyaránt.

Az 1952. évi IV. törvény szerint a szülőnek akkor is jogában áll gyermekével érintkezni, ha a 

szülői felügyeleti jogát nem gyakorolja [Csjt. 93.§ (1) bek.]. Az érintkezési jog helyett a 

gyakorlat azonban a láthatási jog kifejezést alkalmazta. Az 1986-os Csjt. Novella egyik 

jelentős módosító rendelkezése a Csjt. 92. § (1) bekezdése, mely szerint a külön élő szülőnek 

nemcsak joga, hanem kötelessége is a gyermekével való rendszeres kapcsolattartás.

A Csjt. 92. § (1) bekezdés szövegébe került különélő szülő és gyermeke kapcsolattartási joga 

melletti kapcsolattartási kötelesség inkább a szülők meggyőzését kell, hogy jelentse, mind a 

bírósági, mind a gyámhatósági eljárás során, szemben a szigorú és határozati kötelezést 

tartalmazó bírói és gyámhatósági döntéssel. A kötelezettség szó szerinti értelmezését a 

kapcsolattartás biztosításában -  a gondozó szülő részéről -  viszont elengedhetetlennek és az 

elhelyezés megváltoztatására okot adó egyik legalapvetőbb magatartási hibának értékeljük. A 

kapcsolattartási jog gyakorlati érvényesülése érdekében fogalmazza meg a Csjt. 92. § (1) 

bekezdés második mondata azt, hogy a gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a 

zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A Csjtn. miniszteri indokolásának 3. pontja a külön élő 

szülő és gyermeke kapcsolattartásának szabályozásáról többek között a következőket 

fogalmazza meg: „A gyermekkel való »kapcsolattartás« joga és kötelessége hárul eszerint a 

gyermektől külön élő szülőre. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a 

zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A szabályból következik, hogy mind a gondozó szülő, 

aki akadályozza a kapcsolattartást, mind a külön élő szülő, aki nem él vele, megsérti szülői 

kötelességét. Ennek a gyermekkel kapcsolatos jogviták elbírálásánál (gyermekelhelyezés stb.) 

jelentőséget kell tulajdonítani.
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A gyermekelhelyezést követő szülő-gyermek kapcsolattartásról szemléletesen szól a 

Legfelsőbb Bíróság 24. sz. és 19. sz. Irányelvvel módosított 17. sz. Irányelvének VI. pontja: A 

házasság felbontásával nem szűnik meg a szülők közös felelőssége a gyermek sorsáért. A 

Csjt. 92. §-ának (1) bekezdése a gyermekétől külön élő szülő jogává és kötelességévé teszi, 

hogy a gyermekével kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzék (a kapcsolattartás 

joga), a gyermeket nevelő szülő vagy más személy pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást 

biztosítani. A házasság felbontása ennélfogva nem járhat azzal a következménnyel, hogy 

szüleinek egyikét a gyermek elveszítse. Mind a szülőnek, mind a gyermeknek törekednie kell 

a szülő-gyermeki kapcsolat fenntartására, mert a gyermek érdekében az áll, ha továbbra is 

maga mellett tudja mindkét szülőjét, és különösen az élet sorsfordulóinál, tanulmányai 

megválasztásában, az életre való felkészülésében számíthat segítségükre (Csjt. 72. §). A 

gyermeknek az egyik szülőnél történt elhelyezése nem érinti a másik szülőnek azt a jogát és 

kötelességét, hogy a gyermeket rendszeresen látogassa, szeretetét kinyilvánítsa, gyermekével 

a meghitt viszonyt fenntartsa. A gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár el az a szülő, aki a 

gyermeket a másik szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja és ellene hangolja. A 

gyermekek érzésvilágára ez károsan és kiszámíthatatlanul hat, s az is bekövetkezhet, hogy a 

gyermek szembefordul mindkét szülőjével.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság A szülői felügyeletről szóló 84/4. sz. Ajánlásának 8. 

alapelve szerint: Minden esetben mindkét szülőt terheli a gyermek eltartásának kötelezettsége. 

A gyermekkel nem együttlakó szülőnek meg kell adni legalább a lehetőségét annak, hogy a 

gyermekkel személyes kapcsolatot tartson fenn, hacsak az ilyen kapcsolattartás nem súlyosan 

káros a gyermek érdekei szempontjából.

A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 9. cikkének 3. pontja szerint, az 

Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől 

külön élő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést 

tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével 

ellenkezik. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyezmény, a gyermek kapcsolattartáshoz való 

jogát csak a szülők vonatkozásában rögzíti, míg egyéb hozzátartozókról említést nem tesz 

továbbá, hogy nem abszolút jogról lévén szó e jog a gyermek érdekében korlátozható.
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A Gyvt. a kapcsolattartási jog tartalma tekintetében a Csjt. szabályaihoz képest kiterjesztően 

rendelkezik: a gyermeknek joga van, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az 

esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek, továbbá joga van a szülő felügyeleti 

jogának megszűnése esetén is származása, vérszerinti szülei megismeréséhez és -  a 

vérszerinti szülők beleegyezése mellett -  a kapcsolattartásra is.181

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikke (Magán- és családi élet tiszteletben tartásához 

való jog) elvben mind az anya, mind az apa számára garantálja a gyermekeikkel való 

kapcsolattartást. E főszabály még azokban az esetekben is irányadó, amelyekben a gyermek 

születése a szülők életközösségének megszakadása utáni időszakra esett.182 183 

A kapcsolattartás, mint gyermeki jog fontosságát, jelentőségét jól érzékelteti, hogy a -  még el 

nem fogadott -  Európai Unió Alkotmánya a gyermekek jogaira vonatkozó rendelkezései 

között említi: „minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, 

személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel ellentétes” (11-84. 

cikk).

A kapcsolattartási jog szabályait illetően kettősség figyelhető meg attól függően, hogy 

családjában nevelkedő vagy családjából kiemelt és gyermekvédelmi szakellátásba került 

gyermek-szülő kapcsolattartási jogáról beszélünk. Egyrészről ugyan a rendelkezések általános 

jellegűek, másrészről viszont eltérő, speciális szabályokat találunk a két esetkörre 

vonatkozóan. Eltérések jelentkezhetnek a jogviszony tartalma (jogalanyok jogai és 

kötelességei), a döntéshozatal, a végrehajtás módja, vagy az alkalmazható 

jogkövetkezmények tekintetében. A fentiekre tekintettel jelen fejezetben a családban élő, míg 

az V. fejezetben a családból kiemelt gyermek kapcsolattartási jogával foglalkozom. A 

nemzetközi és Európai Uniós szabályozás pedig szükségessé teszi, hogy a IV. fejezetben 

külön mutassam be a határokon átívelő kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, gyakorlatot.

2.1 A kapcsolattartás célja

A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson 

fenn. A gyermekétől külön élő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot 

tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen (a kapcsolattartás joga). A gyermeket nevelő szülő
1 XIvagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.

181 Gyvt. 7.§ (4),(5) bek.
182 GRÁD A.: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. Budapest, 2005, 386. o.
183 Csjt. 92. § (1) bek.
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A jogalkotó a Csjt.-ben alapvetően csak a kapcsolattartási jog keretszabályait határozza meg, 

melyet az alacsonyabb szintű jogszabályok és a jogalkalmazó (a felek, gyámhivatal, bíróság) 

tölt meg tartalommal.

A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti 

családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, 

fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetőén segítse.184

A kapcsolattartás célja jól érzékelteti, hogy a szülő-gyermek kapcsolat többet kell, hogy 

magában foglaljon, mint a kapcsolattartásra jogosult egyéb személyek és a gyermek közötti 

kapcsolattartás. Míg az utóbbi esetben a családi kapcsolat fenntartása a cél, addig a szülők 

esetében a családi kapcsolaton túl, a gyermek nevelésének, fejlődésének figyelemmel 

kisérése, segítése. Azaz, a szülők részéről a gyermek további életében való aktív részvétel 

sokkal hangsúlyosabb. A nevelésben való segítés nézetem szerint azt jelenti, hogy a szülői 

felügyeleti jog e részjogosítványa -  ha korlátozott mértékben is de -  gyakorolható, sőt kell 

gyakorolni. Nem lehet a nevelés tekintetében passzív szemlélő a külön élő szülő, hiszen a 

gyermeknek e tekintetben is mindkét szülőjére szüksége van illetve lehet. A szülő joga és 

kötelessége gyermekének sorsát, jövőjét akkor is figyelemmel kísérni, ha gyermekétől külön 

él, és ha szülői felügyeleti joga részben vagy egészben szünetel. Felelőssége továbbra is 

fennáll, gyermeke erkölcsi fejlődésének elősegítése, jellemének kialakítása, képzettségének 

megszerzése terén. A kapcsolattartás nem pusztán azt a célt szolgálhatja, hogy ne szakadjon 

meg a kapcsolat a gyermek és szülője között, hanem azt is, hogy alakuljon ki élő kapcsolat 

közöttük.

A szülő-gyermek közötti „érintkezési” jog szó helyébe az 1986. évi módosítás során a 

törvénybe került „kapcsolattartás” szóhasználat szerencsésebb, jobban fedi a szülő-gyermek 

viszonyból eredő rendszeres találkozások, együttlétek érzelmi, erkölcsi tartalmát.

2.2 A kapcsolattartás alanyai

A Családjogi törvény 1995-ig csak szülőket említett a kapcsolattartási jog és kötelesség 

vonatkozásában. Az 1995. évi módosítás óta a Családjogi törvény 92. §-ának (1) bekezdése 

alapesetben hárompólusú jogviszony alanyainak a jogáról illetve kötelezettségéről szól -  és 

szintén csak szülőt említ -, amikor a kapcsolattartási jog meghatározásakor úgy fogalmaz: a 

gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, a

184 Gyér. 27. § (1) bek.
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gyermekétől különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn, 

vele rendszeresen érintkezzen. A gyermeket nevelő szülő vagy más személy (kapcsolattartásra 

kötelezett) pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.

A kapcsolattartási jogviszony alanyai tehát: a gyermek, a kapcsolattartásra kötelezett (szülő, 

gyám, örökbefogadó, családbafogadó szülő, más személy) és a kapcsolattartásra jogosultak. A 

gyermek esetében hangsúlyozni kell, hogy a kapcsolattartáshoz való joga alapján lehetősége 

(joga) van szülei mellett minden további jogosulttal is kapcsolatot tartani és amennyiben 

korlátozottan cselekvőképes a kapcsolattartás szabályozása iránti kérelmét önállóan 

előterjeszteni. Sőt, indokolt esetben a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámja 

biztosíthatja, hogy a gyermek személyes kapcsolatait érdekében és kérésére a jogosultak
1 o r

körén túl is ápolhassa.

2.3 A kapcsolattartásra jogosultak köre

A kapcsolattartásra jogosult személyek körét a Gyér. tartalmazza. A gyermekkel való

kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú testvér, továbbá -  ha a

szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy

kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja -  a gyermek szülőjének testvére, valamint

szülőjének házastársa is jogosult. A meghatározott személyek kapcsolattartását nem érinti a

Csjt. 52. §-ának (2) bekezdése szerinti közös gyermekké fogadás, ha az a házasság, amelyből

az örökbe fogadott gyermek származik, a gyermek szülőjének elhalálozása folytán szűnt 
186meg.

Annak ellenére, hogy a Gyér. olyan személyekkel is lehetővé teszi a kapcsolattartást, akikkel 

a gyermek rokoni, családi vagy más kapcsolatban áll, ki kell hangsúlyozni, hogy ez nem 

jelenti azt, hogy a többi jogosult és a szülők tekintetében teljesen azonos lenne a 

kapcsolattartási joghoz való viszony. A szülőket megillető kapcsolattartási jog a szülőség 

egyik jogi kifejeződése. A szülőnek joga van gyermekével való kapcsolattartásra, függetlenül 

attól, hogy korábban együtt élt-e vele, hogy van-e érzelmi kötődés kettőjük között. A 

nagyszülők, testvérek megítélése e vonatkozásban hasonló a szülőkéhez, míg más jogosultak 

esetében a kapcsolattartás feltétele, hogy a gyermek személyes kapcsolatban álljon a kérdéses 

személlyel, ami megalapozza a gyermek érdekében való szabályozást. 185

185 Gyer.28.§ (2), (3) bek.
185 Gyér. 28. § (1) (4)
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A nagyszülők számára a már Csjt.-t megelőző jogszabályok is lehetőséget adtak a 

gyámhatóságnak arra, hogy láthatási jogukat gyakorolhassák. A gyámhatósági eljárásról szóló 

1954. évi rendezés, majd az 1974-ben született Gyér. és végül az 1997. Gyér. biztosítja a 

nagyszülőnek unokájával történő kapcsolattartási jogát.

A szülő és a gyermek között fennálló érzelmi és erkölcsi kapcsolathoz hasonló kötelék áll 

fenn a nagyszülő és az unoka között is. Az ennek megfelelő kapcsolattartás köztük 

mindaddig, amíg a szülők együtt élnek és a gondozás, nevelés jogát együtt gyakorolják, ez a 

családi életen belül természetszerűen bonyolódik le és szabályozásra általában nem szorul. 

Előfordul azonban a szülők házasságának fennállása alatti nagyszülői kapcsolattartási eljárás. 

A szülők a valós vagy vélt sérelmeiket úgy torolják meg a nagyszülő(k) felé, hogy eltiltják az 

unokától. Az ilyen magatartás a gyermek életében fontos szerepet betöltő személyek körét 

szűkíti le, ami érdekeivel ellentétes.

A szülők házasságának felbomlásával rendszerint a különélő szülő családjában merül fel a 

különélő szülő kapcsolattartási jogával párhuzamosan a nagyszülői kapcsolattartási igény is.

A kapcsolattartás célja a szülő-gyermek relációban elsősorban az, hogy az arra jogosult szülő 

a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, elősegítse az érzelmi 

kapcsolat fenntartását, a gyermek egészséges fejlődését.

A nagyszülő esetében az érzelmi kapcsolat a domináló, de a gyermekre nézve hasznos, 

érzésvilágát tágítja, egyéniségét a minél több szeretet pozitívan befolyásolja. Nézetünk szerint 

tehát amennyiben a gyermek tekintetében a szülői kapcsolattartás mellett nem zaklatásszerű e 

többlet kapcsolattartás biztosítása, úgy arra kell törekedni, hogy a kérelmeknek az adott 

kereteken belül eleget tegyünk. A fenti gondolatmenetet támasztja alá a Csjt. 92. § (1) 

bekezdése, amely a kapcsolattartást a szülő-gyermek tekintetében egyben kötelességként is 

előírja, szemben a nagyszülő lehetőségként felmerülő kapcsolattartási jogával, amelyet csak 

alacsonyabb szintű jogszabály állapít meg.

A nagyszülő-unoka kapcsolattartását a gyermek 3 éves kora alatt is megállapíthatja a 

gyámhatóság, ha az a kiskorú gyermek érdekében áll.

Az alábbi 2004-es ügy jól érzékelteti a megromlott szülői kapcsolatok közvetlen hatását a 

gyermek-nagyszülő kapcsolatában. Az apai nagyszülő kérte, hogy az elsőfokú gyámhivatal 

szabályozza a nyolc éves unokájával történő kapcsolattartást, mivel az anya azt nem 

biztosítja.
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A nagyszülő elmondta, hogy az apa több hónapja előzetes letartóztatásban van, így ő nem tud 

kapcsolatot tartani gyermekével. A gyámhivatal az eljárás során tárgyalást tartott, melyen az 

anya idézés ellenére nem jelent meg, így a hatóság a feleket együttesen meghallgatni és 

egyezséget ajánlani nem tudott.

Az anya néhány nap múlva szóbeli értesítésre jelent meg a gyámhivatalban a nagyszülő 

kérését kategorikusan elutasította elmondta, hogy a kapcsolattartást csak a saját lakásában 

ellenőrzött körülmények között tudja elképzelni, mivel a nagyszülők körülményei nem 

alkalmasak a kislány ott tartózkodására. Az anya állítása szerint a nagyszülők rendszeresen 

fogyasztanak alkoholt és olyan kutyát tartanak, melytől a kislány fél. Elmondta még, hogy a 

nagyszülők egy alkalommal elvitték a kislányt az apához, ami a gyermeket nagyon 

megviselte. A gyámhivatal a felek meghallgatását követően úgy ítélte meg, hogy a 

kapcsolattartás szabályozását megelőzően szükséges annak ismerete, hogy a kislányt milyen 

érzelmek fűzik nagyszüleihez, ezért pszichológiai vizsgálatot rendelt el, mind az anya és 

gyermek, mind a nagyszülők vonatkozásában. A Gyermek Ideggondozó Intézet 

szakvéleményének ismeretében havonta egy alkalommal három óra időtartamban szabályozta 

a kapcsolattartást az I. fokú gyámhivatal. A döntés ellen nagyszülő fellebbezéssel élt. A 

másodfokú gyámhivatal a felterjesztett iratok áttekintését követően helyszíni szemlét tartott az 

apai nagyszülők lakóhelyén, melyet az anya alkalmatlannak minősített a kapcsolattartásra. A 

közlemúltban épült ház annak ellenére, hogy még sok munka van rajta minden vonatkozásban 

alkalmas a gyermek ott tartózkodására (különösen ilyen rövid ideig). Rendkívül szép 

környezet, jó levegő csak jót tesz a városban élő gyermeknek. Az anya aggodalma a kutyát 

illetően alaptalan, az állat elpusztult. A nagyszülővel folytatott személyes találkozást 

követően személye sem lehet akadálya a kapcsolattartásnak. Az anya és nagyszülők közötti 

kommunikáció, illetve egyezség létrehozása céljából tárgyalásra idézte a feleket. Az anya az 

idézés kézhezvételét követően telefonon érdeklődött az idézés mibenlétéről, majd némi 

bizonytalanság után ígéretet tett, hogy megpróbál megjelenni. Ennek ellenére tárgyalásra 

maga helyett egy levelet küldött. Az anya együttműködési készsége a szóbeli és írásbeli 

kinyilatkoztatásokon kívül tettekben nem nyilvánul meg. Az elsőfokú gyámhivatal 

határozatában szereplő három órát rendkívül kevésnek tartotta a másodfokú gyámhivatal, 

ismerve az anya és a nagyszülők lakóhelye közötti távolságot. A gyermeknek belátható időn 

belül realizálható kapcsolattartása az apával csak az apai nagyszülőkön keresztül valósulhat 

meg. Ezért célszerű a velük töltött idő kibővítése.
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Amennyiben a bíróság az apai kapcsolattartást szabályozza vélhetően figyelemmel lesz jelen 

határozatra is és ehhez igazítja azt. A gyermeknek az apával történő kommunikációra ez az 

egyetlen lehetősége, mivel az anya még a telefonon történő beszélgetést sem teszi lehetővé.

A kapcsolattartásra történő felkészítés az ő feladata, a gyermek kora nem jogosítja fel őt arra, 

hogy a nagyszülői kapcsolattartás kérdésében döntsön.187

A hazai szabályozás és gyakorlat megfelel az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának, 

amely szerint a kapcsolattartási jog a 8. cikk. 2. bekezdése alapján nem szűkíthető le kizárólag 

a gyermek szüleire. A nagyszülők és unokáik kapcsolata normális körülmények között a 

szülői felügyeleti jogkör gyakorlója hozzájárulásával történik. Amennyiben e jogot az 

államigazgatási szervek gyakorolják, azok a nagyszülők e jogát akkor és csak akkor sértik 

meg, ha a kapcsolatot egy bizonyos normális szint alá szorítják. A nagybáty és unokaöcs 

kapcsolattartása szintén a 8. cikk hatálya alá tartozik (vő. Boyle v. the United Kingdom 

judgement of 28 February 1994, Series A no.282-B). A hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet a korábbiakhoz képest szélesebb körben állapítja meg a kapcsolattartásra jogosultak 

körét azzal, hogy lehetővé teszi a különélő szülő, nagyszülő mellett a nagykorú testvér 

számára is a kapcsolattartást. A módosított Gyér. a szülővel, nagyszülővel egy sorban ad 

lehetőséget a nagykorú testvérnek is, a gyermekkel való kapcsolattartásra. Indokolt lenne 

elgondolkodni azon, hogy miért csak a nagykorú testvérnek biztosít a jogszabály 

kapcsolattartási jogot, amikor másik oldalról a gyermekvédelem a testvérek együttes 

elhelyezésére illetve kapcsolattartására nagy hangsúlyt fektet.

Amennyiben a szülő, nagyszülő nem él vagy tartósan akadályozott a kapcsolattartásban, vagy 

azt önhibájából nem gyakorolja, a kapcsolattartásra a gyermek szülőjének testvére, valamint 

szülőjének házastársa is jogosult.

A gyermek és a kapcsolattartásra jogosultak közötti érzelmi kapcsolat fontosságát jelzi a 28. § 

(3) bekezdése is. Abban az esetben ugyanis, ha a gyermek egyik szülője meghal, majd a túlélő 

szülő újabb házassága alatt a házastárs örökbe fogadja a gyermeket, a gyermek és az elhalt 

szülő rokonai között a kapcsolattartási jog az örökbefogadást követően is fennmarad.

187 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal 5-189/2/2004 sz. határozata
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2.4 A kapcsolattartás terjedelme

A Csjt. 92. §-a külön bekezdésben [92. § (1) bek.] szabályozza a gyermekétől külön élő szülő 

kapcsolattartási jogát és kötelezettségét, a szülő jogát a kapcsolattartásra, ha szünetel a 

felügyelete [92. § (2) bek.] végül a kapcsolattartás „kivételes lehetőségét”, ha megszűnt a 

szülő szülői felügyeleti joga [92. § (3) bek.]. Már az 1986. évi módosítás előtt tisztázta a 

jogirodalom, hogy a láthatási jog gyakorlásának módja más a különélő és más a felügyelettől 

megfosztott szülő esetén. Petrik Ferenc véleménye szerint, a szülői felügyelet megszűnésével 

vagy a szülői felügyelet szünetelésével nem szűnik meg a szülő és a gyermek közötti vérségi 

kapcsolat. Ennek jogi visszatükröződéseként a szülőnél fennmaradnak a gyermek tekintetében 

bizonyos jogok és kötelezettségek, amelyek szükségessé és lehetővé teszik további 

közreműködését a gyermek nevelésében, sorsának irányításában. E jogok megléte nem jelenti 

azt, hogy a szünetelés, valamint a szülői felügyelet megszűnésének valamennyi esetében a 

szülő azt azonos tartalommal gyakorolhatja, vagy annak feltétlen biztosítása részére indokolt 

lenne.188

Álláspontom szerint a kapcsolattartási jog (a Magyar családjog c. tankönyv felosztását alapul 

véve):

- legtágabb a szülők életközösségének megszűnése, vagy házasságának felbontásakor a 

gyermek egyik szülőnél történő elhelyezésekor illetve a szülők külön élése esetén. A szülők 

elsősorban egyezségben rendezhetik a kapcsolattartást. Ennek hiányában kérelmükre a 

gyámhivatal, a házasság felbontása és gyermek elhelyezési per során pedig a bíróság dönt. 

Hasonlóan tág körben tarthatnak a szülők kapcsolatot gyermekükkel családbafogadás során 

is.189

- Szűkebb lehet e jog gyakorlása harmadik személynél történő elhelyezés során. Ha a 

szülőnél történő elhelyezés a gyermek érdekét veszélyezteti, a bíróság a gyermeket másnál is 

elhelyezheti, feltéve, hogy ez a személy a nála történő elhelyezést maga is kéri.190

Gyermekvédelmi gyámság esetén, csak a gyámhivatali határozat alapján van lehetősége a 

szülőknek (a szülők egyikének) a gondozó intézmény rendjének -  a nevelőszülő és a

188 PETRIK F.: A családjogi törvény magyarázata. II. kötet, KJK, Budapest, 1988. 339. o.
189 Gyvt. 70-71. §
190 Csjt. 72/A. § (1) bek.
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gondozott gyermek érdekeinek -  megfelelő kapcsolattartási jog gyakorlására. Végül a 

kapcsolattartási jog korlátozása esetében beszélhetünk szükebb kapcsolattartásról.191

- Ritkán és attól függően, hogy milyen jellegű az örökbefogadás -  a gyermek érdekét 

messzemenően figyelembe véve -  sor kerülhet az örökbefogadott gyermek és a vérszerinti 

szülők közötti kapcsolattartási jog biztosítására. A gyermeknek a szülői felügyeleti joga 

megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez, és -  a vér 

szerinti család beleegyezése mellett -  a kapcsolattartáshoz.192

(Ugyancsak lehetőség van e jog gyakorlására, ha az örökbefogadás a gyermekről történt 

lemondás ellenére nem realizálódott.) Ritkán, de elképzelhető cselekvőképtelen szülő és 

gyermeke közötti kapcsolattartás is, egyértelműen csak akkor, ha az a gyermek érdekében áll 

és azt a gyermek maga kéri.

A korábbi jogirodalmi felsorolás mellett úgy vélem:

- kivételes esetben a szülői felügyelettől megfosztott szülő javára is engedélyezhető a 

kapcsolattartás (a gyakorlatban a felügyeleti jog megszűnését követő hosszabb idő elteltével, 

továbbá a szülői felügyeleti jog visszaállítását megelőző időszakban kaphat a szülő 

lehetőséget a kapcsolattartás gyakorlására). A szülőnek joga van gyermekével kapcsolatot 

tartani akkor is, ha szülői felügyeleti joga szünetel. Kivételesen indokolt esetben, a gyermek 

érdekében azt a szülőt is fel lehet jogosítani a gyermekkel való kapcsolattartásra, akinek a 

szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy akinek szülői felügyeleti joga a 48. § (3) 

bekezdése alapján szűnt meg és a gyermek örökbefogadására nem került sor. Erről a szülői 

felügyeletet megszüntető bíróság vagy -  ha a gyermeket tartós nevelésbe vették -  a 

gyámhivatal dönt.193 A gyámhivatal, illetőleg a bíróság -  kérelemre -  elsősorban akkor 

jogosítja fel a gyermek szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőjét a kapcsolattartásra, ha a 

gyermek érzelmi fejlődését a szülőtől való teljes elszakadása veszélyeztetné.194

- Lehetőség lehet a kapcsolattartásra a szülő és gyermek között akkor, ha a szülőt 

végrehajtandó szabadságvesztésre vagy kényszergyógykezelésre ítélik, előzetes letartóztatását 

vagy ideiglenes kényszergyógykezelését rendelik el, ennek ellenére a fogva tartottnak joga 

van arra, hogy kiskorú hozzátartozójával kapcsolatot tartson.195

191 Gyer.31.§ (2), (3) bek.
192 Gyvt. 7.§ (4) bek.
193 Csjt. 92.§ (2),(3) bek.
194 Gyér. 29.§ (3) bek.
195 A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi tvr. 36. §
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A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben vagy előzetes 

letartóztatásban lévő szülő gyermekével való kapcsolattartását, ha ez a gyermeket nem 

veszélyezteti. Ennek érdekében a gyámhivatal a szülő kérelmére, illetve a büntetés 

végrehajtási intézet megkeresésére -  a jegyző véleményének figyelembevételével -  a 

gyermekkel kapcsolatos információkat adhat. 196 A gyermek és hozzátartozói

kapcsolattartásról a büntetés végrehajtási intézet házirendje szerint, a törvényes képviselő 

meghallgatása után, vagy ennek hiányában a gyámhivatal a Gyér. 28. § (1) bekezdésére 

tekintettel dönt. 197 A szabadságvesztés végrehajtása során biztosítani kell az elítélt büntetés 

céljával nem ellentétes jogainak gyakorlását. A terhes és a kisgyermekes elítélt nőnek az 

egészségét védő és a gyermek fejlődését szolgáló jogai nem korlátozhatók. 198

- Végül kérdéses a kapcsolattartás azokban a jövőbeni esetekben, amikor a szülővel szemben 

a bíróság nem a gyermek -  hanem éppen a gondozó szülő -  sérelmére elkövetett cselekmény 

miatt büntetőeljárási kényszerintézkedésként távoltartást rendelt el. Ugyanis a Csjt. 92.§ (2) 

bekezdése a szülőnek csak akkor szünetelteti a kapcsolattartási jogát (is), ha a gyermek 

sérelmére elkövetett cselekmény miatt áll távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt. A 

hatályos rendelkezések értelmében, ha a szülő a másik szülő sérelmére elkövetett cselekmény 

miatt távoltartás hatálya alatt áll, akkor az kapcsolattartási jogát nem érinti akkor sem, ha a 

gyermek a bántalmazott szülővel él. Ez azt jelenti, hogy a bántalmazó szülő a bántalmazott 

szülőtől távol tartózkodni köteles, de ugyanabban a háztartásban gondozott gyermekével 

változatlan formában tarthatja a kapcsolatot. Az ellentmondásos helyzetet feloldaná a Csjt. 

módosítása, amely értelmében a szülő kapcsolattartási joga akkor is szünetel, ha a gyermeket 

gondozó szülő sérelmére követ el olyan cselekményt, ami miatt büntetőeljárási 

kényszerintézkedésért távoltartást rendeltek el. * 197 198

195 Gyér. 28. § (5) bek.
197 A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (111.6) 1M rendelet 22/A. § (5) bek.
198 A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 25. § (1) bek. e) pont, 36. § (4) bek.
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A Csjt. a különélő szülő kapcsolattartáshoz való jogát nem sorolja a szülő felügyeleti jog 

tartalmi körébe. A kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, 

valamint törvényes képviseletének joga és kötelessége, továbbá a gyámnevezésnek és a 

gyámságból való kizárásnak joga mellett, a szülő azon joga és kötelessége, hogy gyermekével 

kapcsolatot tartson fenn, nem a szülői felügyeleti jog része, hanem attól relatíve független, 

önálló szülői jogként jelenik meg. A szülő tehát a kapcsolattartás jogát szülői felügyeleti jog 

szünetelése mellett is gyakorolhatja, sőt köteles gyakorolni.

A szülői felügyeleti jog megszüntetése esetében pedig, a megszüntetés ellenére, kivételesen és 

a gyermek érdekében feljogosítható a kapcsolattartásra. Ez előfordulhat akár abban az esetben 

is, amikor az átmeneti nevelt gyermek szülőjének felügyeleti jogát a bíróság éppen azért 

szüntette meg, mert a szülő -  neki felróhatóan -  a gyermek érdekét súlyosan sértő módon nem 

volt együttműködő és gyermekével nem tartott kapcsolatot. 199 Sőt a bíróság a jövőre nézve 

visszaállíthatja a szülői felügyeletet, ha az az ok, amely miatt azt megszüntették (jelen esetben 

a kapcsolattartás elmulasztása), már nem áll fenn, feltéve, hogy nincs egyéb olyan ok sem, 

amely alapul szolgálna a megszüntetésre.

A kapcsolattartási jog szülői felügyeleti jog részjogosítványaihoz viszonyított relatív 

önállságát indokolja az is, hogy a szülő mellett vagy helyett jogosultként bármikor beléphet 

nagyszülő, nagykorú testvér, adott esetben nagybácsi és egyéb hozzátartozó is.

Megállapítható azonban, hogy összességében a szülő felügyeleti és kapcsolattartási joga 

olykor egymásra hatással van, de alapvetően egymástól függetlenül érvényesül.

3. A kapcsolattartási jog szülői felügyeleti joghoz való viszonya

'"Csjt. 88.§ (1) b) pont
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4. A kapcsolattartás formái

A kapcsolattartási jog formái: a folyamatos (rendszeres) és időszakos (rendkívüli) 

kapcsolattartás. 1997-ig a Gyér. rendszeres és rendkívüli kapcsolattartási formát 

különböztetett meg. A rendszeresből folyamatos, a rendkívüliből időszakos szóhasználat lett. 

Filó Erika véleménye szerint szerencsésebb lett volna meghagyni a rendszeres elnevezést, 

mert a folyamatos szóhasználat nem visszatérő találkozásokat takar. Folyamatos kapcsolatnak 

nevezhető inkább a gondozó szülő és gyermek között a gondozás és nevelés során fennálló, a 

mindennapokban szinte megszakítatlanul létező kapcsolata. Még a közös szülői felügyeletnél 

sem szerencsés a fogalmi változtatás. Az időszakos elnevezés elfogadhatóbb, mert e fogalom 

alatt a ritkább időközönkénti találkozásokat, az eltöltött idő egy kisebb részét értjük. Ez a 

megállapítás viszont a rendszeresre is igaz, tehát nem különbözteti meg egymástól a sűrűbb 

rendszeresen visszatérő találkozásokat, a ritkább, rendkívüli találkozásoktól.200

4.1 A folyamatos kapcsolattartás

A folyamatos kapcsolattartás magában foglalja:

- a gyermekkel a gyermek szokásos tartózkodási helyén való személyes találkozást 

(meglátogatást),

- a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra -  a 

visszaadás kötelezettségével történő -  elvitelét,

- a gyermekkel személyes érintkezés nélkül történő rendszeres kapcsolattartást, így különösen 

a levelezést, a telefonkapcsolatot, az ajándékozást, a csomagküldést.201

Folyamatos a kapcsolattartás, amikor a kapcsolattartás visszatérően, rendszeres időközben 

ismétlődik. Több formáját különbözteti, nevesíti a jogszabály: a gyermek rendszeres 

látogatását, a gyermek rendszeres elvitelét, gyermekkel való rendszeres kommunikálást 

(telefonkapcsolat, levelezés), valamint a gyermek javára történő ajándékozást 

(csomagküldést).

200 CSIKY-FILÓ: i.m. 317. o.
201 Gyér. 27. § (3) bek.
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A gyermek rendszeres elvitele. A folyamatos kapcsolattartás talán legfontosabb formája a 

gyermek szokásos tartózkodási helyéről történő elvitele, amely a jogosult és gyermek közötti 

érzelmi kapcsolat fennállását feltételezi vagy éppen a szülő és gyermek szorosabb 

kapcsolatának kialakítására szolgál. Időtartamát sem a Csjt., sem a Gyér. nem korlátozza, 

szemben a Gyér. 1974. évi szabályozásával, mely havi 36 órában, majd az 1978. évi 

módosítás óta általában havi 48 órában jelölte meg ezt a kapcsolattartási formát; ennél a 

gyermek érdekében többet és kevesebbet is megállapíthatott a gyámhatóság. E 

kapcsolattartási forma jelentőségét hangsúlyozza az is, hogy a gyermek érdekét veszélyeztető 

felróható magatartás vagy körülmény hiányában a kapcsolattartásra jogosulttól az elvitel jogát 

is magában foglaló kapcsolattartás nem vonható meg.202

Keretszabályt tartalmaz a hatályos Gyér. azzal, hogy a kapcsolattartás formáinak a 

meghatározása mellett a kapcsolattartás módjának -  azaz a kapcsolattartás konkrét formája és 

mértéke -  megállapítását a felekre illetve a gyámhivatalra/bíróságra bízza. Egyezség 

hiányában a gyámhivatal, illetőleg a bíróság a kapcsolattartás céljának megfelelően, a 

kapcsolattartásra jogosult és kötelezett méltányos érdekére, körülményeire, valamint a 

gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel a gyermek 

érdekében dönt.

A folyamatos kapcsolattartás a gyermek 3 éves kora alatt is már nagy jelentőséggel bír, egyik 

oldalról a kötődés kialakulása, másik oldalról az eltávolodás megakadályozása szempontjából 

fontos. Az alábbi jogesetből egyértelműen érzékelhető, hogy téves az a szülői álláspont, hogy 

a gyermek egy-két éves koráig csak a felügyelt látogatás az indokolt.

A peres felek alkalmi nemi kapcsolatából ikergyermekek születtek. A felek kapcsolata a 

gyermekek megszületését követő egy hónap elteltével megromlott. A felperes mindkét 

gyermek nála való elhelyezését kérte. Az alperes viszontkeresete a gyermekeknek az ő 

gondozásába adására és tartásdíj megállapítására irányult. Az elsőfokú bíróság ítéletével 

mindkét gyermeket az alperesnél helyezte el. A kapcsolattartásról úgy rendelkezett, hogy a 

gyermekek két éves koráig a felperes őket minden vasárnap délelőtt 10 órától délután 18 óráig 

a gondozás helyén látogathatja, két éves koruk betöltése után pedig jogosult őket páros 

heteken szombaton 10 órától vasárnap 18 óráig elvinni.

Gyér. 27.§ (6) bek.
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Az időszakos kapcsolattartást a kettős ünnepek másnapján 10 órától 18 óráig a gondozás 

helyén, illetve a második életév betöltése után 9 órától 18 óráig a gyermekek elvitelével 

biztosította a felperes számára, ezen felül minden naptári évben négy heti időtartamra 

jogosította fel a felperest a gyermekek elvitelére. Az elsőfokú ítélet ellen mindkét fél 

fellebbezett. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indokolást csupán 

azzal egészítette ki, hogy a jelen ügyben meghatározó súlya van a gyermekek életkorának, 

nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felperes keresetét a gyermekek két és fél hónapos 

korában nyújtotta be, olyan életkorban, amikor az anya közelségének a gyermekek egész 

életére kiható szerepe van. A jogerős ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelemmel, az 

alperes csatlakozó felülvizsgálati kérelemmel élt. A felperes felülvizsgálati kérelme 

elsődlegesen a jogerős ítélet megváltoztatására és a gyermekek nála való elhelyezésére, 

másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezésére, harmadlagosan pedig a folyamatos 

kapcsolattartás időtartamának bővítésére irányult; kérelmében eljárási és anyagi jogi 

jogszabálysértésekre hivatkozott. Eljárási szabálysértésként kifogásolta, hogy a 

kapcsolattartás tárgyában figyelmen kívül hagyta a Gyér. 30. §-ának (l)-(2) bekezdéseit, 

amikor nem kísérelte meg a felek közti vita egyezséggel való rendezését, és az elhelyezés 

tárgyában indokolási kötelezettségének sem tett eleget. Az ügy érdemét illetően sérelmezte, 

hogy a bíróság a Csjt. 72/A. §-ának (1) bekezdésében, illetve a Legfelsőbb Bíróság 24. sz. 

irányelvében foglalt elvekkel ellentétes, megalapozatlan döntést hozott. Az alperes csatlakozó 

felülvizsgálati kérelmében kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság a kapcsolattartás módjára 

vonatkozó rendelkezést akként változtassa meg, hogy a gyermekek elvitelét csak harmadik 

életévük betöltése után biztosítsa a felperes számára. A felülvizsgálati és csatlakozó 

felülvizsgálati kérelmek alaptalanok. A bíróság nem sértette a Gyér. 30. §-ának (l)-(2) 

bekezdésében foglaltakat sem, hiszen a felek között elsősorban a gyermekek elhelyezése volt 

vitás, amelyet a per későbbi szakában éppen a kapcsolattartással összefüggő vita súlyosbított, 

így az egyezség létrehozására a felek közti viszonyra tekintettel semmiféle esély nem 

mutatkozott. A Csjt. 92. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermekek joga, a különélő szülőnek 

joga és kötelezettsége, hogy a gyermekével kapcsolatot tartson fenn, a gondozó szülőnek 

pedig kötelezettsége ennek a biztosítása. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyér.) 27. §- 

ának (2) bekezdése szabályozza a kapcsolattartás formáit, annak időtartamára nézve azonban 

kötelező rendelkezést nem tartalmaz. Azt, hogy a különélő szülő a kapcsolattartás mely 

formájának gyakorlására, illetve milyen időtartamra jogosult, a gyámhatóság, illetve a bíróság 

az eset összes körülményének mérlegelésével úgy határozza meg, hogy a kapcsolattartásnak a 

Gyér. 27. §-ának (1) bekezdésében írt céljai optimálisan valósulhassanak meg.
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A jelen ügyben a szülők viszonyának megromlása mellett indokolt, hogy a gyermekeit 

őszintén és áldozatkészen szerető, ellátásukban a születésük óta részt vevő felperes az 

általában szokásosnál fiatalabb korban lévő gyermekeket is a kapcsolattartás alkalmával 

elvigye, mert ez a gyermekek érdekeivel is összhangban áll, a kapcsolattartás időtartamát 

pedig a bíróság a gyermekek korához igazodóan, mérlegelési jogkörében eljárva határozta 

meg. Az ezt támadó felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati kérelmek a bírói 

mérlegeléssel meghozott döntés vonatkozásában jogszabálysértés megállapítására nem 

alkalmasak. Az alperesnek azt a magatartását, mellyel a felperesi kapcsolattartást fokozatosan 

megnehezítette, a terhére kell értékelni, de a jogerős ítélet meghozataláig, tehát a feleket 

megillető jogok és kötelezettségek bírói rendezéséig ennek a magatartásnak az alperes 

nevelési alkalmassága megítélése szempontjából még döntő jelentősége nincs.203

A rendszeres elvitel felosztható kéthetenkénti, hetenkénti, sőt hétközi találkozásokra is. A 

kapcsolattartási időt a szülők kérelmétől, munkabeosztásától, lakhelyük távolságától, a 

gyermek korától, tanulmányi eredményétől függően állapítja meg a bíróság vagy a 

gyámhivatal. A gyermek érdeke, hogy különélő szülőjével minél többet lehessen együtt, 

természetesen úgy, hogy a gyakoriság ne váljék zaklatássá.

A gyermek elvitelével felmerülő költségek a kapcsolattartásra jogosultat terhelik.204 Ami azt 

jelenti, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helyéről a kapcsolattartás helyére való 

elvitelének és visszavitelének költségeit (üzemanyag, vonatköltség) a jogosultnak kell 

viselnie. Ha a gyermeket gondozó szülő indokoltan, a megfelelő életkörülmények 

megteremtése érdekében költözik a különélő szülőtől távolabbi helységbe, a kapcsolattartás 

során így jelentkező többletterhek nem háríthatok át.205

Általában helyes, ha a határozat meghozatala előtt környezettanulmány készül, beszerzik a 

gyermek iskolájának véleményét és rendelkezésre áll szükség esetén a nevelési tanácsadó, 

gyermekjóléti szolgálat (vagy a családvédelemmel foglalkozó más szerv), esetleg a gyermek

ideggondozó szakvéleménye is.

203 BH 2002/7.273.
204 Gyér. 27.§ (7) bek.
205 BH 2004/7.281.
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Pusztán azért, mert a szülői felügyeletet gyakorló szülő aggályosnak tartja a különélő szülővel 

való kapcsolattartást arra hivatkozással, hogy meglazult, illetve meg is szakadt kapcsolata a 

gyermekkel, a gyámhivatal vagy a bíróság nem térhet ki a szabályozás elől. A meglazult vagy 

megszakadt szülő-gyermek kapcsolat helyreállítása a fő feladat.

Előfordulhat, hogy olyan szakkérdéseket kell tisztázni, amelyek különleges ismereteket, 

gyakorlati módszereket igényelnek, ilyenkor célszerű, ha az eljáró hatóság szakértőt von be az 

eljárásba. A szakértő segítségével és a szülők aktív közreműködésével olyan állapotba 

kerülhet a gyermek, amely már lehetővé teszi a rendszeres kapcsolattartás szabályozását.206 A 

kapcsolatügyeletek segítségével akár az induló szintről a lépcsőfokokat végigjárva a 

kapcsolatot a gyermek és a szülő (egyéb hozzátartozó) között fokozatosan -  az esetek nagy 

többségében -  ki lehet, és ki kell alakítani.

A gyermek rendszeres látogatása a szokásos tartózkodási helyén történhet egyrészt -  a 

fokozatosság elvének figyelembevételével -  azzal a céllal, hogy a gyermek és a 

kapcsolattartásra jogosult között alakuljon ki olyan bensőséges viszony, ami adott esetben 

majd kellő alapot szolgálhat a későbbi elvitelhez. Másrészt alkalmazható az egyéb 

kapcsolattartási formák mellett is -  csecsemő esetében akár önállóan -  a családi kapcsolat 

fenntartása, a gyermek nevelésének, fejlődésének folyamatos figyelemmel kisérése céljából is.

A rendszeres látogatás lehetősége nagymértékben függ a kapcsolattartásra jogosult és 

kötelezett lakóhelyének földrajzi távolságától. Amennyiben a gyakorlatban nem kivitelezhető 

a rendszeres, gyakori találkozás, látogatás helyett értelemszerűen gyakoribb és hosszabb 

időtartamú időszakos kapcsolattartásokat kell meghatározni.

A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával vagy levelezésével kapcsolatban 

önkényes vagy törvénytelen beavatkozásoknak.207 A levelezés és a telefonkapcsolat 

lehetőségének biztosítása során a gondozó szülő (személy) a levéltitokhoz, illetve a 

magántitokhoz való jog biztosításával jár el. A levéltitkot megsérti, aki másnak levelét 

felbontja, megszerzi, illetéktelen személynek átadja abból a célból, hogy annak tartalmát 

megismerje. E jogosultság abszolút szerkezetű, ennek korlátozása csupán a büntetőeljárási 

jogban, illetve a büntetés-végrehajtási jogban található. Egyértelműen törvénysértő tehát a 

gyermek levelezéseinek önkényes ellenőrzése.

206 PETRIK F.: i.m. 345. o.
207 New York-i Egyezmény 16. cikk
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A határozatok általában nem tesznek külön említést a telefonkapcsolatról, ami megvalósulhat 

egyrészt a telefonhívások fogadásával és hívások kezdeményezésével egyaránt. A 

kapcsolattartás e formája ma már nem kizárólag előfizetéses vonalon, mobiltelefonon 

gyakorolható, hanem a hagyományos telefonkapcsolathoz hasonló illetve azon túlmutató 

internetes (kamerás) kapcsolaton keresztül is.

Érdemes a jövőben erre a kapcsolattartási formára nagyobb figyelmet szentelni, hiszen a 

fizikai távolságok ellenére az érzelmi kapcsolatok ápolásában jelentős szerepet játszhatnak.

Az ajándékozás, mint kapcsolattartási forma a polgári jogi szabályokat is ide kapcsolja. Az 

ajándékozás szó valaminek az adására utal. Az ajándékozás azonban nem merül ki ebben az 

egyoldalú cselekményben. A jogviszony befejezetté válásához az is szükséges, hogy a másik 

fél a neki szánt juttatást el is fogadja. Az ajándékozás tehát ingyenes szerződés. (Az ingatlan 

ajándékozását értelemszerűen nem érintjük, hiszen egyrészt érvényességéhez a szerződés 

írásba foglalása szükséges, másrészt nem tekinthető a kapcsolattartás egyik formájának.) A 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú megkötheti azokat a szerződéseket, amelyekkel kizárólag 

előnyt szerez. A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak az ígért vagy 

adott ajándékot a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja.208 Ha a gyámhatóság a 

törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, ez a határozata a törvényes 

képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; 

nevében a törvényes képviselője jár el. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és 

vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű, illetve az 

ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét figyelembe kell 

vennie.209 A kapcsolattartásra és ezen belül ajándékozásra is jogosult hozzátartozó által adott 

ajándék a fentiek tekintetében tehát a gyermek akarata ellenére a törvényes képviselő által 

nem utasítható vissza. A kapcsolattartás körében a gyermeknek szánt ajándék átadását 

megakadályozó szülői magatartás a kapcsolattartáshoz fűződő gyermeki jogsérelem mellett a 

gyermeknek vagyoni hátrányt is okoz.

A csomagküldés, mint kapcsolattartási forma esetében egyrészt a levelezésnél kifejtettekre, 

másrészt az ajándékozással kapcsolatosan írtakra utalunk.

208 Ptk.l2/A (3),(4) bek.
209 Ptk. 12/C § (1), 12/D. §
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4.2 Az időszakos kapcsolattartás

Az időszakos kapcsolattartás magában foglalja a gyermekkel a tanítási szünetek és többnapos 

ünnepek időszakában való huzamos együttlétet.210

Nincs helye folyamatos kapcsolattartásnak

a) az időszakos kapcsolattartás ideje alatt,

b) gyermeket gondozó szülőt megillető, a gyermekkel folyamatosan együtt tölthető 

időtartam alatt, amelynek mértéke

- a kapcsolattartásra jogosultat a kapcsolattartást rendező egyezség, illetve a 

kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat szerint megillető időszakos 

kapcsolattartás időtartamát,

- ha a kapcsolattartást rendező egyezség, illetve a kapcsolattartás engedélyezése 

tárgyában hozott határozat nem rendelkezik a kapcsolattartásra jogosultat megillető 

időszakos kapcsolattartás időtartamáról, a két hetet nem haladhatja meg.211

A időszakos kapcsolattartás időtartama az eddigi gyámhatósági gyakorlat szerint naptári 

évenként általában egy hónap volt, amely a folyamatos kapcsolattartás mellett biztosítható a 

különélő másik szülő számára.

A gyakorlatban gyakran találkozni az iskolai, óvodai szünetek fele-fele arányban történő 

megosztásával. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az időszakos kapcsolattartás 

keretében a szünidőket a bíróság/gyámhivatal vagy a felek egyenlő arányban osztják meg 

egymás között, akkor ezen meghatározott és megosztott teljes időtartam alatt folyamatos 

kapcsolattartásnak (rendszeres elvitelnek, látogatásnak) nincs helye. A kapcsolattartást 

biztosító gondozó szülő és a gyermek indokolatlan zaklatását jelentheti ugyanis a 

gyámhivatalok azon gyakorlata, melynek során a szünidő első felét (őszi szünet 5 nap, abból 2 

és fél napot, nyári szünet 10 hét, abból 5 hetet) a különélő szülőnél töltött gyermek és a 

kapcsolattartásra jogosult részére a szünet második felére is -  tévesen -  biztosítja a 

folyamatos kapcsolattartást. Ezek gyakran korábban jól működő szülői viszonyok 

megromlását idézik elő, hiszen ha a gondozó szülő a gyámhivatal álláspontja szerinti 

Jogkövető” magatartást tanúsítaná, akkor a szünidő felének biztosítása után, pl. nyáron nem

210 Gyér. 27.§ (4) bek.
211 Gyér. 27.§ (5) bek.
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mehetne nyaralni, mert az a rendszeres (heti) látogatás és (minden második hétvégén történő) 

elvitel akadályozását jelentené. Ugyanez a rövidebb, pl. őszi szünet során azt is 

eredményezheti, hogy a gyermek a szünet első felét (két és fél nap) a különélő szülőnél, a 

közepét (egy éjszakát) a gondozó szülőnél, végül folyamatos kapcsolattartás címén újra a 

különélő szülőnél tölti. Ilyenkor bár a szünidő fele-fele arányban való megosztásáról szól a 

határozat, mégis az 5 napból a gyermek egy estét tölt otthon. Tehát a meghatározott időszak 

(szünidő) megosztása mellett, párhuzamosan két jogcímen folyó kapcsolattartás jelentős 

hátrányt okozhat a gondozó szülő-gyermek családi élete vonatkozásában. Ez sem a gyermek, 

sem a család érdekét nem szolgálja, nem utolsó sorban a jogszabályból ilyen jellegű törekvés 

nem olvasható ki. A szünidők, többnapos ünnepek fele részének gyermekkel való zavartalan 

eltöltésének igénye mindkét szülőt megilleti, még a gondozó szülőt is.

A Gyér. 27. § (5) bekezdése a fent említett gyakorlati problémák kiküszöbölése érdekében 

2007-ben bővült az a) és b) ponttal. Amellett, hogy logikus továbbra is, hogy időszakos 

kapcsolattartás alatt nincsen folyamatos kapcsolattartás, azaz a jogosult a gyermekkel eltöltött 

időszakos kapcsolattartást követően nem kérheti az ezen időszakra esett folyamatos 

kapcsolattartás pótlását, kiterjesztően rendelkezik a jogszabály. Nincs helye folyamatos 

kapcsolattartásnak akkor sem, amikor a gondozó szülő (kapcsolattartásra kötelezett) a 

szünidőkben (téli, nyári, őszi, tavaszi) a gyermekkel együtt van, esetleg elutazik. Ennek 

időtartamát a rendelet kétféle módon határozza meg. Egyrészt a gondozó szülő gyermekével 

eltöltött „zavartalan” együttléte nem haladhatja meg a kapcsolattartásra jogosult időszakos 

kapcsolattartásának időtartamát, másrészt amennyiben nem rendelkeztek az 

egyezségben/határozatban a jogosultat megillető időszakos kapcsolattartás időtartamáról, 

akkor a két hetet.

A jogszabályból nem egyértelmű azonban mennyi ez az időtartam akkor, ha a jogosult 

időszakos kapcsolattartási időtartama kevesebb, mint két hét (pl. a nyári szünet során), ha 

szüneteltetik az időszakos kapcsolattartást, illetve mi a követendő gyakorlat a pusztán 

napokban számolható (őszi, tavaszi) szünetekben.

Az arányosság, méltányosság valamint a családi élet tiszteletben tartásának követelménye e 

kérdés tekintetben azt jelenti, hogy -  ha a felek másként nem rendelkeznek -  a tanítási 

szünetek, többnapos ünnepek legfeljebb fele részében van időszakos és/vagy folyamatos 

kapcsolattartásnak helye.
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Amikor tehát a felek fele-fele arányban osztoznak a szünidők időszakában vagy a 

gyámhivatal/bíróság hoz ilyen tartalmú határozatot, akkor csak időszakos kapcsolattartásról 

kell dönteni, folyamatosról nem.

Amennyiben kevesebb az időszakos kapcsolattartás aránya ezekben az időszakokban, mint 

50% (de több, mint két hét), akkor a kapcsolattartásra jogosult a szünet arányosan rá eső 

részében folyamatos kapcsolattartásra is jogosult (pl.: nyári szünet 10 hét, de abból csak 

három hetet tölt a jogosult a gyermekkel időszakos kapcsolattartás címén, akkor három hét 

együttlét illeti a gondozó szülőt is és a további négy hétben folyamatos kapcsolattartást kell 

biztosítani)

Végül azokban az esetekben, amikor a jogosult a gyermek elvitelére, időszakos 

kapcsolattartásra -  még -  nem jogosult vagy nem határozták meg annak időtartamát, akkor 

két hét kivételével jogosult a folyamatos kapcsolattartás gyakorlására.

Nem akadályozhatja azonban a gondozó szülő a szünidő időtartama alatt sem a levelezés, a 

telefonkapcsolat, vagy épp az ajándékozás lehetőségét.

Az időszakos kapcsolattartás idejét és mértékét az iskolai szünetekben -  nyári, tavaszi, őszi, 

téli szünet -  a gondozó szülő (személy) szabadságával összehangoltan kell meghatározni. A 

rendkívüli kapcsolattartás külön és a rendszeres kapcsolattartást szabályozó határozatban is 

rendezhető. Ha év közben a rendszeres kapcsolattartásban akadályozott a különélő szülő, úgy 

a rendkívüli kapcsolattartás időtartama az általában egy hónapnál több is lehet. Hosszabb 

lehet a kapcsolattartási idő egy hónapnál akkor is, ha a szülők ebben megállapodnak, és 

egyezségüket a bíróság vagy a gyámhatóság jóváhagyja.
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4.3. A kapcsolattartás mértéke

A kapcsolattartás mértéke azt jelenti, hogy a kapcsolattartásra jogosult a kapcsolattartás egyes 

formáin keresztül, milyen időközönként, milyen időtartamban tart, tarthat a gyermekkel 

kapcsolatot.

A kapcsolattartás időtartamának meghatározásánál is elsődleges szempont a gyermek érdeke, 

másrészt a döntésnél meghatározó szerepet játszanak az eset egyedi jellegzetességei. Nem 

jogszabálysértő tehát önmagában az, ha a gyámhivatal/bíróság a kapcsolattartást nem az 

általában szokásos módon és mértékben biztosítja, amit az alábbi jogeset jól érzékeltet.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a peres felek házasságából született Márk nevű gyermeket a 

felperesnél helyezte el, és úgy rendelkezett, hogy az alperes minden páratlan szombaton, 

valamint karácsony, húsvét és pünkösd másodnapján 10 és 18 óra között a felperes 

jelenlétében tarthatja a kapcsolatot a gyermekkel. Rendkívüli kapcsolattartást az alperesnek 

nem biztosított. A jogerős ítélet ellen, a rendszeres kapcsolattartást kibővítése (kéthetenként 

péntek délutántól vasárnap estig történő lehetővé tétele, valamint nyáron egy hónapi 

időtartamra rendkívüli kapcsolattartás biztosítása érdekében az alperes felülvizsgálati 

kérelmet terjesztett elő.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274. § -ának (4) bekezdése alapján 

tárgyaláson kívül bírálta el. A felülvizsgálati kérelem alaptalan. A perben eljárt bíróságok az 

alperes részére a kapcsolattartás jogát biztosították. E döntésnél meghatározó szerepet 

játszanak az eset egyedi jellegzetességei: nem jogszabálysértő tehát az, ha a bíróság 

mindezekre figyelemmel a kapcsolattartást nem az általában szokásos módon és mértékben 

biztosítja. Nincs olyan bírói gyakorlat, amely szerint minden ügyben, tekintet nélkül az eset 

körülményeire, az alperes által igényelt mértékű kapcsolattartási jogot kellene biztosítani.

Az adott esetben a bíróságok helyesen emelték ki azokat a tényezőket, amelyek miatt az 

alperes számára a kilenc éves fiúgyermekkel való kapcsolattartásnak a szokásosnál szűkebb 

lehetővé tétele indokolt. A felek között a házastársi életközösség megszakadását követően a 

viszony olyan mértékben megromlott, a gyermek az alperestől oly nagy fokban elidegenedett, 

hogy közte és a gyermek között a teljes körű kapcsolatot csak fokozatosan lehet helyreállítani. 

A Legfelsőbb Bíróság ezért a jogerős ítéletet a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján
9 1 9hatályában fenntartotta. 212

212 BH 1997/2/81.
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5. A felek megállapodása a bírósági, gyámhivatali eljárásban

A Csjt. a házasság felbontására vonatkozó 18. § (2) bekezdésében szabályozza az úgynevezett 

„megegyezéses” bontást. A „megegyezéses” bontás alkalmazásánál a feleknek -  a 

befolyásmentes és végleges akaratnyilvánítás mellett -  meg kell egyezniük a szülő-gyermek 

közötti kapcsolattartás kérdésében is. A feleknek a törvényben meghatározott járulékos 

kérdések mindegyikében egyezséget kell kötni, ennek hiányában a házasság megromlásához 

vezető folyamat megállapításának mellőzésére nincs lehetőség.

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával -  

tárgyalás megtartásával -  rendezi. Ennek során a gyermeket gondozó szülő, más személy (a 

továbbiakban: kapcsolattartásra kötelezett) és a kapcsolattartásra jogosult megegyeznek 

a folyamatos, valamint az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról, 

a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, 

a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről, 

az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről, 

a kapcsolattarás egyéb formáiról.

A gyámhivatalnak és a bíróságnak az egyezség létrehozása során törekednie kell a felek és a 

korlátozottan cselekvőképes gyermek közötti megegyezésre. Nem lehet az egyezséget 

jóváhagyni, ha az ellen az ítélőképessége birtokában lévő gyermek kifejezetten tiltakozik.

Az egyezséget a bíróság végzéssel jóváhagyja, a gyámhivatal határozatba foglalja és 

jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének és a kapcsolattartás céljának.

A kapcsolattartás formáit, gyakoriságát és időtartamát (módját) elsősorban a szülőknek 

(feleknek) kell eldönteniük. A jogosult és kötelezett megállapodása három módon történhet: 

megállapodás egymás között, 

egyezség a gyámhivatal előtt, 

egyezség a bíróság előtt.

A kapcsolattartás gyakorlását a szülők (felek) megállapodása képezi, mely a gyermek érdekei 

mellett a két szülő irányában is pozitív igény. A rendezés önkéntes, békés módja az, amely a 

gyermek és mindkét szülő érdekében álló tartós és kultúrált kapcsolattartást biztosítja.
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Meg kell értetni mindkét szülővel, hogy a kapcsolattartás egyezséggel történő rendezése a 

házasság/életközösség megszűnésétől rendszerint lelkileg megviselt gyermekük 

megnyugvását, az új körülményekbe való beilleszkedését segíti elő. A kapcsolattartás 

kérdésében létrejött egyezség akkor hagyható jóvá, ha a kiskorú gyermek érdekében álló és a 

kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseknek is megfelel.

Az egyezséget a gyámhivatal, illetőleg a bíróság jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek 

érdekének és a kapcsolattartás céljának. Az egyezség jóváhagyásával egyidejűleg a feleket 

tájékoztatni kell a Gyér. 31-33/B. § -  okban meghatározott jogkövetkezményekről 

(kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése, megvonása, újraszabályozása, végrehajtása).

A felek megállapodását a gyermekkel való kapcsolattartás formáit és mértékét illetően a 

jogszabály jelenlegi hatályos szövege nem korlátozza. Ezt azzal a céllal teszi, hogy a különélő 

jogosult a gyermekkel minél szélesebb lehetőségek között tarthassa fenn a kapcsolatát. 

Természetesen a gyermekek életkorától, a szülő jogosult és a gyermek közti földrajzi 

távolságtól függően, a kapcsolattartás tartama és gyakorisága változó lehet. Az egy lakásban 

vagy egymáshoz közel élő szülők óvodás vagy alsó tagozatos iskolás gyermekeik érdekében 

könnyen megállapodhatnak abban, hogy a hét meghatározott napjaiban az egyik szülő, a többi 

napokon a másik szülő viszi saját otthonába vagy lakrészébe a gyermekét. Nagyobb 

távolságban élő és a tanulási kötelezettség miatt elfoglalt idősebb gyermekek és szülők esetén 

megállapodhatnak abban az érdekeltek, hogy felváltva egyik hétvégét egyik, másik hétvégét a 

másik szülőjével töltheti a gyermek. Ha a havi egyszeri hétvégi találkozás szolgálja a 

gyermek érdekét, a szülők ebben kell, hogy megállapodjanak.

A gyámhivatalnak és a bíróságnak az egyezség létrehozása során törekednie kell a felek és a 

korlátozottan cselekvőképes gyermek közötti megegyezésre is. A 14 év feletti gyermekek 

véleményét is ki kell kérni, hiszen nem biztos, hogy a hétvégéket szigorúan beszabályozva 

kizárólag szülei társaságában akarják eltölteni, ezért érdemes érdeklődési köreikről, 

terveikről, jövőbeni elfoglaltságukról is érdeklődni, mielőtt egy sematikus, számukra 

visszatetsző, az életvitelüktől idegen megállapodást hagy jóvá a bíróság vagy a gyámhivatal. 213

213 Gyér. 30. § (l)-(3) bek.
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A felek megállapodásának a gyermek érdekében és a végrehajthatóság céljából pontosan 

meghatározottnak kell lennie. A Pp. 148. §-ának (2) bekezdése szerint a bíróság az egyezséget 

akkor hagyhatja jóvá, ha az megfelel a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek. 

Ellenkező esetben a jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja.

Az egyezség jóváhagyásához szükséges feltételek fennállását a bíróságnak különös gonddal 

kell vizsgálni, akkor, ha a felek megállapodása közös kiskorú gyermekeik sorsát is érinti.214 215 

Fontos, hogy az egyezség minden lényeges elemre kiterjedő, részletes legyen. Amikor a 

feleket az eljárásban jogi képviselő nem segíti, a bíróságok előtt gyakran születnek olyan 

egyezségek, amelyekről a szakember előre látja, hogy a gyakorlatban nem fognak működni. 

Gerlayné Mátay Ilona szetrint a bíróságok -  különösen, ha túlterheltek -  sokszor szeretnék az 

ügyeket gyorsan befejezni. Olyan egyezségeket is jóváhagynak, amelyekről rövidesen kiderül,
I r

hogy végrehajthatatlanok.

Az egyezséget a gyámhivatal határozatba foglalja és jóváhagyja, illetőleg a bíróság 

végzésével jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek érdekének és a kapcsolattartás céljának. 

Ezért a bíróságnak és a gyámhivatalnak egyaránt arra kell törekednie, hogy a szülők között ne 

csupán egy tartalmatlan keret megállapodás szülessen, hanem egy részletes, a 

mindennapokban alkalmazható megegyezés. Ennek érdekében a jogszabály a korábbi 

„megegyezhetnek” szóhasználatot megváltoztatta. A kapcsolattartásra kötelezett és a 

kapcsolattartásra jogosult megegyeznek:

• a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról,

• a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról,

• a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről,

• az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról,

• valamint a kapcsolattartás egyéb formáiról.

A „megegyeznek” kifejezés, nem pusztán lehetőséget, hanem kötelezettséget jelent a felek 

részére a kapcsolattartás formáinak, mértékének, azaz módjának meghatározását illetően.

A Gyér. nem tesz különbséget szülő és egyéb jogosultak között. A „megegyeznek” 

szóhasználatával a rendelet azonban arra utal, hogy a feleknek a felsorolt tartalommal kell 

megegyezniük.

214 BH. 1989.18
215 Grád András: Kerekasztal beszélgetés a közös szülői felügyeletről, Családi Jog, 2004.2. 15. o.
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Amivel egyet kell érteni a szülök esetében, hiszen a különélő szülő nem csak jogosult, de 

köteles is a kapcsolatot tartani gyermekével és ezt csak a felsorolt kapcsolattartási formák és a 

megjelölt tartalmi elemeket részletező egyezségek biztosíthatják. A szóhasználat egyben 

iránymutatást is ad mind a jogalkalmazók, mind a szülők részére egyaránt. Az egyéb 

jogosultak számára ugyanakkor csak a lehetőség adott a kapcsolattartásra, ami nem jelenti 

feltétlenül az összes kapcsolattartási forma „kötelező” gyakorlását is egyben.

Az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről is meg kell állapodnia a feleknek valamint 

arról, hogy a kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek előzetesen, lehetőleg írásban 

vagy egyéb igazolható módon -  hogyan -  tájékoztatják egymást.216 217 218 Regász Mária véleménye 

szerint szabályozni kellene, hogy a kötelezetti oldalon mikor marad el jogszerűen a 

kapcsolattartás. Álláspontom szerint sem szabad az elmaradás indokainak vizsgálatát, a 

jogszerűség megállapítását a gyámhivatali ügyintézőkre terhelni, hiszen ez a feleket abba az 

irányba vezetheti, hogy az ügyintéző meggyőzése a jogszerű elmaradás megállapítását 

eredményezheti például a kapcsolattartás jogellenes akadályozásának későbbi megállapítása 

helyett.

Az elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, ha az a kapcsolattartásra kötelezett miatt maradt el, 

valamint akkor is, ha az a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el, azaz 

eleget tett a kapcsolattartást szabályozó döntésben/egyezségben foglaltak szerinti előzetes 

értesítési kötelezettségének, illetve az előre nem látható akadályok felmerülését utólag 

igazolja. Az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges 

fejlődését. Bár a Gyér. a jogosult önhibájából történő kapcsolattartás elmaradásának 

pótlását csak akkor látja megalapozottnak, ha az a kapcsolattartást szabályozó döntésben 

foglaltaknak eleget tett, vélelmezhető azonban, hogy a pótlás indokolt akkor is, amikor a 

jogosult az egyezséget jóváhagyó végzésben, határozatban foglaltaknak tett eleget. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy az elmaradt kapcsolattartást, ha a kötelezett körülményei (pl.: gépjármű 

meghibásodás) miatt maradt el és értesítési kötelezettségének is eleget, akkor is pótolni kell, 

ha önhiba vagy mulasztás a kötelezett oldalán fel sem merült.

216 Gyér. 30.§ (7) bek.
217 Kapcsolattartás -  egy jogintézmény anomáliái a gyakorló jogász szemével -  Dr. Regász Mária gyámhatósági 
szakemberrel Dr. Grád András beszélget. Családi Jog, 2005. 3., 37. o.
218 Gyér. 30.§ (8) a), b) pont

97



Nem tekinthető elmaradt kapcsolattartásnak az időszakos kapcsolattartás idejével, illetve a 

gyermeket gondozó szülőt a 27. § (5) bekezdésének b) pontja alapján megillető, a gyermekkel 

folyamatosan együtt tölthető időtartammal részben vagy teljesen egybeeső folyamatos 

kapcsolattartás. Az ünnepnapokra eső elmaradt időszakos kapcsolattartás nem pótolható.219 220

A kapcsolattartás helyének, helyszínének meghatározása (pl.: kapcsolatügyelet), illetve a 

kapcsolattartási helyszínek kizárásának megállapodásba foglalásának igénye gyakorta 

elősegítik az egyezségek megkötését, majd azok önkéntes végrehajtását.

Nem állítom, hogy az együttműködő szülők a saját és gyermekük életét adott esetben ne 

tudnák részletesebb egyezség hiányában a gyermek érdekének megfelelően alakítani. 

Azonban a „korlátlan kapcsolattartás” (azaz pusztán keret megállapodás a rugalmas 

kapcsolattartásról) korábban is csak akkor volt elégséges, amikor a felek viszonya kifejezetten 

jó és együttműködő volt. Ezekben az esetekben azonban felmerülhet a közös szülői felügyelet 

gyakorlásának igénye is. Álláspontom szerint a közös szülői felügyelet gyakorlását igénylő és 

arra alkalmas szülők jövőbeni családi életét „határozhatja” csak meg a korlátlan 

kapcsolattartásban való megegyezés. Nem felejthetjük el, hogy a gyermek kapcsolattartáshoz 

való joga az egyik legfontosabb gyermeki jog, melynek védelme kötelessége mind a 

jogalkotónak, mind a jogalkalmazónak, mind pedig a szülőknek, ezért mindent meg kell tenni 

e jog érvényesülése érdekében, már a különélés első pillanattól kezdve.

A szülők megállapodásának, bár konkrétan az új Gyér. sem tartalmazza a mértéket és módot, 

a gyermek érdekében és a végrehajthatóság céljából meghatározottnak kell lennie. A 

kapcsolattartás módjának és időtartamának megállapításánál is elsődleges szempont a 

gyermek érdeke, másrészt a döntésnél fontos szerepet játszanak az eset egyedi 

jellegzetességei. Nem jogszabálysértő tehát egymagában az, ha a bíróság mindezekre 

figyelemmel a kapcsolattartást nem az általában szokásos módon és mértékben biztosítja.

219 Gyér. 30.§ (9) bek.
220 BH 1997/2.81
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6. A gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)

A gyermekvédelmi közvetítés szabályai a Gyér. 14/2003. (11.12.) Korm. rendelettel történt 

módosításával kerültek megállapításra. Ha a szülők, illetve a 28. § (1) bekezdése szerinti 

jogosultak a kapcsolattartás módjában vagy idejében nem tudnak egyezségre jutni, a 

gyámhivatal felhívja a feleket a gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás 

igénybevételének a lehetőségére. Közvetítői eljárás a végrehajtási eljárás során is igénybe 

vehető. A közvetítői eljárásra a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal 

kezdeményezésére a felek beleegyezésével kerülhet sor.

A Gyér. részben anyagi, részben eljárási szabályokat tartalmaz a közvetítői eljárással 

kapcsolatosan valamint utal a közvetítői tevékenységről szóló törvény rendelkezéseire.

6.1 A közvetítés fogalma

A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja 

a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik 

személy (a közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását 

tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.221 222

A közvetítés jellemzői attól függnek, hogy mi a közvetítés tárgya, kik a vitában álló felek, ki 

végzi a közvetítést, és milyen helyzetben kerül felajánlásra a közvetítés. A közvetítés az 

erőszak, az önsegítés, vagy a pereskedés alternatívája, amely különbözik a tanácsadás, 

tárgyalás, és döntőbíráskodás módszereitől. A mediáció olyan eljárás, amelyben a felek 

szabad akaratukból, közösen hoznak saját érdekeiket képviselő döntéseket.

A mediáció egy önkéntes eljárás, amely a zsákutcába jutott viták bíróságon kívüli rendezésére

szolgál. Az eljárásban a felek egy semleges harmadik személy -  a közvetítő -  bevonásával
222tesznek kísérletet minden érdekelt által elfogadható megoldási javaslatok kidolgozására.

A mediáció során a közvetítő segít a vitában álló feleknek, hogy érdekeik mentén létrejöjjön 

közöttük az egyezség. A közvetítő a felek közötti kommunikáció, kooperáció és választási 

lehetőségek kialakításában segít, azonban a megállapodás kereteinek és tartalmának 

kidolgozásában a feleknek van aktív szerepe. Azaz „önrendelkezési” jogukról nem mondanak 

le, a döntés jogát nem adják át másnak.

221 2002.évi Közvetítői tevékenységről szóló LV.tv. 2.§
222 HAFT-SCHLIEFFEN: Handbuch Mediation, C.H. Beck, München, 2002, 7. o.
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A közvetítés bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy a felek (szülők) -  akik a 

kommunikáció hiánya és a destruktív hozzáállás miatt nem képesek vitájukat rendezni -  e 

módszer alkalmazásával nyugodt és diszkrét körülmények között, szakember segítségével, de 

saját értékeik, szükségleteik és normáik figyelembevételével létrehozzák megállapodásukat. 

Az, hogy a közvetítői eljárásban közvetlen kommunikációra „kényszerülnek” a résztvevők, 

elősegíti az egyezség véglegességét.

Az eljárásnak az a célja, hogy a konfliktus szereplőinek utat mutasson, hogy miként 

hozhatnak olyan közös döntéseket (a részvétel mértékétől függően), melyekért végül ők 

maguk felelnek. A mediáció különösen olyan egymással konfliktusban álló személyek részére 

alkalmas, akiknek a jövőben is együtt kell működni, mint például külön élő szülők a 

gyermekek, vagy üzleti partner hosszú távú kapcsolat vonatkozásában.

Szemben a bírósági eljárással, ami az alperes kényszerű részvétele mellett, a múltbeli 

mögöttes, elsődleges tényezők vizsgálatára, a bizonyításra, majd a döntéshozatalra koncentrál, 

a közvetítői eljárás, a felek önkéntes részvételével, elkülönítve a vitatott területeket, a jövőre, 

és a megegyezésen alapuló rendezésre fordítja a figyelmet.

A közvetítés feltételei azokban az esetekben a legjobbak, amelyekben mindkét félnek érdeke 

fűződik a viszály rendeződéséhez. Minél erősebb ez a közös érdek, annál indokoltabb a 

viszály harmadik személy elé vitele, és annál inkább indítva lesznek a felek a vele való aktív 

együttműködésre a megoldás megtalálásában.

Összefoglalva: közvetítés során elsősorban az ügyben érdekelt felek igyekeznek konfliktusuk 

feloldására, azaz „önrendelkezési” jogukról nem mondanak le, és a döntés jogát nem adják át 

másnak. A vitában állókról fel kell tételezni, hogy megvan a képességük, hozzáértésük és 

felelőségük ahhoz, hogy a közvetítői eljárás segítségével megegyezéssel eldöntsék, számukra 

mi a legmegfelelőbb. A pártatlan közvetítő segítségével, érdekeik és szükségleteik 

figyelembevétele mellett konfliktusukat jövőorientáltan, rövid időn belül, hatékonyan és 

gazdaságosan rendezhetik. A vita szempontjából szükséges információ mind a közvetítő, 

mind az eljárásban szükség szerint résztvevő szakértő, mind pedig a felek oldalán esetlegesen 

a háttérben jelen levő jogi képviselő részéről rendelkezésükre áll. Végül a felek egyezségét az 

eljáró közvetítő írásba foglalja, akit egyébként titoktartási kötelezettség terhel minden olyan 

tényt és adatot illetően, amelyekről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett 223

223 MAHLER H.-MAHLER G.: Streitschlichtung-Anwaltssache, hier:Mediation, 1999.
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tudomást. A közvetlen kommunikáció elősegíti, hogy a felek megállapodása végleges legyen, 

és vitájuk egyéb fórumokon ne folytatódjon.

Úgy vélem fontos kérdés, hogy a konfliktus mely stádiumában vehető igénybe a közvetítés. 

Az eljárás a rendes bírósági -  és más hatósági -  eljárás előtt vagy helyett, a bírósági eljárás 

szünetelése mellett, valamint a bírósági eljárás után is alkalmazható a végrehajtás 

szakaszában. Amennyiben egyezséget a felek mégsem kötöttek, bármely fél bírósághoz 

fordulhat, a közvetítőt azonban tanúként megidézni nem lehet.224 225

6.2 A mediáció története

A mediáció gondolata nem teljesen új találmány. Különböző népek és kultúrák 

konfliktusmegoldó praktikáinak keveréke. A konfliktuskezelésnek számos előzményét és 

változatát megtalájuk különböző országokban, kultúrákban és korokban (Kína, Japán, Afrika, 

Jordánia, Latin Amerika) Ha a szerteágazó több ezer éves gyökerek mentén csak a XX. 

század második feléig tekintünk vissza, akkor elsősorban az Egyesült Államokban és 

Kanadában végbement változásokat kell megemlíteni. Az első mediációs központ Kanadában, 

az Ontario állambeli Kitchinerben jött létre a mormon egyház közreműködése által. Egyrészt 

a büntetőeljárásban résztvevő sértett és elkövető kibékítését próbálták elérni, másrészt 

szomszédjogi viták, bérlő és tulajdonos közötti nézeteltérések, munkahelyi problémák 

megoldására törekedtek. Mindkét esetben a közvetítésre a bírósági szakba jutott ügyek 

esetében került sor. Az USA-ban a mediáció két teljesen eltérő típusa alakult ki: az egyik New 

Yorkban, a másik San Franciscóban. Az 1960-es évek végétől kezdve az amerikai 

társadalomban virágkorát élte a vitarendezés alternatív formái iránti érdeklődés. Ezt az 

időszakot a küzdelem és elégedetlenség jellemezte sok területen. Gyors ütemben növekedtek 

a bíróságokra beadott polgári és büntető keresetek. A benyújtott békéltető kérelmek száma az 

égbe szökött. Az állampolgárok egyre inkább kiábrándultak és elégedetlenebbek lettek a 

formalitásokkal, költségekkel, a bírósági eljárások lassúságával.

Válaszként a pereskedés robbanásszerű megnövekedésére, az igazságszolgáltatás formális 

rendszerével való általános elégedetlenségre, valamint a panaszok és követelések bírói úton 

való érvényesítésére irányuló amerikai hajlamra, számos szervezet kiterjesztette hatáskörét 

közvetítési szolgáltatások nyújtására, valamint új szervezetek is alakultak.

224 SOMFAI B.: Pereskedés helyett egyezség, Gazdaság, III. évf. 11. szám, PBKIK, Pécs, 2001.28. o.
225 Bővebben: BESEMER C.: Mediation - Vermittlung in Konflikten, Gewaltfrei Leben Lemen e.V. 2001. 
John M. Haynes: The Fundamentals of Family Mediation, State University ofNew York Press, 1994.

101



A XX. század végén már csaknem minden tagállamban jogszabályban rendelkeztek a 

közvetítés igénybevételének lehetőségéről.226

Az első közvetítői szervezetet 1978-ban Brooklynban hozták létre. Költségvetését az állami 

igazságszolgáltatás állta, az ügyek a bíróságtól érkeztek. A Massachusetts-i Ügyvédi Kamara 

támogatásával, 1980-ban kezdte meg működését a bostoni Crime and Jstice Fondation, amely 

elsősorban büntető ügyekre specializálódott. A New York-i és a San Francisco-i mediációs 

eljárás lényeges különbsége, hogy amíg az előbbi az igazságszolgáltatást kiegészítve 

működik, addig az utóbbi attól teljesen független. San Franciscóban az első intézmény 1977- 

ben Community Board néven nyílt meg. Éles kritikával illették a bíróságok munkáját, 

szerintük az igazságszolgáltatás formalizált, képtelen valóban büntetni és az okozott sérelmet 

orvosolni, elidegenedik éppen azoktól, akiknek az érdekében kellene, hogy működjön.227 

Nyugat-Európában a kilencvenes évek polgári eljárásjogi reformjai egyre határozottabban 

ösztönzik a feleket a bíróságon kívüli közvetítők igénybevételére.

Franciaországban, ahol 1995-ben megváltoztatták a korábbi szabályozást, két új intézményt 

vezettek be, a conciliation judiciaire-t és a médiádon judiciaire-t. Békéltetésre (conciliation) a 

pert megelőzően, közvetítésre (mediation) az eljárás bármely szakaszában és az ideiglenes 

intézkedés kibocsátása során is sor kerülhet. Az 1995. február 8-as törvény és ennek 

végrehajtási rendelete teszi lehetővé, hogy a bíró -  a felek beleegyezésével -  az eljárás 

bármely szakaszában mediációt rendeljen el. Szülői felügyeleti jog kérdésében ezt a Code 

Civil 373-2-10-es szakasza teszi lehetővé. A mediáció elrendelése egy közbenső végzéssel 

történik, amelynek tartalmi követelményeit az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény 

(NCPC) 131-6. szakasza tartalmazza (pl: felek beleegyezése, a mediációs folyamat időtartama 

(főszabályként nem haladhatja meg a 3 hónapot, de ez az időtartam a mediátor kérésére egy 

alkalommal további 3 hónapra meghosszabbítható), az újabb bírósági meghallgatás 

időpontjának megjelölése, a mediátor személyének kijelölése, a mediációs díj meghatározása 

és a költségek viselésének megoszlása).

Az 1998. évi angol Civil Procedure Rules a bíróságoknak a pervezetéssel kapcsolatos 

alapvető kötelezettségei között mondja ki azt, hogy a feleket az alternatív vitakezelési módok 

(alternative dispute resolution, /ADS/) igénybevételére ösztönözze, ha a bíróság úgy ítéli meg, 

hogy ez megfelelő és hasznos módja a vita eldöntésének. 2000. január l-jén lépett hatályba az 

osztrák polgári perrendtartásnak az első mediációra utaló szabálya.

226 HAYNES J.M.: Divorce Mediation, Springer Publishing Co. 1981.
227 NACSÁDY P.: Mi is az a mediáció, Magyar Jog 1995/3. 184-189 o.
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A házassági bontóperben a bíróság -  a békítési kísérlet sikertelensége esetén -  köteles a felek 

figyelmét felhívni a bíróságon kívüli tanácsadás illetve közvetítés (mediáció) lehetőségére.228 

Németországban 2002. januárjában a német polgári perrendtartás (ZPO) reformjával került 

jogi szabályozás alá az alternatív konfliktuskezelés. A ZPO 278. §-a alapjána bíró mediációt 

javasolhat, és ennek érdekében dönhet az eljárás felfüggesztéséről. A 2003. július 01-én 

hatályba lépett törvény szerint a jogi képzés részévé válik a tárgyalásvezetés, retorika, 

békéltetés, mediáció, a meghallgatás tana, és a kommunikáció.229 Az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottsága több ajánlásában kitért a mediációra. Az R (81) 7 ajánlása és az R (86) 

12 ajánlása a bíróságok túlterheltségének megelőzésére és csökkentésére vonatkozott, míg az 

R (98) 1 ajánlás csak a családi közvetítésről szól. A tagállamok kormányainak azt ajánlja, 

hogy vezessék be a családi közvetítést, vagy ahol szükséges erősítsék meg a már létező 

intézményeket, figyelemmel az ajánlásban felsorolt alapelvekre.230 A gyermekek jogainak 

gyakorlásáról szóló Európai Egyezmény 13. cikke a gyermekeket érintő jogviták megelőzése 

és megoldása, valamint a bírósági eljárások elkerülése érdekében ösztönzi a közvetítő vagy 

más vitamegoldó eljárások biztosítását.

Az Európai gazdasági és szociális bizottság vélemény alkotott a 2004-es „az európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes 

szempontjairól szóló javaslatról” [2004/0251 (COD)]. A 2005. június 8-9-én tartott, 418. 

plenáris ülésén (a június 9-i ülésnapon) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 157 

szavazattal 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt a véleményt, amelyben az 

irányelvjavaslat céljaként mondja ki, hogy minél szélesebb körben kerüljön sor közvetítésre 

az EU-n belüli bírósági eljárásokban. Ez egyrészt anyagi téren jelent előnyt, mivel 

csökkennek a perköltségek, másrészt társadalmi szempontból, mivel jelentősen rövidül a 

máskülönben hosszadalmas polgári perek időtartama.

Az eljárások elhúzódása hátrányosan érintheti a feleket (különösen a családjogi perek 

esetében), nem is szólva az ebből eredő társadalmi problémákról, amelyekkel szembe kell 

nézniük. A közvetítés mindenesetre nem tévesztendő össze a legtöbb tagállamban a jogi 

eljárás megkezdése előtt általánosan használt békéltető eljárással, mivel ott a felek és

228 KENGYEL M.: A polgári eljárásjog az ezredfordulón, Magyar Jog, 47. évf,12.szám, HVG-ORAC, Budapest, 
2000. 719. o.
229 A mediáció, szerk: SÁRJNÉ Dr. SIMKÓ Ágnes, HVG-ORAC, Budapest, 64. o.
230 Az ajánlás az alapelveket 8 pontban sorolja fel (többek között a közvetítés hatálya, szervezete, eljárása, 
megállapodás, hozzáférés stb)
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ügyvédeik próbálnak meg bírói felügyelet mellett közös megegyezésre jutni a per elkerülése 

érdekében.231

Ez a tendencia ma már nem csak Nyugat-Európában, de Magyarországon is nyomon 

követhető. Hazánkban a munkajog területén 1996 óta eredményesen működik a Munkaügyi 

Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat (1992. évi XXII. Tv.), a fogyasztóvédelem körében a 

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testületek (1997. 

évi CLV. tv.), de külön törvény rendelkezik az Egészségügyi Közvetítői Tanács (2000. évi 

CXVI. tv.) működéséről is.

2003. márciusban lépett hatályba a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, 

melynek célja, hogy elősegítse azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek 

rendelkezési jogát törvény nem korlátozza. Jelenleg a családi és családjogi viták (a bontás és 

járulékos kérdések) gyors, eredményes és fájdalommentes rendezéséhez e törvény nyújt jogi 

hátteret.

A gyermekvédelmi törvény a gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása 

vagy annak végrehajtása iránti eljárásban felmerülő konfliktus megoldására a gyámhivatalok 

lehetőségeként említi a közvetítői eljárás igénybevételét. A Gyér. 30/A-30/D. §-al, és ezt 

megelőzően „A gyermekvédelmi közvetítői eljárás” alcímmel egészült ki. A módosítás 2005. 

július 1-től arra az esetre, ha a szülők, illetve a 28. § (1) bekezdése szerint jogosultak a 

kapcsolattartás módjában vagy idejében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal felhívja 

a feleket a gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének a lehetőségére. 

Várhatóan a közeljövőben a válási közvetítés kidolgozásra és beillesztésre kerül a Csjt. 

házasság felbontására vonatkozó szabályai közé.232

231 http://eur-lex.europa.eu
232 Bővebben: GÖNCZ-KOVÁCS-LOVÁSZ: Mediáció, avagy a konfliktuskezelés alternatív módja. 
Konszenzuskeresés gyorsan, peren kívül, Napi Jogász, 1/2001. szám 22-24. o.
NACSÁDY P.: Az amerikai mediáció, Magyar Jog 5/1998. szám 208-304. o.
JULESZ M.: Mediáció Belgiumban, Magyar Jog, 3/2000.szám 177-178. o.
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6.3 Az egyezségre ösztönző rendelkezések

A következőkben felsorolom, mely esetekben és mikor preferálja a családjogi törvény, hogy 

elsődlegesen a szülők döntsenek az őket -  a családot -  érintő jogkérdések tekintetében:

- A gyermek elhelyezéséről a szülők döntenek232

- A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.233 234

- A házasulok a házasságkötés előtt, valamint a házastársak a házasság felbontása esetére 

rendezhetik a közös lakás további használatát, így megállapodhatnak abban is, hogy az egyik 

házastárs a lakást elhelyezési és térítési igény nélkül elhagyhatja. A megállapodást 

közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.235 236

- A kapcsolattartásról -  szülők megegyezésének a hiányában, illetőleg a szülők és a gyám 

közötti vita esetében -  gyámhatóság dönt. Ha házassági vagy gyermekelhelyezési per van 

folyamatban, a szülők megegyezésének a hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt.

- A házasulok a házasságkötés előtt, valamint a házastársak egymás közötti vagyoni 

viszonyaikat -  házassági életközösség tartamára -  szerződéssel rendezhetik. A szerződésben e 

törvény rendelkezéseitől eltérően határozhatják meg, hogy mely vagyon kerül közös- illetőleg 

külön vagyonba.237 238

Általánosságban megállapítható, hogy a jogalkotó szándéka -  a jogszabályok megalkotásával

-  arra irányul, hogy kellő cselekvési és döntési szabadságot, adjon a felek / szülők / családok 

részére a család életét meghatározó kérdések tekintetében, meghagyva ezzel a felek 

„önrendelkezési jogát” a saját (családi) életüket érintő ügyek tekintetében.

Vannak azonban a családjogi jogviszonyok speciális voltából fakadó egyéb rendelkezések is:

- A felek döntési illetve szerződési szabadsága mellett nem szabad megfeledkezni a kiskorú 

gyermek érdekéről, melyre a Csjt. alkalmazása során mindenkor figyelemmel kell eljárni, 

így figyelemmel kell lenni, például a gyermekelhelyezésnél, gyermektartásnál vagy a 

kapcsolattartásnál.

233 Csjt. 72/A.§(l) bek.
234 Csjt. 69/B.§
235 Csjt. 31/A.§(1) bek.
236 Csjt. 92.§ (4) bek.
237 Csjt. 27.§ (2) bek.
238 Csjt.l.§(l)bek.
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- A házastársak közötti vagyoni viszonyokra (házassági vagyonjogi szerződés, házastársi 

közös vagyon megosztására vonatkozó egyezség, a közös lakás használatában történő 

megállapodás stb.) -  pedig -  a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is megfelelően 

alkalmazni kell. A bíróságnak gondoskodnia kell arról, hogy vagyoni igények rendezésénél 

egyik házastárs se jusson méltánytalan vagyoni előnyhöz.

- A felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatását az egyezség jóváhagyásától 

számított két éven belül a bíróságtól -  az egyéb törvényes feltételek megléte esetén is -  csak 

akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha a 

körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti. A 18.§ 

(3) bekezdésében foglalt rendelkezés, bár szerkezetileg a bontópernél került elhelyezésre, 

nemcsak a bontóperben, hanem az egyéb (gyermekelhelyezésre, gyermektartásra) vonatkozó 

perekben megkötött és tartós jogviszonyt rendező egyezségekre is vonatkozik. Tartós 

családjogi jogviszony a gyermekelhelyezés, a gyermektartás, a kapcsolattartás és a 

lakáshasználat.239

A Pp. 148. § (1) bekezdése szerint a bíróság a per bármely szakaszában megkísérelheti, hogy 

a felek a jogvitát vagy a vitás kérdések egy részét egyezséggel rendezzék. A házassági 

bontóperben a Pp. 285.§ (3) bekezdése szerint a bíróság a per bármely szakaszában 

megkísérelheti a felek békítését. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény l.§-a úgy 

fogalmaz, hogy az ügyvéd hivatásának gyakorlásával -  törvényes eszközökkel és módon -  

elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik 

abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitájukat megegyezéssel intézzék el.

A statisztikai adatokból megállapíthatjuk, hogy a családjogi perekben hatékony a per előtti és 

alatti békéltetés, az egyezségre való ösztönzés. A házassági bontóperek 70%-a fejeződik be 

egyező akaratnyilvánítással. (Természetesen a bontóperek fennmaradó 30%-a, következtetve 

a bontóperek nagy számából továbbra is rendkívül sok ügyet jelent és családot érint.) Ezekben 

az ügyekben a felek a járulékos kérdésekben egyezséget kötnek, ez a tény utal arra, hogy az 

ügyvédek is törekednek arra, hogy a családjogi viták gyorsan -  mindkét fél és a gyermek 

érdekére is figyelemmel -  megegyezéssel fejeződjenek be. Grád András szerint az egyezség 

elérése érdekében az eljárás során számtalan olyan „fogás” jöhet szóba, amelyek 

alkalmazásához egyáltalán nem kell valakinek pszichológusnak lennie.

239 A családjogi törvény magyarázata, szerk.: Sári Pétemé Vass Margit, KJK, Budapest, 2002. 119 o.
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Páladként említi a kognitív disszonencia keltést a felekben az alábbi módokon: ”Önök olyan 

intelligens, rokonszenves szülőknek látszanak, lehetetlen, hogy ne lennének képesek 

veszekedés helyett békés kompromuisszumra”.

Vagy: Valaha bizonyára nagyon szerették egymást, különben nem kötötték volna össze az 

életüket. Előfordul, hogy az ember téved. Az azonban nem valószínű, hogy mindenben 

tévedtek volna, és a másiknak kizárólag gyűlöletes tulajdonságaik lennének. Ha most mégis 

így éreznek, mi a garancia arra, hogy nem tévednek megint?”240

Az egyezségkötésnél a feleket azonban gyakran a közös életszakasz mielőbbi lezárása 

motiválja. Az elvált házastársakat a közös gyermek továbbra is összeköti, ezen folyamatos 

kapcsolat során a régi sérelmek előkerülnek és megindul a hatósági eljárások végtelen 

folyamata.241 A kapcsolattartások nagyon sokszor felzaklatóan kiábrándító, idegenszerű 

élményt andnak a különélő szülő számára. Az apák van, hogy képtelenek beletörődni abba, 

hogy -  nemritkán saját portájukon -  családfőből puszta vendéggé minősültek vissza, és 

megszokott spontán, mindennapos interakciójukat gyermekükkel feszült, szabályoktól 

teletűzdelt, időben és térben behatárolt, voltaképpen kellemetlen interakció váltja fel. A 

gyakori láthatások csak akkor ajánlhatók, ha viszonylag konfliktusmentes a két felnőtt 

viszonya, de ez fordítva is igaznak tűnik: csak akkor lehetnek érdemlegesek és gyakoriak a 

láthatások, ha viszonylag konfliktusmentes a két szülő viszonya.242 243

A mediáció azokban az országokban terjedt el, ahol az állampolgárokat elég érettnek tartják, 

hogy döntsenek saját ügyeikben. Ehhez kapnak segítséget, miközben a döntés jogát és
"  243felelőségét nem veszik el tőlük.

6.4 Mediátor képzés

A közvetítői tevékenységről szóló törvény nem rendelkezik a közvetítők képzéséről. 

Aktuálisan hazánkban több akkreditált 3-4 napos, 100-150 órás képzés között lehet választani, 

de szó van szakmai körökben arról is, hogy felsőfokú intézményhez, például valamely 

egyetem továbbképző központjához lenne célszerű egységesített képzést telepíteni. A külföldi 

tapasztalatok alapján gyakorlatorientált képzés bevezetését tartanám célszerűnek.

240 GRÁD A.: i.m 17. o.
241 BARNÁNÉ Muczer E.: A bírósági eljárás és a mediáció, mint a konfliktusok megoldásának lehetséges úrtjai, 
Magyar Jog, 10/2000. 601. o.
242 HERNÁDI M.: Családbomlás az ezredfordulón, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 73-75. o.
243 LOVAS-HERCZOG: Mediáció avagya fájdalommentes konfliktuskezelés, Múzsák Kiadó, Budapest, 1999. 25. o.
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Ilyenre találni példát Ausztriában is, ahol Általános Európai Mediátor (The European General 

Mediator) képzés folyik postgraduális program keretében.

Jelenleg Magyarországon több, külföldön és/vagy belföldön tanult, gyakorlott közvetítő -  

egyénileg, irodákban vagy alapítványokon keresztül -  áll a felek rendelkezésére konfliktusaik 

feloldása céljából. Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga 

Bizottság által minősített 60 órás képzést ajánl „Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő 

tréning” címmel a Kapcsolat Alapítvány. A Család, Gyermek, Iíjúság Egyesület jelenleg 3 

napos akkreditált mediációs alapképzést valamint „Szemtől szembe” (Reál Justice)244 

tréninget hirdet az érdeklődő szakemberek részére. Meg kell említeni továbbá a Partners 

Hungary Alapítvány mediációs valamint a Közép-európai Egyetem (CEU) „Mediádon and 

Other Methods to Foster Democratic Dialogue” képzéseit.245 A közvetítőket az Igazságügyi 

Minisztérium által vezetett névjegyzékből illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe felvett gyermekvédelmi szakértők közül 

választhatják a felek vitájuk egyezségben történő rendezése céljából. A Mediátorok Európai 

Magatartási Kódexe (European code of conduct on mediation) az Európai Unió 

közreműködésével jött létre 2004-ben. Számos olyan alapelvet fektet le, amelyeknek a 

mediátorok önkéntesen, saját felelősségükre vethetik alá magukat. A szabályzat szerint a 

mediátornak munkája során alkalmasnak és jól informáltnak kell lennie, ennek érdekében 

megfelelő képzésben kell részesülniük és folyamatosan tájékozódniuk kell a képzést és a 

gyakorlatot érintő legújabb fejleményekről.246

6.5 A közvetítői eljárás

Ha a kapcsolattartás szabályozására irányuló eljárás alatt vagy a végrehajtási eljárás során a 

felek bejelentik a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó szándékukat, 

a gyámhivatal tájékoztatást ad számukra a közvetítői eljárás helyéről, menetéről, és 

egyidejűleg elrendeli az előtte folyamatban lévő eljárás négy hónapra történő felfüggesztését.

Ha a közvetítői eljárás 4 hónap alatt nem vezet eredményre, erről a közvetítő tájékoztatja a 

gyámhivatalt. Ilyen esetben a gyámhivatal az eljárást hivatalból folytatja.

244 Bővebben: Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, szerk: HERCZOG M., 
CSAGYE, Budapest, 2003.
245 A tíznapos intenzív tréning előadói: course directors: James Coben, Hamline University, Dispute Resolution 
Institute, USA; Lela Lőve Yeshiva University, Benjámin N. Cardozo School of Law, USA
246 http://ec.europa.eu/civiljustice
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Amennyiben a közvetítői eljárás valamelyik fél együttműködésének hiánya miatt nem vezet 

eredményre, a másik fél kérelmére a gyámhivatal az eljárást 4 hónapon belül is folytatja.247

A jogalkotó felismerte, hogy a kapcsolattartás rendezése érdekében szükséges és érdemes egy 

olyan módszert biztosítani a felek számára, amely alkalmazásával a közvetítő nem mint 

hatóság dönt a családi élet egyik legkényesebb, legérzékenyebb kérdésében, hanem a feleknek 

nyújt segítséget abban, hogy érdekeik, érzelmeik mentén kidolgozzák a család, de elsősorban 

a gyermek érdeke szempontjából legjobb egyezséget.

A közvetítői eljárás nemcsak a kapcsolattartás rendezése céljából alkalmazható, hanem a 

kapcsolattartás végrehajtása során is igénybe vehető. A gyakorlatban a felek az egyezségüket 

általában egy vagy két ülés során megkötik. Nehézségek persze az egyezségek megkötése 

után, azaz a végrehajtás során is jelentkezhetnek. Ezért van nagy szükség az együttműködő, 

felkészült, a közvetítői eljárásba is bevont kapcsolatügyeleti munkatársak segítségére.

A közvetítői eljárás jellemzőiről a gyámhivatalnak kell a feleket tájékoztatni, akik ez alapján 

dönthetnek az eljárás igénybevételéről. A közvetítői eljárásban való részvétel önkéntes, annak 

kezdeményezése a felek beleegyezésével történik a gyámhivatal részéről.

Mikor alkalmazható a mediáció a gyámhivatali munka során? Akkor lehet és érdemes ezt a 

megoldást választani, ha:

• a felek között a megbeszélés megszakadt, nem látnak kiutat, nincsenek ötleteik, de 

kompromisszumra szeretnének jutni,

• a gyámhivatali tárgyalás, eljárás elakadt,

• az érdekek nem kellőképpen tisztázottak,

• a felek nem szeretnék, hogy más személy döntsön helyettük,

• ha kapcsolatot továbbra is fenn akarják tartani (a kapcsolattartási, láthatási stb. 

ügyekben ez alapkövetelmény és megkerülhetetlen, hiszen közös érdekük kell hogy 

legyen, a gyermekükkel kapcsolatos jó döntés.),

• az idő múlásának fontos szerep jut (ez szintén nem mellékes tényező, hiszen mindkét 

fél, de leginkább a gyermek érdeke, hogy az ügy végére minél előbb pont kerüljön.).

247 Gyér. 30/A. § (l)-(4) bek.
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A hazai és a külföldi szakirodalmi adatok azt bizonyítják, hogy a felek által közösen 

megfogalmazott egyezségek nagyobb számban kerülnek betartásra, mint a bírói, gyámhivatali 

egyoldalú döntések.

Természetesen nem minden eset mediálható! Nem lehet közvetítői eljárást lefolytatni azokban 

az esetekben, amikor:

• bármelyik fél kezelhetetlen viselkedése, mely lehet súlyos pszichológiai, pszichiátriai 

probléma, ezt kizárja,

• az attitűdök (pl.: szexuális deviancia) nem mediálhatóak,

• a hit, vallási meggyőződés, filozófiai elvek képezik a konfliktus tárgyát,

• valamelyik félnél abúzust okozó viselkedés áll fenn,

• felborul a felek közötti erőegyensúly, melyben az egyik fél sokkal nagyobb 

hatalommal (pénz, befolyás, stb.) rendelkezik és a mediátor ezt már látható segítség 

nélkül nem tudja helyrebillenteni,

• a vita vagy annak rendezése során erőszakos cselekmények, agresszív 

megnyilvánulások reális veszélye áll férni.

Nézzünk néhány okot, mely a gyermekvédelmi közvetítői eljárás mellet szólnak:

• Könnyebb a feleknek úgy megállapodni, hogy nyugodtan kifejheti álláspontjaikat, 

nem kell az ügyintézővel, annak kegyeinek megnyeréséért, olyan Jogi társasjátékot” 

játszani, melynek sokszor nem is értik a játékszabályait.

• Lehetőséget teremt egy új, ember közelibb később is alkalmazható konfliktuskezelés 

megtanulásához.

• Tehermentesíti a Gyámhivatalokat, melyek így a ténylegesen hatósági beavatkozást, 

ügyintézést igénylő ügyekre koncentrálhatnak.

• Lerövidítheti a lehető legjobb megoldáshoz szükséges időtartamot, mivel az ügyintézőt a 

fenti esetelemzésekben megtett sok, sokszor felesleges lépéstől kímélheti meg.

Az oly sokszor leírt és hangoztatott gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülése, 

érvényesítése, a családok támogatása olyan összetett feladat, amely minden 

gyermekvédelemben dolgozó szakember munkaköri és erkölcsi kötelessége. Ezekben a 

sokszereplős, összetett, érzelmektől, indulatoktól nem mentes helyzetekben nehéz mindenki
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számára jó megoldást találni. Ilyen esetekben lehet pótolhatatlan eszköz a közvetítés, 

békéltetés.248

A gyermekvédelmi közvetítői eljárás keretében a felek együttesen jelölik ki a közvetítőt a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe 

vagy az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe felvett közvetítők közül. A 

névjegyzékek a gyámhivatal, valamint a gyermekjóléti szolgálat hivatali helyiségében 

tekinthetők meg. Ha a felek a közvetítő személyében megállapodtak, a gyámhivatal értesíti a 

közvetítőt a kijelölésről. A közvetítő az értesítéstől számított három napon belül írásban 

nyilatkozik a kijelölés elfogadásáról vagy visszautasításáról és a kijelölés elfogadása esetén 

arról is, hogy nem elfogult, illetve vele szemben a Két 42. §-ában meghatározott kizáró okok 

nem állnak fenn.249

A közvetítő a kijelölés elfogadásától számított 15 napon belül a feleket megbeszélésre hívja 

meg. Az első megbeszélésen a közvetítő tájékoztatja a feleket az eljárás menetéről, annak 

lényeges elemeiről és a titoktartási kötelezettségről. A közvetítő a feleket valamint a 12 éven 

felüli gyermeket minden esetben meghallgatja, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket 

pedig csak a felek illetve a gyámhivatal javaslata esetében hallgatja meg. Egy ügyben szükség 

szerint több megbeszélés is tartható.250

Ha a felek között egyezség jön létre, azt a közvetítő írásba foglalja, melyet a közvetítő és a 

felek is aláírnak. A közvetítő az aláírt egyezséget 8 napon belül megküldi a kapcsolattartást 

szabályozó gyámhivatalnak. A gyámhivatal a felek kérelmére az egyezséget jóváhagyja.251

A mediáció öt lépcsőben (szakaszban) zajlik:

1. Bevezetés és mediációs-szerződés
• információ

• a mediációval és a megegyezéssel kapcsolatos elvárások

• a mediátor szerepe

• a mediáció szabályai
• biztonság-igény / hallgatási kötelezettség

248 VARGA Sz.: A mediáció alkalmazási lehetőségei a gyámhivatali munka során, www.szochalo.hu
249 Gyér. 30/B. §(l)-(2) bek.
250 Gyér. 30/C. § (l)-(3) bek.
251 Gyér. 30/D. § (1),(2) bek.
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• szükséges adatok

• a gyerekek és a fiatalok mediációba vonásának szabályai

• a már megkötött megállapodások, szerződések, stb.
• az ügyvédek szerepe

• a mediáció-ülések költségei

• mediáció-szerződés
• esetleg szükséges átmeneti szabályozás

2. Témagyűjtés

• a szabályozandó- és a konfliktus pontok összeírása
• súlyozás
• egy közös ranglista létrehozása
• esetleges nagyobb vitapontok felosztása kisebb egységekre
• minden adat és tény nyilvánosságra hozatala

3. A konfliktus feldolgozása -  érdekek és igények

• fejleszteni és kidolgozni mindkét fél saját egyedi érdekeit és szükségleteit
• esetleg mélyíteni az ügy megértését

• a kölcsönösség és az egyetértés kidolgozása
• a döntési tér szélesítése
• alternatívás és választási lehetőségek fejlesztése

• esetleg a tárgyalás megkezdése

• Kísérleti és bemelegítő fázis /különösen ami felügyelet és a költségek terveit illeti/.

4. Tárgyalás -  Döntés -  Egyezség

• a fair és méltányosság mértékének kidolgozása és mediálása
• a jog szerepe a mediációban

• az alternatívák felülvizsgálata

• esetleges jogi felülvizsgálata a döntéseknek és a joglemondásoknak
• ügyvédek bevonása

• egyéb szakemberek bevonása /adótanácsadó, bankár, stb/
• esetleg a döntések módosítása

• tárgyalási modellek mediálása

• tárgyalás

• egyezségek formába öntése
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• döntés a jogi dolgokról: felülvizsgálati idő -  eljárás módja -  időtartam

• az egyezség végső kidolgozása

5. Az egyezségek hatályba lépése

• az egyezség kötelező érvényű, esetleg jogszerű megfogalmazása
• esetleges jogi lépések (jegyző, válási procedúra

• esetleges mediálás az átmeneti- és válási rítusokról

• kivitelezni és realizálni az egyezséget

• a futamidős-egyezségeknél felülvizsgálat és változtatások252 253

A 12 éven felüli gyermeket elsősorban közvetlenül hallgatja meg a közvetítő. Amennyiben a 

gyermek nem jelenik meg az eljárásban és a szülő közvetett előadása a kapcsolattartás 

elutasításának tényét tartalmazza, indokolt lehet a gyermekvédelemi rendszer egyéb eszközeit 

igénybe venni (pl.: védelembe vétel).

A Gyvt. konkrétan fogalmaz: a gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és 

ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá 

ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon 

meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel 

figyelembe vegyék.

A meghallgatás joga minden gyermeket megillet és a gyermek véleményét korára, egészségi 

állapotára, fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe kell venni. Amennyiben a gyermeket 

kora akadályozza az önálló véleménynyilvánításban, a törvényes képviselőjének kell eljárnia 

e jogának megóvása érdekében. A 12 éven aluli, de ítélőképessége birtokában lévő gyermeket 

a közvetítő csak a felek vagy a gyámhivatal javaslata esetén hallgatja meg.

A gyermek meghallgatása során nem szabad elfeledkeznünk a tájékoztatási köteléezettségről 

sem. Megfelelő, szükséges információ birtokában várhatjuk el, hogy egyáltalán esélye legyen 

a gyermeknek saját véleményének kifejtésére. Gyakran az információk hiánya, illetve a téves 

információk a meghallgatás során kerülnek napvilágra, melyek tisztázására az eljárás 

alkalmas. Az eljárás 1. szakaszában a gyermekek közvetlen bevonása nem szükséges.

252 DIEZ-KRABBE-THOMSEN: Familien-Mediation und Kinder, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2002. 41-69 o.
253 Gyvt. 8.§ (1) bek.
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Előfordul, hogy ezt a szülők mégis kifejezetten kérik vagy rögtön az első ülésre magukkal 

hozzák a gyermeket. Ebben az esetben bevonhatók, de csak ha mindenki számára világos, 

hogy mely helyzetekben, mihez van rájuk szükség, és ennek ellenére minden résztvevő akarja. 

A 2. szakaszban már van értelme a gyermekek bevonásának és ezt általában mind a szülők, 

mind a gyerekek szívesen fogadják /relatív, mert különösen a fiatalkorúaknak nincs is ínyére 

az üléseken való részvétel/. A legtöbb esetben a gyerekek érdekét elnyomja a szülők 

veszekedése és a válás okainak tisztázása. A gyermekek természetesen szeretnék tudni, hogy 

mi történik a kérdéseikkel, hogy dönthetnek-e ők is a kérdésekben. Gyakran csalódottak, 

amikor a mediátor közli velük, hogy a szüleiknek kell dönteniük és őket legközelebb a kész 

megoldások birtokában hallgatják meg. Sokan pedig megkönnyebbülnek, hogy nekik nem 

kell dönteniük. Úgy tűnik, hogy a szülők döntései következtében a szülők tekintélye újra nő.

A gyermekeket a 3. lépcső első részébe a szülők közötti konfliktuskezelésbe jobb bevonni, az 

indokolatlan megterhelés miatt.

Javasolt a gyermekek közvetett vagy közvetlen bevonása ezen a 4. szakaszban. Különösen a 

fiatalkorúaknak van általánosságban egy nagyon kifinomult érzésük, hogy a család számára 

mi fair és igazságos, és a mediátor egy kiváló lehetőséget szalasztana el, ha ezeknek az 

elképzeléseknek nem engedne teret /amik gyakran eltérnek a szülők fair viselkedésről alkotott 

elképzeléseiről/.254

A kapcsolattartási ügyek közvetítői eljárásban történő rendezése csak néhány éves múltra 

tekint vissza Magyarországon. Gyakorlati tapasztalatok, következtetések azonban már 

levonhatók. A kapcsolatügyeleti rendszer kiépülése hazánkban éppen arra adott lehetőséget, 

hogy a szülők már a különváláskor igénybe vegyék a békés, konstruktív hozzáállást igénylő 

kötetlenebb, valóban „ügyfélközpontú” eljárást. Sikeresen alkalmazható a módszer azonban 

akkor is, amikor a szülők már destruktív vitapartnerként a végrehajtási szakban találkoznak 

egymással. Az eljáró közvetítők szempontjából alapkövetelmény, hogy mind jogi, mind 

pszichológiai, családdinamikai ismeretek, tapasztalatok birtokában, felkészülten üljenek le a 

felekkel, családokkal. Véleményem szerint, a kiskorú gyermekek részvétele az eljárásokban 

feltétlenül indokolja, hogy két közvetítő (mediátor és co-mediátor) együttesen vegyen részt a 

megállapodás kidolgozásában. Gyakran tapasztalható, hogy a felek előre megfogalmazott, 

„kész” történetekkel érkeznek az első ülésre. Az eljárás során a felek az első és akkor még 

véglegesnek tűnő „verzióikhoz” képest nagy utat tesznek meg, de ez jelentős érzelmi

254 DIEZ-KRABBE-THOMSEN: i.m. 41-69

114



megterheléssel jár. A hosszú órákon keresztül tartó kimerítő beszélgetések zökkenőmentes 

lebonyolítása egy fő közvetítőre aránytalanul nagy terhet jelenthet és veszélyeztetheti az 

eljárás sikerét is.

Az eljárás célja az álláspontok mögött meghúzódó érdekek tisztázása, felszínre hozása és a 

szülő-gyermek kapcsolat részletes, működő, a felek akaratát tükröző írásbeli megállapodással 

való támogatása. Fontos, hogy a közvetítő felhívja a felek figyelmét arra, hogy a jövőre 

összpontosítsanak, hiszen a korábban elszenvedett sérelmek életben tartása gátolja a 

megegyezést. Az ülés a bírósági eljáráshoz hasonlítható, bár a mediátor a bíróval ellentétben 

nem dönti el a vitát, és a jogi szabályozás területén kívül álló kérdésekben is meg lehet 

állapodni. A megszületett megállapodás ugyan jogi eszközökkel nem kényszeríthető ki, az 

azonban lehetséges és célravezető, ha a megállapodást bírósági/gyámhivatali eljárás keretében 

jóvá hagyják, amihez már kapcsolódik a végrehajtási jog is.255

A közvetítő a sikeres eljárást követően megküldi a megállapodást az illetékes 

gyámhivatalnak, sikertelen eljárás esetén, pedig tájékoztatja a gyámhivatalt vagy a 

gyermekjóléti szolgálatot amennyiben gyermeki jogsérelmet észlelt a család működésében. 

Ahhoz, hogy a gyermek valójában mindkét szülőjét, folyamatosan maga mellett tudhassa 

életének egyik legnehezebb szakaszában (szülők válása) -  és azt követően is -  az kell, hogy a 

jogalkotó, jogalkalmazó minden esetben felismerje, hogy minden tőle telhetőt meg kell 

kísérelnie annak érdekében, hogy a gyermek családi életét garantáló kapcsolattartási joga 

érvényesüljön. A gyermek életében a szülőtől távol töltött, kapcsolat nélkül eltelt idő pszichés 

szempontból is nagy jelentősséggel bír. Nem lehetünk partnerek abban, hogy szinte 

megváltoztathatatlan helyzetek, állapotok alakuljanak ki egy gyermek érzelmi világában. Fel 

kell ismernünk, hogy a kapcsolattartáshoz való gyermeki jog védelme nem merülhet ki 

kidolgozatlan és végrehajthatatlan határozatokban.

Ez az a járulékos kérdés, ami a gyermekelhelyezés mellett a legnagyobb figyelmet igényli a 

családi viszonyok rendezése során. E fenti elvárások megvalósulásához fontos kisegítő 

módszer a közvetítés.

255 BOÉR E.: A gyermekelhelyezés, gyermektartás és a gyermekkel való kapcsolattartás, Család, Gyermek, 
Ifjúság, 2000/5.



IV. A kapcsolattartásról való döntés, az újraszabályozás

A kapcsolattartásról -  a szülők megegyezésének hiányában, illetőleg a szülő és a gyám 

közötti vita esetében -  a gyámhatóság dönt. Ha házassági vagy gyermekelhelyezési per van 

folyamatban, a szülők megegyezésének hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt. A 

gyámhivatal vita esetében a kapcsolattartást bármelyik fél kérelmére szabályozza, illetve 

újraszabályozza, kivéve, ha a szülő és a gyermek kapcsolattartásának megállapítása a Csjt. 92. 

§-ának (5) bekezdése szerint a bíróság hatáskörébe tartozik.

1. Döntés a kapcsolattartásról

A kapcsolattartásról a gyámhivatal, illetve a bíróság a gyermek korának, egészségi 

állapotának, életkörülményeinek, a felek személyes körülményeinek, valamint az 

ítélőképessége birtokában levő gyermek véleményének figyelembevételével rendelkezik.256 257 

A Csjt. rendelkezései szerint, ha házassági vagy gyermekelhelyezési per van folyamatban, és 

a szülők megegyezni nem tudtak, a bíróságnak kell döntenie a szülő-gyermek kapcsolattartása 

kérdésében. Gyermeki jog lévén a gyermek kapcsolattartását a bírónak -  mint gyermeki jogok 

védelmére köteles személynek -  a szülők egyezsége hiányában a gyermek érdekében kell 

szabályoznia. Egyezség hiányában a gyámhivatal, illetőleg a bíróság -  a kapcsolattartás 

céljának megfelelően -  a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett méltányos 

érdekére, körülményeire, valamint a gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi 

előmenetelére tekintettel a gyermek érdekében dönt.258 259

A Főváros 23 kerületében 23 féle gyakorlat érvényesül a kapcsolattartások tekintetében, 

vagyis nincs egységes gyakorlat e területen. Ilyen körülmények között könnyen dominancia -
259harc alakul ki a felek között, kicsit úgy viselkednek, akár a gyerekek, véli Szűcs Andrea.

Álláspontom szerint a kapcsolattartáshoz való gyermeki jog és a gyermek érdekének védelme 

szempontjából fontos, hogy a bíró már a keresetlevél kézhezvételét követően a tárgyalás 

előkészítése során, ha a szülő-gyermek kapcsolat rendezetlenségét észleli, intézkedjék a felek

256 Csjt. 92. § (4) bek.
257 Gyér. 29. § (1) bek.
258 Gyer.30. § (4) bek.
259 Grád A.: Kerekasztal beszélgetés a közös szülői felügyeletről. Családi Jog, 2004.2. 16. o.



előzetes meghallgatásáról.260 261 A Pp. nem zárja ki, hogy a bíró már az előzetes meghallgatás 

során a kapcsolat leggyorsabb rendezése érdekében ideiglenesen intézkedjen a 

kapcsolattartásról. Erre azért lenne a gyakorlatban szükség, mert a bíróságok túlterheltsége, a 

családi jogviták magas száma mellett (ami az eljárások elhúzódását vonják maguk után) a 

bírónak egyébként 30 nap áll a rendelkezésére úgy a tárgyalás kitűzésére, hogy az első 

tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követően legkésőbb négy hónapon 

belül megtartható legyen. Ez azt jelentené adott esetben, hogy a keresetlevél benyújtásától 

csak az első tárgyalásig eltelhet akár úgy 3-4 hónap, hogy nincs rendelkezés kapcsolattartás 

kérdésében. A felek (szülők) ideiglenes intézkedéssel kérhetik, hogy a bíróság a gyermek

szülő közötti kapcsolattartás kérdésében (is) soron kívül határozzon.262 A bíróság köteles a 

felet, ha nincs jogi képviselője -  perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről - , a szükséges 

tájékoztatással ellátni, illetve meghatározott esetben részére jogi képviselőt kirendelni.263 Az 

esetek többségében jogi képviselő részvételével járnak el a felek a házasság felbontása iránti, 

illetve gyermekelhelyezési perekben. Kérdés, hogy azokban az esetekben, amikor a jogi 

képviselő (pl. ügyvédjelölt) elmulasztja a kérelem megtételét, a bíró köteles-e a gyermek 

érdekében tájékoztatni a feleket e lehetőségéről, vagy akár a gyermek érdekében hivatalból 

intézkedni. Nézetem szerint a gyermek legjobb érdeke érvényesítésének és a gyermeki jogok 

védelmének kötelezettsége a bíróságot arra kötelezi, hogy szükség esetén segítsék és 

tájékoztassák a feleket, a gyermeki jogokat védő és a gyermek érdekét legjobban képviselő 

jogérvényesítés érdekében.

Különélő szülők kapcsolattartás iránti kérelmének elbírálása előtt -  a gyámhivatalnak -  

tisztázni kell, hogy a gyermek melyiküknél van elhelyezve.264 A bíróságot nem akadályozza 

viszont, hogy még a gyermek végleges elhelyezése előtt rendelkezzen a kapcsolattartásról. A 

házassági perben a tárgyalás elhalasztása esetében a szükségeshez képest hivatalból is 

határozhat ideiglenesen a kiskorú gyermek elhelyezése és ezzel egy időben a szülő és 

gyermek közötti kapcsolattartás kérdésében.265 A bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában a 

keresetlevél benyújtását követően a végleges döntés meghozataláig bármikor határozhat. 

Ideiglenes intézkedés kizárólag a jogosult, a kiskorú gyermek (vér szerinti, örökbefogadott) 

valamint a kapcsolattartásra jogosult érdekében hozható.

260 Pp. 124. § (4) e) pont
261 Pp. 125. § (1), (3) bek.
262 Pp. 156. § (1) bek.
263 Pp. 7. § (2) bek.
264 Gyér. 29. § (2) bek.
265 Pp. 287. §
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A hivatalból történő döntés lehetősége ugyan a házassági perek körében került a Pp.-ben 

szabályozásra, azonban a gyermek érdekében e szabályokat kiterjesztően kell értelmezni, így 

gyermekelhelyezési perekben is alkalmazandók.

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről a bíróság végzésben határoz, amely ellen külön 

fellebbezésnek van helye. A bíróság kérelemre a végzést maga is megváltoztathatja. A 

„teljesítési” határidő -  ha a bíróság másként nem rendelkezik -  a végzés írásbeli közlését 

követő napon kezdődik. Az ideiglenes intézkedésről szóló végzés előzetesen végrehajtható 

(Pp. 231-232. §). A végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a bíróság a felek 

bármelyikének kérelmére -  a másik fél meghallgatása után -  hozott végzésével vagy 

ítéletében hatályon kívül nem helyezi. Ha az elsőfokú bíróság az ideiglenes intézkedésről 

szóló határozatát ítéletében nem helyezte hatályon kívül, az elsőfokú ítélet jogerőre 

emelkedésével az ideiglenes intézkedés a hatályát veszti.266 A Pp. rendelkezései szerint tehát a 

még a nem jogerős ideiglenes intézkedést előzetesen végrehajthatónak kell nyilvánítani. 

Amennyiben pedig a felek nem kérik és a körülmények nem indokolják, hogy az ideiglenes 

intézkedés hatályban maradjon az ítélet jogerőre emelkedéséig, akkor az ítélet elleni 

fellebbezés, azaz az eljárás elhúzódása a másodfokú eljárás idejére sem akadályozza a 

szülőket abban, hogy gyermekükkel találkozzanak. A felvázolt bírósági intézkedések a 

gyakorlatban vélhetően sokszor nem így alakulnak. Legalább is a médiában ismerté váló 

esetek és a több évig tartó végrehajtási eljárások magas száma (évenként több ezer) erre 

engednek következtetni ma Magyarországon.

Fontos megemlíteni, hogy a gyámhivatal a házassági vagy gyermekelhelyezési per során nem 

is dönthet a kapcsolattartás kérdésében. Annál méltányolhatóbb jogvédelmi igény pedig 

aligha létezhet, minthogy a gyermek és szülője egymástól ne távolodjon, idegenedjen el, ne 

teljenek el úgy hosszú hónapok, gyakran évek -  egy bírósági per alatt - , hogy egymással nem 

találkoznak. Magyarország az ENSZ Egyezmény elfogadásával a gyermeki jogok védelmére 

vállalt kötelezettséget. A gyermeki jogok védelme -  pedig -  kötelessége mindazoknak a 

személyeknek, akik a gyermek ügyeinek intézésével foglalkoznak.267

A bíróságok azon kötelezettsége, hogy minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek 

legjobb érdekét veszik figyelembe -  álláspontom szerint -  azt az általános eljárási elvet 

jelenti, hogy a bíróságnak nem csupán a jogszabályoknak megfelelő, hanem a gyermek 

legjobb érdekének megfelelő, azaz a fennálló lehetőségek közül a gyermek egészséges

266 Pp.l 56.§ (6), (8) bek.
267 Gyvt. 11 .§ (1) bek.
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fejlődése szempontjából mindig legjobb döntést kell meghoznia a peres eljárás teljes tartama 

alatt. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy amíg Magyarországon nem jönnek létre állandó 

„családjogi csoportok” -  pl. a székhelyi bíróságokon úgy, hogy hatáskör módosítással csak ők 

járhassanak el első fokon kiskorú gyermeket érintő ügyekben - , ahol a családjog iránt 

érdeklődő és elhivatott bírók saját döntésük alapján választhatják a családjogi ügyek körét és a 

bírák leterheltsége megengedi, hogy rendszeresen részt vegyenek bíró továbbképzésben; amíg 

egyes ügyvédek következmények nélkül adhatnak etikátlan tanácsokat kiskorú gyermekeket 

érintő jogvitában és szakirányú ismeretek nélkül láthatnak el képviseletet, addig a fent 

kifejtettek csak részben megvalósítható álmok maradnak és még véletlenül sem nevezhetjük 

az igazságszolgáltatást családcentrikusnak.

A bírósági szervezet és a bírói gyakorlat ez irányú elmozdulásának másodlagos 

következményeként csökkennének a pereskedésbe belefáradt, kiábrándult, egymástól 

elidegenedett szülők és gyermekek száma.

Előfordulhat a gyakorlatban, hogy testvérek-szülő kapcsolattartás szabályozása esetében az 

egyik gyermek vonatkozásában a gyámhivatalnak, másik gyermek esetében a bíróságnak lesz 

hatásköre. Történhet ez olyankor például, amikor a fiúgyermeket az apánál, lánygyermeket az 

anyánál helyezi el a bíróság. Több mint két évvel később gyermekelhelyezés megváltoztatása 

során a fiúgyermeket is az anyánál helyezi el a bíróság, a lánygyermek vonatkozásában, pedig 

újraszabályozás igénye és indokoltsága merül fel a gyámhivatal előtt. Az, hogy a gyermekek 

vélhetően együtt gyakorolják majd a kapcsolattartást a különélő szülővel, ami azonos 

szabályozást feltételez mindkét gyermek tekintetében, a szabályozásról a lehető legrövidebb 

idő alatt kell határozni és két éven belül a bírói határozat megváltoztatását csak bíróságtól 

lehet kérni, -  véleményem szerint -  azt indokolják, hogy ilyen és hasonló esetekben a bíróság 

a gyermekek érdekében célszerű ha magához vonja a hatáskört és határoz mindkét gyermek 

kapcsolattartása tekintetében.



1.1 A kapcsolattartás módja

A kapcsolattartás formáit és mértékét, azaz módját úgy kell megállapítani, hogy az a kiskorú 

érdekét szolgálja, nevelését, erkölcsi, érzelmi fejlődését, tanulmányi előmenetelét ne 

veszélyeztesse. A döntés során a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett valamint az érintett 

kiskorú gyermek érdekeit kell összeegyeztetni, amely körülményeik teljes körű, alapos 

vizsgálatát, megismerését igényli. A kapcsolattartás szabályozásánál mind a gyámhatóságnak, 

mind a bíróságnak tekintettel kell lennie a kiskorú korára, egészségi állapotára, bizonyos 

esetekben a gyermek nemére is. Figyelembe kell venni a kapcsolattartási joggal élni kívánó 

személy erkölcsi magatartását, anyagi és egészségügyi körülményeit, a kérelmező szülőnek és 

környezetének a gyermekre gyakorolt hatását. Nem alapozza meg az elvitel jogára is kiterjedő 

kapcsolattartás korlátozását önmagában az, hogy a gyermek a szülők életközösségének
v o

megszűnése után született.

A kapcsolattartás módjának az általánostól eltérő meghatározása nem jogszabálysértő, ha 

annak a bíróság kellő indokát adja.268 269 A bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik annak 

eldöntése, hogy a kapcsolattartást a külön élő szülő részére a jogszabályi keretek között 

milyen időtartamban biztosítja270

Álláspontom szerint a bíróságnak ki kell kérnie a gyermekjóléti szolgálat véleményét a 

kapcsolattartás szabályozására vonatkozóan, ha a szolgálat már dolgozott és van kapcsolata a 

családdal. A döntés előtt a bíró konzultál, meghallgatja a gyermekjóléti szolgálat illetékes 

munkatársát, aki lényeges ismeretekkel rendelkezhet a család „működését” illetően. A döntés 

előtt érdemes megismerni a szülők (jogosultak) életkörülményeit, munka és időbeosztását, 

lakáskörülményeit, a gyermek jogosulthoz fűződő viszonyát, a gyermek korához kapcsolódó 

körülményeket, jellemzőket, a felek motivációit, félelmeit, érdekeit, magatartásukat 

meghatározó érzelmi állapotukat, problémáikat, a földrajzi távolságot, anyagi helyzetet az 

utazás, utaztatás szempontjából, a közlekedési lehetőségeket. A felsorolt példák jól 

érzékeltetik, hogy a működő kapcsolattartás érdekében időt, energiát, szakmai tudást 

felhasználva, lelkiismeretesen kell a gyermekjogát az ENSZ Egyezmény szellemében védeni 

és érvényesíteni.

268 BH2002/4. 145.
269 BH2001/12. 579
270 BH2001/7. 324.
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A következő jogeset a jogszabálysértő „alulszabályozásra” jó példa valamint arra, hogyan 

lehet több mint két évig a kapcsolattartást akadályozni a jogalkalmazó figyelmetlen és 

felületes eljárásával.

A felek házastársak voltak, házasságukból fiúgyermek született. A házasságot a bíróság az 

1995. október 5-én kelt és első fokon jogerőre emelkedett ítéletével felbontotta. A 

bontóperben a felek egyezséget kötöttek, amelyben közös szülői felügyelet gyakorlásában 

állapodtak meg. A gyermek az alperes gondozásába került, rendezték a felperes tartásdíj

fizetési kötelezettségét, valamint az apa és a gyermek közti kapcsolattartást. A rendkívüli 

(időszakos) kapcsolattartás körében azt rögzítették, hogy az évi négyheti rendkívüli 

kapcsolattartás megosztásában és pontos időpontjában a szülők minden év május 31. napjáig 

állapodnak meg, külön megállapodás hiányában pedig az apát nyáron augusztus 1. napjától 

augusztus 21. napjáig illeti meg a gyermek elvitelének a joga. 1996-ban a felek között a nyári 

időszakos kapcsolattartás tárgyában nem jött létre megállapodás, ezután viszonyuk 

megromlott, a felperes és a gyermek közti találkozások rendje a korábbitól eltért, azt az 

alperes a felek szóbeli megállapodásához képest csak korlátozottan biztosította. A 

kapcsolattartás újrarendezése iránt a felperes élt keresettel, az alperes ellenkérelme a kereset 

elutasítására irányult, viszontkeresetében pedig a közös szülői felügyelet megszüntetését 

kérte. A bíróság jogerős ítéletével a közös szülői felügyeletet megszüntette, a kapcsolattartást 

újraszabályozta. Kimondta, hogy az apa jogosult a gyermeket minden hónap páros hétvégéjén 

pénteken az óvodai, illetve iskolai foglalkozások végeztével saját háztartásába magával vinni, 

és köteles őt vasárnap este 19 óráig az anyához visszavinni, továbbá minden páratlan héten 

egy délután az óvodai, illetve iskolai foglalkozások után a gyermeket elvinni és aznap este 

18.30 percig őt visszavinni. Az 1997-98-as tanévben a bíróság a délutáni kapcsolattartás 

napját csütörtöki napban állapította meg. Feljogosította a felperest, hogy minden második 

évben december 24-én 14 órától 19 óráig a gyermeket elvigye. A nyári időszakos 

kapcsolattartást az alperessel történő előzetes egyeztetés alapján négy hétre, az egyéb 

rendkívüli kapcsolattartást pedig a téli és tavaszi szünidő felére, valamint a kettős ünnepek 

másnapján délelőtt 9 órától 19 óráig biztosította a felperes részére. A jogerős ítélet ellen a 

felperes élt felülvizsgálati kérelemmel, melyben azt sérelmezte, hogy a nyári kapcsolattartás 

pontos és határozott rendezése nélkül a jogerős ítélet éppen a felek közti legvitatottabb 

kérdésben nem tartalmaz végrehajtható rendelkezést. Hivatkozott arra, hogy a másodfokú 

bíróság a jogerős ítélet kiegészítésére irányuló kérelmét azzal utasította el, hogy a bírósági 

ítélet végrehajtásáról a gyámhatóság gondoskodik. A felülvizsgálati kérelem alapos.
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A szülők megegyezésének hiányában bírói ítélettel rendezett kapcsolattartás végrehajtásáról a 

Csjt. 92. §-ának (6) bekezdése értelmében a gyámhatóság gondoskodik. A végrehajtás során a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 114. §- 

ának b) pontja szerint eljáró városi gyámhivatal azonban az ilyen esetben a kapcsolattartás 

megvalósulásának módjára nézve már semmiféle döntést nem hozhat, feladata kizárólag az, 

hogy a bíróság által rendezett kapcsolattartást az arról hozott döntés tartalmának mindenben 

megfelelően elősegítse, illetőleg kikényszerítse. A bíróság feladata ezért, hogy a 

kapcsolattartást -  különösen a felek közt vitás részeiben -  olyan formában és részletességgel 

szabályozza, mely később nem ad lehetőséget arra, hogy az a felek között vita tárgya legyen. 

A bíróság ezért jogszabályt sértett, amikor az időszakos kapcsolattartást csak részlegesen 

szabályozta, olyan döntést hozott, mely -  önkéntes teljesítés hiányában -  nem hajtható végre. 

Ez a hiányosság a felülvizsgálati eljárásban -  a felek nyilatkozatainak és körülményeinek 

ismerete nélkül -  nem pótolható. A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős 

ítéletet a fenti hiány kiküszöbölése érdekében a Pp. 275/A. §-ának (2) bekezdése alapján 

hatályon kívül helyezte, és erre nézve a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új
9 7 1határozat hozatalára utasította.

1.2 A kapcsolattartás helye

A kapcsolattartás helyét a gyermek érdekét figyelembe véve kell megállapítania mind a 

gyámhivatalnak, mind a bíróságnak. A kapcsolattartást szabályozó határozatnak tartalmaznia 

kell a gyermek átadásának és visszaadásának szükség esetén a kapcsolattartás 

gyakorlásának helyét.

A kapcsolattartás helyének, helyszínének meghatározása szükséges a rendszeres látogatás, de 

indokolt lehet az időszakos és a folyamatos kapcsolattartás esetében is. A helyszín 

meghatározása például a „fokozatosság elve” alkalmazása során lehet indokolt a gyermek 

érdekében. Ilyenkor az első időszakban ellenőrzött a kapcsolattartás, szakember jelenlétében, 

meghatározott helyen, akár a gondozó szülő jelenlétében. Indokolatlanul korlátozni a jogosult 

lehetőségeit a kötelezett kénye, kedve szerint természetesen nem szabad, tehát a körülmények 

ismeretében kell eldönteni, hogy szükséges-e és ha igen mely esetekben a helyszín 

meghatározása. 271

271 Legf. Bír. Pfv. II. 22.578/1998. sz.
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A felek meghallgatása során gyakran merül fel a helyszín, mint lényeges körülmény 

meghatározásának szükségessége, ami (többnyire adott helyszín kizárása pl.: kocsma, 

játékterem) ha belekerül a határozatba, a végrehajtás eredményességét jelentheti.

A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést és egyeztetést feltételezi, amikor a 

gyámhivatal vagy a bíróság a gyermekjóléti szolgálatnál működő kapcsolattartási ügyelet 

munkatársainak segítségét illetve a kapcsolattartás helyszíneként a gyermekjóléti központ 

helyiségét határozza meg. A gyámhivatal, illetve a bíróság a kapcsolattartás helyszíneként -  

amennyiben a gyermekjóléti szolgálat működtet kapcsolattartási ügyeletet -  a gyermekjóléti 

szolgálat vagy a gyermekjóléti központ helyiségét is megjelölheti, és egyben kötelezheti a 

gondozó szülőt a gyermek ezen a helyen történő átadására, illetve a kapcsolattartásra jogosult 

személyt a gyermeknek e helyen történő átvételére.272 Gyengéné véleménye szerint a mi 

családjogi keretszabályaink -  különösen, ami a kapcsolattartásra vonatkozó általános 

megfogalmazást illeti -  nyugodtan kitölthetők szokásjogi alapon a kapcsolatügyeletek döntés 

utáni bevonásának bírói szabályozásával. Ez csak a bíró kreativitásán múlik. Egy országos 

felmérés szerint a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival való együttműködésre 

(családgondozó, ügyeleti munkatársak) az alaphatározat meghozatala (ideiglenes 

intézkedések) előtt is nagy szükség lenne. A bírák szerint a mediációban illetve 

kapcsolatügyeleten való részvételt jogszabálynak kellene kötelezővé tenni. Már a tárgyalás 

előtt tartott személyes meghallgatás keretében, vagy az ideiglenes intézkedés formájában akár 

kérelemre, akár hivatalból is szabályozható úgy a kapcsolattartás, hogy az semleges helyen 

történjen. Egyúttal célszerű megkeresni a Gyermekjóléti szolgálatot az intézkedés 

megküldésével a célból, hogy a per időtartama alatta kísérje figyelemmel a családot, és 

készítsen összefoglaló véleményt a tapasztaltakról (ki, miért maradt távol, született-e 

megegyezés a felek között vagy sem). Ezeknek az adatoknak a birtokában a per folyamán is 

lehetséges a gyermek-szülő viszony, szülői magatartás nyomon követése, ami a 

gyermekelhelyezési döntés meghozatalában később segítségre lehet.273

A gyermekjóléti szolgálatok kapcsolattartási ügyeleti rendjéről, helyiségeinek 

kihasználtságáról tájékozódni kell a döntés előtt. Tájékozódni kell azért is, mert a gyermek 

érdekét súlyosan sérti, ha hetekig azért nem találkozhat szülőjével, mert a határozatban

272 Gyér. 30.§ (6) bek.
273 GYENGÉNÉ NAGY M.: Mediáció és/vagy kapcsolatügyelet családjogi kérdésekben, Családi Jog, HVG- 
ORAC, III. évfoly. 1. sz. 2005. 28, 29. o.
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foglaltaknak a szolgálat munkatársai nem tudnak eleget tenni. A határozat rendelkezést 

tartalmazhat ugyan a szolgálatokra nézve, ügyfélként viszont azokat nem fellebbezhetik meg, 

tehát az együttműködés a gyermek érdekében megkerülhetetlen.

A Gyvt. 39.§ (l)-(4) bekezdései sorolják fel a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. E tág 

feladatkörön belül a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kapcsolattartás esetében a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a családi konfliktusok megoldásának elősegítése. 

Ez a feladat, amelynek keretében az adott kapcsolattartás végrehajtása a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat helyszínén történik, és pszichológus segítségét igényli, csupán segítő 

feladat és nem olyan hatósági feladat, amely a Két. 15.§ (1) bek. körülírt feladatkör alapján a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat ügyféli jogállását megalapozná. A Legfelsőbb Bíróság 

álláspontja szerint kizárólag az a körülmény, hogy a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

biztosítja a helyszínt és a kapcsolattartásnál a pszichológus is jelen van, nem biztosít ügyféli 

jogállást sem a szolgálatnak, sem az eljáró pszichológusnak.274

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális 

szolgáltatásokat, így kapcsolattartási ügyeletet biztosít.

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása. E mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek 

kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás 

(mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, 

közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy 

önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás 

nyújtása.275

Megjegyzem, hogy a gyermekvédelmi közvetítői eljárás alkalmazása a kapcsolattartás 

kérdésében eljáró bíróságok javaslata, tájékoztatása alapján is lehetséges -  bár a Gyér. 

rendelkezései erről hallgatnak -  ugyanis a közvetítői tevékenységről szóló törvény a 

bíróságok számára 2002-től lehetőséget ad, hogy akár a kapcsolattartás kérdésében is 

javasolják a felek számára a közvetítői eljárást.

274 BH2004/9.392
275 15/1998 NM rendelet 7/B. §
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Tehát az eljáró bírónak lehetősége, hogy a kapcsolattartás és egyéb más járulékos 

kérdésekben közvetítői eljárást javasoljon a feleknek. A közvetítői eljárásról szóló törvény 

célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni 

jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek 

rendelkezési jogát törvény nem korlátozza 276

A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi vonatkozásairól szóló, Hágában, 

1980. október 25-én kelt és az 1986. évi 14. tvr.-rel kihirdetett Szerződés rögzíti a 

kapcsolattartás tárgyában hozott határozat külföldön történő végrehajtására vonatkozó 

alapvető szabályokat a Szerződést aláírt államok tekintetében. Az Egyezmény 5. cikke szerint 

a „láthatási (kapcsolattartási) jog” magában foglalja a gyermeknek a szokásos tartózkodási 

helyéről egy másik helyre, korlátozott időtartamra történő elvitelének jogát. Az Egyezmény 

nem írja elő, hogy a láthatásra csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő tartózkodási helye 

szerinti államban, városban vagy annak lakásában kerülhet sor, ezáltal arra is lehetőséget 

nyújt, amit általában a másik szülő igen aggályosnak talál, hogy a „más hely” más államot is 

jelentsen. Az Egyezmény ezáltal a láthatást kérelmező szülőnek lehetőséget nyújt arra is, 

hogy a gyermeket bizonyos időre a hazájába, saját lakásába vagy harmadik országba is 

elvigye. A láthatás (kapcsolattartás) ilyen módon való biztosítására azonban a gyakorlat 

szerint gyakran nincs lehetőség, vagy ha mégis, akkor a határozat végrehajtása, anyagi okok 

vagy a másik szülő magatartása következtében akadályokba ütközik.

A bírói gyakorlat szerint a gyermek nemzetközi egyezményekben deklarált, alkotmányos 

joga, hogy különélő szülőjével kapcsolatot tarthasson akkor is, ha más országban él.277

A New York-i Egyezmény 10. cikkének 2. pontja szerint annak a gyermeknek, akinek szülei 

különböző államokban bírnak állandó lakóhellyel, joga van -  kivételes körülményektől 

eltekintve -  mindkét szülőjével rendszeresen személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést 

fenntartani. Ennek megvalósítására, valamint az Egyezményben részes államokra a 9. cikk (1) 

bekezdése értelmében háruló kötelezettségeknek megfelelően, a részes államok tiszteletben 

tartják a gyermeknek és szüleinek azt a jogát, hogy bármely országot, beleértve a sajátjukat is, 

elhagyják és visszatérjenek saját országukba. Bármely ország elhagyásának joga csak a 

törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak vethető alá, amelyek az állam

276 2002.évi LV. tv. l.§ (1) bek.
277 EBH 2001/1.418
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biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a közerkölcsnek, valamint mások 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek, és amelyek összhangban vannak 

az Egyezményben elismert egyéb jogokkal.

Az Egyezmény 11. cikkének 1. pontja kimondja ugyanakkor azt is, hogy az Egyezményben 

részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák a gyermek törvényellenes 

külföldre utaztatását és ott-tartását.

Az Európai Unió tagállamaiban pedig a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságot, a határozatok elismerését és végrehajtását a Tanács 2201/2003/EK Rendelete 

(a”Brüsszel II .rendelet,,) szabályozza. A Rendelet egyik legfőbb célkitűzése annak a 

biztosítása, hogy a gyermek fenn tudja tartani a kapcsolatot különélő szülőjével a különválás 

után még akkor is, ha különböző tagállamokban élnek. A 2. cikk 10. pontja szerinti „láthatási 

jog,, tartalmazza a gyermek szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre , korlátozott időre 

való elvitelének jogát.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Iljúságpolitikai Főosztályának 

állásfoglalása szerint, amennyiben a kapcsolattartás szabályozása iránt folyik eljárás, a 

magyar hatóság (bíróság, gyámhatóság) a szülők erre irányuló egyezségének hiányában is 

megjelölheti -  rendszerint időszakos, szünidei -  kapcsolattartás helyszíneként a szülő másik 

országban lévő lakóhelyét a zavartalan kapcsolattartás, a különélő szülő családjának, 
körülményeinek megismerése céljából.

Amennyiben a különélő szülő lakóhelye az Európai Unión kívüli államban található, vizsgálni 

szükséges, hogy az a Hágai Szerződés részes állama-e, mert ez a gyermek esetleges 

visszahozatala szempontjából lényeges körülmény, de a szabályozás ilyen esetben is történhet 

külföldre, ezt hazai jogszabályaink (Csjt, Gyér.) nem akadályozzák.

Ha külföldi hatóság már hozott határozatot a kapcsolattartás/láthatás szabályozásáról, a 

Magyarországon élő gyermek esetében a gyámhatóságnak végrehajtási intézkedésekkel kell 

elősegítenie a létrejöttét (Szociális és Munkaügyi Minisztérium állásfoglalása Bp., 2005.).278

Tekintettel arra, hogy a határokon átívelő kapcsolatok szabályozásának és végrehajtásának 

igénye egyre gyakoribb Magyarországon, külön fejezetben foglalkozom az ide vonatkozó 

nemzetközi anyagi jogi és eljárásjogi normákkal.

278 FILÓ-PEHR: Gyermeki jogok, gyermekvédelem, HVG-ORAC Budapest. 2006. 161-164. o.
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1.3 A határozat tartalma

A kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat rendelkező része a Gyér. 14. §- 

bán foglaltakon kívül tartalmazza:

• a kapcsolattartás formáját,

• a kapcsolattartást akadályozó körülményekről történő előzetes értesítési kötelezettség 

szabályait,

• az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét,

• a meghatározott jogkövetkezményekről való tájékoztatást.279

A kapcsolattartás formájáról való döntési kötelezettség magában foglalja:

• a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról,

• a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról,

• a kapcsolattartás egyéb formáiról szóló rendelkezéseket.

Az értesítési kötelezettségről és a pótlás rendjével kapcsolatosan a 10. pontban írtak az 

irányadók. Csak a kellően részletes döntés adhat lehetőséget a feleknek, hogy kapcsolattartást 

a szabályozásnak megfelelően gyakorolhassák. A szabályozás hiányosságaiból eredő 

jóhiszemű magatartás nem minősülhet a jogosult kapcsolattartási jogával való visszaélésnek.

Érdemes megemlíteni, hogy a „kapcsolattartás engedélyezése” kifejezés a Gyer.-ben idejét 

múlta és egyébként sem fedi az általa jelzett határozatok valódi tartalmát. A kapcsolattartást 

szabályozó határozat, a kapcsolattartási jog alapján alap esetben részletesen szabályozza az 

arra jogosult és a gyermek közötti kapcsolattartást. A bíróság/gyámhivatal nem arról dönt, 

hogy engedélyezi-e vagy sem az arra jogosultnak a kapcsolattartást, hanem szabályozza, vagy 

elutasítja a kérelmet. Gyermeki jog lévén nincs lehetőség az engedélyezésre, sőt (mint szülői 

kötelezettséget) kérelemre részletesen szabályozni kell, adott esetben viszont a gyermek 

érdekében elutasítani.

279 Gyér. 30.§ (5) bek.
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1.4 Kapcsolattartás újraszabályozása

A Kapcsolattartás újraszabályozását -  ide nem értve a kapcsolattartás korlátozását, 

szüneteltetését, vagy megvonását -  a kapcsolattartást rendező határozat jogerőre 

emelkedésétől számított két éven belül abban az esetben lehet kérni, ha azok a körülmények, 

amelyekre a bíróság vagy a gyámhivatal a döntését alapította utóbb lényegesen megváltoztak 

és a kapcsolattartás újraszabályozása a gyermek érdekét szolgálja.280

Csak előzetes bírói határozat esetén van a bíróságnak hatásköre — 2 éven belül -  a 

kapcsolattartás kérdésében az utólagos rendezésre.281

Az egyező akaratnyilvánítással kért bontóperben a kapcsolattartási egyezség jóváhagyását 

követő két éven belül a szülők a bíróságtól kérhetik az egyezség módosítását. Az egyezséget 

követő rövid időn belül benyújtott kapcsolattartás módosítását igénylő kérelmek nagy 

számban az időszakos kapcsolattartás megváltoztatására irányulnak. A Csjt. 18. § (3) 

bekezdése szerint a felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatását az egyezség 

jóváhagyásától számított 2 éven belül a bíróságtól -  az egyéb törvényes feltételek megléte 

esetén is -  csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének az érdekét szolgálja, 

illetve a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti. 

Ez úgy értelmezendő, hogy ha a szülő a megállapodás szerinti kapcsolattartási időt -  külföldi 

tanulmányútja, életében bekövetkezett jelentősebb változás miatt -  tartani nem tudja, és annak 

megváltoztatását kéri, akkor az új körülményekhez igazodó változtatás a gyermek érdekét 

szolgálja, de elmaradása a fél érdekét is súlyosan sértené. E bírói gyakorlattal összhangban áll 

a Gyér. 32.§ (1) bekezdése.

A kapcsolattartás újraszabályozása során a bíróság vagy a gyámhivatal a korábban 

megállapított kapcsolattartás formájának, gyakoriságának, időtartamának, helyének 

megváltoztatásáról -  külön-külön vagy együttesen -  is dönthet.

Ha a kapcsolattartás újraszabályozására indult eljárásban a rendelkezésre álló adatok szerint a 

kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése vagy megvonása látszik indokoltnak a 

gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatban megállapított kapcsolattartás végrehajtását az 

új határozat jogerőre emelkedéséig felfüggesztheti.

280 Gyér. 32.§ (1) bek.
281 P. törv. 11.20226/1990.
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A gyámhivatal, illetve a bíróság kérelemre a kapcsolattartás újraszabályozására indult 

eljárásban a gyermek érdekében a kapcsolattartás korlátozását feloldhatja, illetve a 

kapcsolattartási jogot visszaállíthatja, ha azok a körülmények, amelyekre a határozatot 

korábban alapította, már nem állnak fenn.282

2. Bírósági és gyámhatósági hatáskör

Az alábbiakban azt soroljuk fel, mikor van a bíróságnak illetve gyámhatóságnak hatásköre a 

kapcsolattartás kérdésében való döntésre, mikor az egyezség elősegítésre illetve 

jóváhagyására valamint mikor hova fordulhatnak a felek a kapcsolattartás újraszabályozását 

illetően.

2.1 A bíróság hatásköre

-  A bíróság hagyja jóvá a szülők megállapodását a kapcsolattartás tekintetében, ha a szülők a 

bontó- vagy gyermekelhelyezési per során megegyeztek. Bíróság a járulékos kérdések 

körében hagyja jóvá a szülők megállapodását a kapcsolattartás gyakorlását illetően, ha a felek 

házasság felbontását egyező akaratnyilvánítással kérik.283

-  Dönt a kapcsolattartásról bontó- és gyermekelhelyezési perben a bíróság.284 Ennek indoka, 

hogy a bíróság birtokában van mindazoknak az adatoknak, amelyek a szülők közötti vita 

eldöntéséhez szükségesek.

-  Dönt továbbá a bíróság a kapcsolattartás megváltoztatása kérdésében, ha előző döntését 

követő két év még nem telt el.285

-  Bírósági hatáskörbe tartozik, ha az egyező akaratnyilvánítással kért bontóperben a 

kapcsolattartási egyezség jóváhagyását követő két éven belül kérik a szülők az egyezség 

módosítását. A Gyér. 32.§ (1) bekezdése szerint a kapcsolattartás újraszabályozását -  ide nem 

értve a kapcsolattartás korlátozását, szüneteltetését, vagy megvonását -  a kapcsolattartást 

rendező határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül abban az esetben lehet 

kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság vagy a gyámhivatal a döntését alapította 

utóbb lényegesen megváltoztak és a kapcsolattartás újraszabályozása a gyermek érdekét 

szolgálja.

282 Gyér. 32.§ (3)-(4) bek.
283 Csjt. 18. § (2) bek. a)-b)
284 Csjt. 92. § (4) bek.
285 Csjt. 92. § (5) bek.

129



-  Dönthet a bíróság a szülő és gyermek kapcsolattartásáról a szülői felügyeletet megszüntető 

per során is, kivételes esetben és korlátozott láthatási időben.286

-  Végül a bíróság rendelkezik hatáskörrel és dönt a kapcsolattartásról (szülők megállapodását 

jóváhagyja) a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt indított perben. Sem a Csjt., sem 

a Gyér. e hatáskörről kifejezetten nem rendelkezik. Ez a megállapítás viszont nézetem szerint 

következik a törvényhozói akarat vizsgálatából, amely bontó és gyermekelhelyezési perben az 

érdekeltek körülményeinek ismerete miatt a bíróságot jogosítja fel döntésre. Az életszerűség 

diktálja a gyermekelhelyezést megváltoztató per során is azt, hogy a bíróság rendelkezzen 

hatáskörrel és rendezze a szülő és gyermek kapcsolattartását.

2.2 A gyámhatóság hatásköre

- A házastársak a kapcsolattartás rendezése érdekében -  előzetes bontóperi vagy 

gyermekelhelyezési per hiányában, vagy azt követően, amennyiben a kapcsolattartás 

kérdésében kérelem hiányában a bíróság nem rendelkezett -  a gyámhivatalhoz fordulnak.

- A szülők megállapodását jóváhagyja vagy dönt a kapcsolattartás újraszabályozása 

kérdésében, ha a házasság felbontására vagy a gyermek elhelyezésére irányuló peres eljárás 

óta -  amelyben a kapcsolattartásról rendelkeztek -  két év már eltelt.

- A Csjt. jelenleg a gyámhatóság hatáskörébe utalja a gyám és a szülők közötti 

kapcsolattartási vita rendezését. Ezt a harmadik személynél történő gyermekelhelyezés 

esetében is úgy értelmezzük, hogy csak a két év elteltével kell eljárnia a gyámhatóságnak, 

nem pedig az elhelyezést követő gyámrendelő eljárás során, hiszen a későbbi döntés a 

gyermek érdekével lenne ellentétes.

- A gyámhatóság szabályozza a vérszerinti szülő és a családba fogadott gyermek közötti 

kapcsolattartást.

- Gyámhivatal mozdítja elő a szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban lévő szülő 

és gyermek kapcsolattartását.

- Azt a szülőt, akinek szülői felügyeleti joga azért szűnt meg, mert az örökbefogadáshoz úgy 

adta a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerte, de a 

gyermek örökbefogadására nem került sor és a gyermeket tartós nevelésbe vették, kivételesen 

és indokolt esetben a gyámhivatal feljogosíthatja a kapcsolattartásra.

286 Csjt. 92. § (3) bek.
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-  Dönthet a bíróság a szülő és gyermek kapcsolattartásáról a szülői felügyeletet megszüntető 

per során is, kivételes esetben és korlátozott láthatási időben.286

-  Végül a bíróság rendelkezik hatáskörrel és dönt a kapcsolattartásról (szülők megállapodását 

jóváhagyja) a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt indított perben. Sem a Csjt., sem 

a Gyér. e hatáskörről kifejezetten nem rendelkezik. Ez a megállapítás viszont nézetem szerint 

következik a törvényhozói akarat vizsgálatából, amely bontó és gyermekelhelyezési perben az 

érdekeltek körülményeinek ismerete miatt a bíróságot jogosítja fel döntésre. Az életszerűség 

diktálja a gyermekelhelyezést megváltoztató per során is azt, hogy a bíróság rendelkezzen 

hatáskörrel és rendezze a szülő és gyermek kapcsolattartását.

2.2 A gyámhatóság hatásköre

- A házastársak a kapcsolattartás rendezése érdekében -  előzetes bontóperi vagy 

gyermekelhelyezési per hiányában, vagy azt követően, amennyiben a kapcsolattartás 

kérdésében kérelem hiányában a bíróság nem rendelkezett -  a gyámhivatalhoz fordulnak.

- A szülők megállapodását jóváhagyja vagy dönt a kapcsolattartás újraszabályozása 

kérdésében, ha a házasság felbontására vagy a gyermek elhelyezésére irányuló peres eljárás 

óta -  amelyben a kapcsolattartásról rendelkeztek -  két év már eltelt.

- A Csjt. jelenleg a gyámhatóság hatáskörébe utalja a gyám és a szülők közötti 

kapcsolattartási vita rendezését. Ezt a harmadik személynél történő gyermekelhelyezés 

esetében is úgy értelmezzük, hogy csak a két év elteltével kell eljárnia a gyámhatóságnak, 

nem pedig az elhelyezést követő gyámrendelő eljárás során, hiszen a későbbi döntés a 

gyermek érdekével lenne ellentétes.

- A gyámhatóság szabályozza a vérszerinti szülő és a családba fogadott gyermek közötti 

kapcsolattartást.

- Gyámhivatal mozdítja elő a szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban lévő szülő 

és gyermek kapcsolattartását.

- Azt a szülőt, akinek szülői felügyeleti joga azért szűnt meg, mert az örökbefogadáshoz úgy 

adta a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerte, de a 

gyermek örökbefogadására nem került sor és a gyermeket tartós nevelésbe vették, kivételesen 

és indokolt esetben a gyámhivatal feljogosíthatja a kapcsolattartásra.

286 Csjt. 92. § (3) bek.
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-  Az élettársi kapcsolat megszakadása esetén a gyámhatóság hatáskörébe tartozik a különélő 

élettárs és gyermeke közötti kapcsolattartás rendezése is, feltéve, hogy gyermekelhelyezési 

perben a bíróság nem döntött e kérdésben.

- A nagyszülő, a nagykorú testvér, továbbá -  ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a 

kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem 

gyakorolja -  a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa és a gyermek 

kapcsolattartása gyámhivatali hatáskör.

3. A kapcsolattartás elutasítása, megvonása, korlátozása és szünetelése

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelmet 

elutasítja, ha a kapcsolattartásra jogosult a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését súlyosan veszélyeztette, illetőleg a szülő szülői kötelességeit -  a tartási 

kötelezettség kivételével -  önhibájából tartósan nem teljesítette, illetve elhanyagolta és 

magatartásán nem változtatott.257

3.1 A kapcsolattartás elutasítása

A kapcsolattartás elutasításáról a Csjt. 92. § (4) bekezdése nem rendelkezik. A Gyér. 31. § (1) 

bek. szerinti kapcsolattartási jog iránti kérelem elutasításához hasonlóak a feltételek a 

kapcsolattartási jog megvonásához szükséges feltételekkel. Itt a kapcsolattartás 

megállapítására a jogosult gyermekkel szemben tanúsított addigi magatartása miatt már sor 

sem kerülhet. A magatartásnak a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

súlyosan veszélyeztetőnek kell lennie. A szülő esetében bizonyított, hogy gyermek 

gondozását, nevelését az elmúlt időszakban elhanyagolta és magatartásán nem változtatott. Az 

elutasításkori szülői magatartás ugyancsak hasonló a szülői felügyelet megszüntetésre okot 

adó körülményekhez. A szülő olyan helyzetet teremt (pl. gyermekét rendszeresen 

bántalmazza), hogy arra sem méltó, hogy akármilyen kis mértékben is biztosítsák számára a 

gyermekével való kapcsolattartást. A szülői kötelességek közül a gyermektartási kötelezettség 

elmulasztása kivételt jelent.

A kapcsolattartásra jogosult és egyben a gyermek tartására köteles szülő tartásdíj nem fizetése 

esetén is köteles, hogy gyermekével a családi kapcsolatot fenntartsa. 287

287 Gyér. 31. § (l)bek.
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Nem utolsó sorban a gyermek kapcsolattartáshoz való joga sérülne, ha érdekével ellentétesen 

pusztán ez okból a szülővel való kapcsolattartás lehetőségét a gyámhivatal/bíróság elutasítaná.

A Gyermekjogi Egyezményben megfogalmazott jogokkal elsődlegesen célzott és felruházott 

személy, a gyermek olyan jogok és ezáltal lehetőségek birtokába jut, amit a részes állam -  

bizonyos jogok tekintetében -  csak az Egyezményben fogalt körülmények fennállta esetében 

korlátozhat, és akkor is csak a gyermek érdekében.

A gyermek kapcsolattartáshoz való joga tehát a gyermek érdekében korlátozható. A gyermek 

legjobb érdeke figyelembe vételének kötelezettsége a gyermek veszélyeztetettsége esetén 

azonban e jog megvonásának, korlátozásának és szüneteltetésének nem csak a lehetőségét, de 

kötelezettségét is jelenti. Tehát az említett intézkedések a gyermek érdekében, jogai 

védelmében történnek és kell, hogy történjenek. Nem értek egyet tehát a Gyér. azon 

rendelkezéseivel, hogy a kapcsolattartás megvonása, korlátozása és szünetelése „kérelemre” 

rendelhető el.

A Csjt. egyébként ilyen tartalmú rendelkezést nem tartalmaz. Kötelességet vállalt 

Magyarország arra, hogy megtesz minden arra alkalmas törvényhozási, közigazgatási, 

szociális és nevelési intézkedést, hogy a gyermeket megvédjék a rossz bánásmód, 

elhanyagolás, erőszak, fizikai és lelki durvaság bármilyen formájától.288 A kérelemre 

lehetséges kapcsolattartás megvonása, korlátozása és szünetelése éppen ezzel ellentétes 

intézkedés. A kérelem szó utólagos beillesztése a jogszabály szövegébe azt jelzi, mintha a 

kapcsolattartás során alkalmazott rossz bánásmódról, bántalmazásról, elhanyagolásról 

tudomásszerző a gyámhivatalnak hivatalból nem kellene eljárnia a gyermek és jogai védelme 

érdekében.

Egyik ügyben felperes kérte a gyámhatóságtól unokájával történő rendszeres és rendkívüli 

kapcsolattartás szabályozását. Az elsőfokú gyámhatóság a kérelmet elutasította. A másodfokú 

gyámhatóság a határozatot helybenhagyta. A felperes keresetében kérte a bíróságtól a 

felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással; álláspontja szerint részére, mint nagyszülő 

részére a kapcsolattartást a törvény biztosítja, azzal élni kíván. Kérte környezettanulmány 

elrendelését és igazságügyi, pszichológiai szakértői vélemény beszerzését.

A felülvizsgálati kérelem alaptalan. A gyermekkel való kapcsolattartásra a nagyszülő akkor is 

jogosult, ha a szülő szülői felügyeleti jogát teljeskörűen gyakorolja.

288 New York-i Egyezmény 19 cikk
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A kiskorú elsődleges érdeke az, hogy szülei öt békességben, nyugalomban neveljék, ne legyen 

tanúja, részese a szülők és a nagyszülők között évek óta folyó vitáknak, veszekedéseknek. A 

Legfelsőbb Bíróság felhívta a felperest, hogy a rendszeres és rendkívüli kapcsolattartás 

szabályozása iránt a jövőben ismételten előterjeszthet kérelmet, mert pár év elteltével 

unokájánál az már szabályozható lesz a személyiségfejlődés sérelme nélkül még az esetben is, 

ha időközben a felperes és a beavatkozó közötti viszony változatlan maradna.289

3.2 A kapcsolattartás megvonása

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatban megállapított kapcsolattartási jogot -  

kérelemre -  megvonja, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy 

sérelmére súlyosan visszaél és e magatartásával a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan 

veszélyeztette.290 291

A bíróság vagy a gyámhatóság megvonja a különélő szülő illetve egyéb jogosult már 

biztosított kapcsolattartási jogát, ha a e jogával a gyermek vagy gondozója sérelmére 

visszaélt, a gyermek gondozását, nevelését súlyosan veszélyeztette.

A kapcsolattartás megvonására irányuló eljárást a felek kérelmére vagy -  a fent kifejtettek 

alapján -  hivatalból lehet megindítani. A Csjt. 92. § (4) bekezdése szerint a gyámhatóság 

illetőleg a házassági vagy gyermekelhelyezési perben a bíróság bármikor megvonhatja a 

kapcsolattartást a felróható magatartást tanúsító szülővel/jogosítottal szemben. Mind a 

gyámhatóság, mind a bíróság dönthet a megvonás kérdéséről, amelynek azonban nem feltétele 

a kérelem, hanem elég a tudomásszerzés, a gyermek sorsának veszélyeztetettségéről. A 

kapcsolattartási jog megvonását megelőzően az esetek súlyától függően a szüneteltetés 

előzheti meg, történhet azonban a megvonás minden előzetes eljárás nélkül is, ha a gyermek 

érdeke ezt kívánja. A gyermek érdekét veszélyeztető, felróható magatartás hiányában azonban
9Q1a különélő szülőtől az elvitel jogát is magában foglaló kapcsolattartás nem vonható meg.

289 BH 1996/1/60.
290 Gyér. 31. § (5) bek.
291 BH2001/3. 125.
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A kapcsolattartás megvonására csak kétséget kizáró szakértői bizonyítékok birtokában van 

mód. Az elsőfokú bíróság az ítéletével a peres felek 1992. április 21-én kötött házasságát 

felbontotta, az 1992. június 10-én született Z. utónevü gyermeküket a felperesnél helyezte el, 

az alperest gyermektartásdíj fizetésére kötelezte, és az alperes és a gyermek közötti 

kapcsolattartást akként szabályozta, hogy az alperes jogosult a gyermeket minden hónap 

második és negyedik szombatján 12-16 óra között a felperes lakásáról magával vinni, és 

köteles őt oda visszavinni.

Az ítélet indokolása szerint a peres felek 1991. augusztusától élettársak voltak. 1992. 

februárjában különváltak, majd a felperes terhességére tekintettel házasságot kötöttek, de az 

életközösség közöttük már nem állt helyre. A gyermek születését követően az alperes kb. 

három hónapig még kapcsolatot tartott a kisfiúval, de később a felperes és édesanyja ezt nem 

tették lehetővé, amely miatt az alperes 1992-ben a gyámhatóság segítségét is kérte. A 

gyermeket, akinél kétféle betegségre utaló tüntetek (beszédfejlődésének elmaradása, 

eszméletvesztéssel járó rosszullétek) jelentkeznek születése óta, édesanyja segítségével a 

felperes neveli és gondozza. Mindezekre tekintettel a házasság felbontásával egyidejűleg a 

gyermeknek a felperesnél történő elhelyezése indokolt, de a felperesnek a gyermek és az 

alperes közötti kapcsolattartás teljes megvonására irányuló kérelme alaptalan: a felperes nem 

bizonyította, hogy őt az alperes tettlegesen bántalmazta, az igazságügyi pszichológus 

szakértői vélemény szerint sem a gyermek fennálló betegségei, sem az alperes személyisége 

nem zárja ki a korlátozott mértékű kapcsolattartást. Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezett. A 

felperes az alperes kapcsolattartási jogának megvonását kérte. A másodfokú bíróság a felperes 

fellebbezésével érintett részében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A felperes nem 

bizonyította, hogy az alperes vele, illetőleg a gyermekkel szemben olyan magatartást 

tanúsítana, amely indokolná azt, hogy az alperes a gyermekkel egyáltalán ne tartson 

kapcsolatot. Az elsőfokú bíróság mindkét fél méltányos igényeit, körülményeit, a kiskorú 

korát és egészségi állapotát értékelte, amikor az alperesnek igen korlátozott mértékű 

kapcsolattartási jogot biztosított; annak kizárása semmivel nem indokolt. A jogerős ítélet ellen 

a felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. Kérte annak megváltoztatását és az alperes 

kapcsolattartás iránti viszontkeresetének elutasítását. Álláspontja szerint az alperes felróható 

magatartására tekintettel a Csjt. 92. §-ának (4) bekezdése alapján a kapcsolattartás jogának 

megvonása indokolt. A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta, a 

következő indokokkal.
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A Csjt. 92. §-ának (4) bekezdése szerint a gyámhatóság, illetőleg a házassági vagy gyermek

elhelyezési perben a bíróság a felróható magatartást tanúsító szülő kapcsolattartási jogát a 

gyermek érdekében korlátozhatja vagy megvonhatja, illetőleg e jog gyakorlásának 

szünetelését rendelheti el.

A szülő kapcsolattartási jogának megvonására csak olyan súlyosan felróható magatartások 

miatt kerülhet sor, amelyek miatt a gyermek érdekét még a korlátozott kapcsolattartás is 

sértené. Az adott esetben az eljárt bíróságok a bizonyítékok okszerű mérlegelésével 

jogszabálysértés nélkül jutottak arra a következtetésre, hogy a gyermek helyzetére tekintettel 

az alperes kapcsolattartási jogának korlátozása indokolt, annak teljes megvonására azonban 

nincs alap. Az a körülmény, hogy a gyermek és az alperes között nem alakult ki megfelelő 

apa-gyermeki kapcsolat, a felperes és édesanyja elzárkózó magatartásának következménye, 

amelyet nem lehet az alperes terhére értékelni. Végül az, hogy az alperes a megítélt 

gyermektartásdíjat nem fizeti, végrehajtási kérdés, és nem hat ki a kapcsolattartás jogának 

biztosítására.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy nemcsak az alperes, hanem a gyermek joga is, 

hogy különélő szülőjével kapcsolatot tartson, és a Csjt. 92. §-ának (1) bekezdése értelmében a 

gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel 

támadott rendelkezését a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.292

Megvonja a gyámhatóság a szülőt -  gyermekével kivételesen indokolt esetben feljogosított 

[Csjt. 92.§ (3) bek.] -  kapcsolattartási jogától, ha a gyermeket titkosan örökbefogadják. A 

szülő a titkos örökbefogadásról értesítést nem kap, és az örökbefogadásról hozott határozatot 

sem fellebbezéssel, sem egyéb módon nem támadhatja meg.

A Csjt. az örökbefogadás joghatásai között csak a szülői felügyeleti és tartási jogok 

megszűnéséről szól, a hozzátartozók kapcsolattartási jogának megszűnéséről nem.

292 BH 1996/12. 644.
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Következtetni a kapcsolattartási jog megszűnésre abból lehet, hogy kivételként kizárólag a 

közös gyermekké fogadás esetét nevesíti a törvény, amelynek során az örökbefogadás nem 

jelenti a kapcsolattartási jog megvonását is egyben a jogosultak tekintetében.293

Elgondolkodtató, hogy mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadás eseteiben a gyermek 

érdekét, jogát nem sértheti-e, ha a szülő mellett kapcsolattartásra jogosulttal (testvér) fennálló, 

létező kapcsolatát kellő és alapos vizsgálat nélkül az örökbefogadásra tekintettel 

„automatikusan” megvonják. Álláspontom szerint, vizsgálni kell minden esetben, a kapcsolat 

mélységét, rendszerességét, az örökbefogadó(k) és a kapcsolattartásra jogosult viszonyát, az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét és a gyermek érdekében kell dönteni.

3.3 A Kapcsolattartás korlátozása

A Csjt. 92. §-ának (4) bekezdése értelmében a gyámhatóság, illetve a házassági vagy 

gyermekelhelyezési perben a bíróság a felróható magatartást tanúsító szülő kapcsolattartási 

jogát a gyermek érdekében korlátozhatja. A törvény értelmében tehát a szülő kapcsolattartási 

joga is csak a gyermek mindenek felett álló érdekének alávetve érvényesülhet.294 A 

gyámhivatal, illetőleg a bíróság a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek 

érdekében -  kérelemre -  korlátozza, ha a jogosított jogával a gyermek vagy a gyermeket 

nevelő személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek minősül az is, ha a jogosult nem a 

szabályozásnak megfelelően él a kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen kötelezettségének 

önhibájából hat hónapig nem tesz eleget.295

Nézetem szerint -  szemben a Gyér. 31. § (2) bekezdésével -  mind a kapcsolattartást 

szabályozó alapeljárásban, mind a már megállapított kapcsolattartási jog gyakorlása során sor 

kerülhet a kapcsolattartás korlátozására, -  korlátozott kapcsolattartásra -  ha a jogosult 

felróható magatartást tanúsít.

Ezt támasztja alá a Gyér. 27.§ (7) bekezdése is, amely szerint a gyermek érdekét veszélyeztető 

felróható magatartás vagy körülmény hiányában a kapcsolattartásra jogosulttól az elvitel jogát 

is magában foglaló kapcsolattartás nem vonható meg (más kérdés, hogy nem feltétlenül értek 

egyet a Gyér. 27.§ (7) bekezdésével, tekintve, hogy az elvitel jogát korlátozó szabályozás nem 

kizárólag felróható szülői magatartás vagy körülmény következménye lehet, hanem például a

293 Csjt. 51.§, 52.§
294 BH 1995/9.522
295 Gyér. 31. § (2)

136



gondozó szülő elidegenítő magatartásának az eredménye). A rendelkezés értelmében tehát 

veszélyeztető magatartás vagy körülmény esetében megvonható a gyermek rendszeres 

elvitelének joga, azaz „korlátozott kapcsolattartásról” kell/lehet határozni. Különösen a szülők 

vonatkozásában nevezhetjük az ilyen tartalmú döntést korlátozásnak, hiszen a szülőknél 

alapesetben a megállapodás (döntés) a kapcsolattartás minden formájáról kell, hogy 

rendelkezzen.

A gyámhivatal a gyermek örökbefogadása érdekében az örökbefogadhatónak nyilvánítással 

egyidejűleg a szülő kapcsolattartási jogát is korlátozhatja, vagy szüneteltetheti.296

A bírósági vagy gyámhivatali határozatban már megállapított szabályozást követően 

kérelemre vagy hivatalból kerülhet sor a kapcsolattartás korlátozására. E korlátozás 

vonatkozhat mind a folyamatos, mind az időszakos kapcsolattartásra. Korlátozhatja az eljáró 

hatóság a kapcsolattartás idejét és módját, a megállapított kapcsolattartás gyakorlásának 

helyét, ha a döntés a gyermek érdekét így szolgálja.

Csak a kapcsolattartást kellően részletesen szabályozó gyámhivatali/bírósági döntés adhat 

lehetőséget a feleknek, hogy kapcsolattartást a szabályozásnak megfelelően gyakorolhassák. 

A szabályozás hiányosságaiból eredő jóhiszemű magatartása nem minősülhet a jogosult 

kapcsolattartási jogával való visszaélésnek.

A kapcsolattartási jog korlátozása során a gyámhivatal vagy a bíróság a már megállapított 

kapcsolattartás formájának vagy gyakoriságának, továbbá időtartamának megváltozásáról 

dönthet.297 298

3.4. A kapcsolattartás szünetelése

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság -  kérelemre -  meghatározott időre a kapcsolattartási jog 

szüneteltetését rendeli el, ha a jogosított a jogával gyermek vagy a gyermeket nevelő személy 

sérelmére súlyosan visszaél. A szünetelés leghosszabb időtartama 6 hónap, különösen súlyos 

visszaélés esetén 1 év.

296 Csjt. 48/A § (3) bek.
297 Gyér. 31. § (3) bek.
298 Gyér. 31. § (4)
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A gyámhivatal -  döntését követő 2 éven belül a bíróság -  elrendelheti a kapcsolattartás 

gyakorlásának szünetelését, ha a jogosított szülő a gyermek vagy a gyermeket nevelő szülő 

sérelmére súlyosan visszaél. A szünetelés időtartamát a Gyér. 31. § (4) bek. hat hónapban 

határozza meg. Már az 1974. évi Gyér. a láthatás felfüggesztését rendelte el a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén és egy évig tarthatott a különélő szülő kapcsolattartási jogtól való 

eltiltása. Ma a különösen súlyos visszaélés esetén egy év a szünetelés leghosszabb időtartama.

A kapcsolattartás szünetelhető, ha a serdülőkorban lévő gyermek a szülő negatív magatartása 

következtében úgy idegenedett el különélő szülőjétől, hogy még felkeresni sem hajlandó őt és 

a szakértői segítség ellenére sem kíván szülőjével találkozni. E helyzetekben a kapcsolattartás 

a gyermekre nem kényszeríthető.

Az átmeneti nevelésben lévő gyermeknél a gyám jelzése alapján szülő kapcsolattartásának 

szünetelését indokolhatja, ha a találkozások során a szülők rossz hatással vannak gyermekük 

érzelmi életére. A gyermeket ittasan látogatják, közeli hazavitellel hitegetik, stb. A 

kapcsolattartás gyakorlásának szünetelése alatt mind a gyámhivatalnak, mind a szülőknek a 

kapcsolat helyreállítására kell törekednie. Az elidegenedettség feloldását szakértő 

közreműködésével is meg kell kísérelni. Irányadó szempont a különélő szülő és a gyermek 

érzelmi kapcsolatának vizsgálata. Ha ez pozitív, úgy nem áll a gyermek érdekében a 

kapcsolattartás szünetelésének elrendelése.299

299 BH 1995/4. 409
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4. A kapcsolattartás végrehajtása

A kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtásáról a gyámhatóság 

gondoskodik.300

Mind a bíróság, mind a gyámhivatal kapcsolattartást engedélyező vagy jóváhagyó jogerős 

határozatának végrehajtása közigazgatási hatósági eljárás útján történik. A határozat 

végrehajtását a gyámhatóság rendeli el.

4.1 A végrehajtás megindítása

A Gyér. a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat végrehajtásának 

megindításáról rendelkezik, értelemszerűen ide tartozik azonban a felek kapcsolattartás 

kérdésében kötött bíróság vagy gyámhivatal által jóváhagyott egyezsége is. Az eljárás 

megindítására a feleknek 30 nap áll rendelkezésükre. A harminc nap:

- a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban előírt határidő elteltétől,

- a jóváhagyott egyezségben előírt határidő elteltétől,

- a kapcsolattartás pótlására előírt határidő elteltétől illetve

- azon gyermek fejlődését veszélyeztető magatartás tudomására jutásától számít, amely során 

a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a kapcsolattartást rendező 

egyezségben, illetve a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban 

foglaltaknak önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezáltal nem 

biztosítja a zavartalan kapcsolattartást.

Az elmaradt kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelem visszavonása estén ugyanannak az 

elmaradt kapcsolattartásnak a végrehajtására nem indítható újra eljárás.301 

A gyámhivatal a végrehajtás iránti kérelem beérkezését követően 30 napon belül megállapítja 

a jogosult vagy kötelezett kapcsolattartás akadályozásával kapcsolatos önhibáját és elrendeli a 

végrehajtást. A felek mulasztásának hiányában a kapcsolattartás pótlásának van helye.

A gyámhivatal a végrehajtást elrendelő végzésében a mulasztó felet:

- felhívja, hogy a végzés kézhezvételt követő esedékes kapcsolattartásnak az egyezséget 

jóváhagyó határozat vagy a kapcsolattartást engedélyező határozat szerinti időpontban és 

módon tegyen eleget,

300 Csjt.92.§ (6) bek.
301 Gyer.33.§ (1 )-(3) bek.
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- a gyermeket ne hangolja, vagy nevelje a másik szülő ellen,

- kötelezi a kapcsolattartás meghiúsítása során a másik félnek keletkezett igazolt költségeinek 

viselésére,

- figyelmezteti a végzésben foglalt kapcsolattartással kapcsolatos kötelezettség 

elmulasztásának jogkövetkezményeire.302

A végrehajtást elrendelő végzésben foglaltak nem teljesítése esetén a gyámhivatal kérelemre 

30 napon belül végzéssel:

- ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot 

szabhat ki,303

- a gyermekjóléti szolgálat kapcsolatügyeletének közreműködését,

- a gyermekjóléti szolgálat közreműködését (célszerű ilyenkor a családdal dolgozó 

családgondozót személy szerint megjelölni) vagy

- védelembe vétel elrendelését kezdeményezi, ha a kapcsolattartás akadozása a felek közötti 

kommunikációs zavarokra, konfliktusokra vezethetők vissza.

A gyámhivatal javasolhatja a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételét, amelyet a 

felek egyetértésével (bejelentésével) végzésében kezdeményez, és egyben a 30/A. § (2) 

bekezdése alapján felfüggeszti a végrehajtási eljárást.

Filó Erika véleménye az, hogy végrehajtási szakban is a szülő meggyőzése a cél. A határozott, 

de emberségesen megválasztott végrehajtási mód segíti elő ezeknek a jogi szempontból 

egyszerű, de emberi oldalról tekintve nehéz ügyeknek a megoldását.

Nézetem szerint a bürokratikus elemek (kérelem, figyelmeztetés, új kérelem, végrehajtási 

intézkedések sorrendje stb.) a végrehajtási szabályokban egyértelműen nyomon követhetők. 

Tudjuk, hogy a gyermek egészséges fejlődése szempontjából a másik szülő nélkül eltöltött 

időnek gyakran visszafordíthatatlan következményekkel járó káros hatása lehet. Tudjuk azt is, 

hogy az előbb -  néha utóbb -  a jogosult kezébe kerülő végrehajtható bírósági határozatra 

hosszú időt kellett várni, tehát a találkozás tovább nem várhat.

2 Gyér. 33.§ (4) bek.
303 Két. 140.§ (1) bek.
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Ehhez képest, ha összeszámoljuk, hogy a végrehajtási szakban hány napot kell várnia a 

jogosultnak -  az egyébként nem ritkán életidegen alaphatározatok végrehajtatására -  

megdöbbenünk:

- a szabályozott kapcsolattartás elmaradását követő 30 nap áll a fél rendelkezésére az eljárás 

megindítására,

- a gyámhivatal a végrehajtás iránti kérelem beérkezését követően 30 napon belül megállapítja 

a jogosult vagy kötelezett kapcsolattartás akadályozásával kapcsolatos önhibáját és elrendeli a 

végrehajtást304,

- a végrehajtást elrendelő végzésben foglaltak nem teljesítése esetén a gyámhivatal kérelemre 

30 napon belül újabb végzést hoz (kapcsolatügyelet közreműködése, védelembe vétel, bírság 

kiszabása),

- majd határidő meghatározása nélkül, ha az alaphatározatnak a végrehajtást elrendelő végzés, 

sem a végzési intézkedések ellenére nem tesz eleget a gyámhivatal feljelentést tesz kiskorú 

veszélyeztetése miatt és pert indíthat a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt, ha az a 

kiskorú gyermek érdekét szolgálja.305

Mindehhez, hozzá lehet számítani, hogy:

- a gyámhivatal a 30 napos eljárási idejét egyszer 15. nappal meghosszabbíthatja306,

- amennyiben szakértő kirendelését látja indokoltnak 30 napos határidővel ezt megteheti307 

(ami a gyakorlatban több hónapot is igénybe vehet), ami azonban többnyire az eljárás 

felfüggesztésével jár (tekintve, hogy a vélemény birtokában a határozathozatal is időigényes)

- közvetítői eljárás elrendelése esetében szintén felfüggesztésre kerül az eljárás (maximum 4 

hónap).

Ugyan nem említettem az értesítéssel járó időt, de azt hiszem az csak csepp a tengerben, ha a 

fentiek ismeretében fantáziánkra hagyatkozva elképzeljük a gyámhivatalok és a felek 

végrehajtással kapcsolatos hosszú hónapokig tartó kálváriáját. A kérdés csak az, hogy a 

gyermek érdekében nem jött-e el az idő a változtatásra?

304 A végzés ellen végrehajtási kifogás nyújtható be. Ha a végrehajtási eljárásban hozott végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek, a közléstől számított nyolc napon belül a kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy 
jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást foganatosító szerv törvénysértő intézkedése ellen vagy az 
intézkedés elmulasztása esetén végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Ha e törvény másként nem rendelkezik, a 
végrehajtási kifogásnak nincs halasztó hatálya [Két. 152. § (1) bek.].
305 Gyér. 33.§ (7) bek.
306 Az eljáró hatóság vezetője -  ha azt törvény nem zárja ki -  az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb harminc -  kiskorú ügyében legfeljebb tizenöt -  nappal meghosszabbíthatja. Erről 
értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek. [Két. 33. § (7) bek.]
307 Ha a szakértő nem tudja szakvéleményét a hatóság által megállapított határidőre elkészíteni, a kirendelés 
kézhezvételétől számított öt napon belül az ok megjelölésével kérheti a határidő meghosszabbítását, a később 
felmerülő akadály esetén az akadály tudomására jutásától számított öt napon belül akadályközléssel élhet. [Két. 
58.§ (8) bek.]
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A gyámhatóságok a figyelmeztetések mellett bírságoló határozatot hozhat 500.000 Ft-ig 

terjedően. A fokozatosság elvét betartva ez a gyakorlatban akár 100.000 Ft birság 

kiszabásával is kezdődhet. Visszatartó és meggyőző erővel bíró optimális összeg 

meghatározása a cél, amely igazodik a kötelezett szülő anyagi viszonyaihoz, azaz a bírság 

megfizetése nem hozza őt és gyermeket méltánytalanul nehéz anyagi helyzetbe, ugyanakkor 

megfelelő mértékű ahhoz, hogy megakadályozza az újabb jogsértő magatartás tanúsítását. 

Vannak természetesen olyan esetek, amikor a szülő számára a bírság kiszabása hatástalan (pl. 

kimagaslóan jó anyagi körülmények között élő szülő számára nem biztos, hogy van 

visszatartó ereje a bírságnak vagy éppen a létminimumon élő munkanélküli szülők esetében 

nincs esély sem az adók módjára történő behajtásra sem a letiltásra).

A gyámhivatali meggyőzés, tárgyalás alkalmazása, sok esetben nem célra vezetők. Az 

ügyintéző a hatalom birtokosa ebben az esetben. Ő irányítja a feleket, terelgeti őket a jog 

bonyolult rendszerében, melyet a felek sokszor értetlenül figyelnek. Adott esetben fenyegeti 

őket, szankciók kilátásba helyezésével próbálja a minél előbbi, neki (nem a feleknek és a 

gyereknek) megfelelő megoldást megtalálni az ügyben. Sokszor tanácsokat ad egyik, másik jó 

esetben mindkét félnek. A pártatlanság a legtöbb esetben csorbul, mivel a köztisztviselő az 

egyik fél érdekeinek képviselője szerepében tesz meg lépéseket, sok esetben úgy, hogy saját 

magában sem tudatosul ez a helyzet. Mediátor közreműködésével ezek a hibák 

kiküszöbölhetőek lennének.308 309

Amennyiben célravezetőbbnek és hasznosabbnak ítéli a gyámhivatal a végrehajtás során 

egyéb nevelő célzatú intézkedések alkalmazásáról dönthet. Ilyen lehet a gyermekjóléti 

szolgálatok kapcsolatügyeletének közreműködése, a védelembe vétel elrendelése valamint a 

közvetítői eljárás igénybe vétele.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés során a települési 

önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veheti. A védelembe vétellel egyidejűleg a 

szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat

családgondozóját rendeli ki és szükség esetén különféle ellátások igénybevételére kötelezheti
309a szülőt.

308 VARGA Sz.: A mediáció alkalmazási lehetőségei a gyámhivatali munka során, www.szochaIo.hu
309 Gyvt. 68.§
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E gyermekvédelmi hatósági intézkedés alkalmazásban nem annak a ténynek a rögzítése a cél, 

hogy a kapcsolattartást végre kell hajtani -  hiszen az a jogerős határozatból következik 

hanem hathatós támogatást, segítséget kell biztosítani a szülőknek és a gyermeknek a 

kapcsolattartás gyakorlati megvalósulása szempontjából. A családgondozó tevékenysége 

például nem merülhet ki abban, hogy megállapítja: a gyermek szeretetteljes környezetben 

nevelkedik, foglalkoznak vele, jól tanul.

A gyermekvédelmi közvetítői eljárás végrehajtási szakban történő alkalmazását már korábban 

érintettük. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy az ügyek általában egyezségben zárulnak, 

de csak akkor tekinthetjük az eljárást valóban eredményesnek, ha a megállapodást a felek 

betartják, azt pedig a kapcsolatügyelet felkészült munkatársai segíthetik elő.

4.2 A kapcsolatügyelet

A Gyermekjóléti központok kötelesek kapcsolattartási ügyeletet biztosítani.310 A 

kapcsolatügyeletek célja, hogy támogassák a gyermekek és a külön élő szülők kapcsolatát. Az 

országos kapcsolatügyeleti rendszer Angol mintára szerveződött Magyarországon. Az 1992- 

ben létrehozott Kapcsolat Alapítvány munkatársai három egyházi és két állam által támogatott 

Kapcsolat Központ működését tanulmányozták Angliában. A Buckhurst Hill-i Contact Centre 

a gyülekezet tagjaiból toborzott önkéntesekkel szombatonként könnyebb eseteket vállalnak, 

és szükség esetén átküldik a családokat a szakembereket is működtető szupervíziós kapcsolat 

központba. A Harlow-i Contact Centre 54 fő önkéntest foglalkoztat hasonló elvek alapján. A 

Coram Contact Centre Londonban működik pszichológiai és mediációs ismeretekkel 

rendelkező szociális munkásokkal. Közvetlen riasztó berendezésük van a rendőrséghez, hogy 

azonnali segítséget kaphassanak, ha a szülők konfliktusa szélsőségesen elmérgesedik. A 

bíróságok felkérésére végzik munkájukat, véleményüket szakvéleményként fogadják el, 

javaslataik alapján hozzák meg döntéseiket.

A Francia szisztéma szerint nem a végrehajtási szakban, a végrehajtásért felelős hatóság 

döntése alapján kerülnek a felek az ügyeletekhez, hanem a családjogi bíróságok döntései 

alapján.

310 Gyvt. 41 .§ (3) bek.
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A nagy-brittaniai gyakorlathoz hasonlóan kéttípusú szolgálat működik Franciaországban is, a 

„centre supporting”-ok és a „centre supervisite”-ek, az eset nehézsége függvényében.

Az utóbbiakban az ítéletek által meghatározott kapcsolattartás módját, idejét segítenek 

tartalommal megtölteni a látogató szülőknek szakemberek segítségével. A kapcsolatügyeleti 

munka elsősorban az ítéletben megszabott időpontokban és időtartamokban fejtik ki 

tevékenységüket, ami akár fél év vagy hosszabb idő is lehet. A közvetítés -  hasonlóan a 

magyar szabályozáshoz elsősorban -  a pert megelőző szakban -  jelent lehetőséget az 

egyezségkötésre, ezen felül a kapcsolatügyeleti foglalkozások után kerülhet rá sor.311 Nálunk 

a végrehajtási szakban alkalmazott közvetítés gyakran a kapcsolattartás „újra-szabályozása” 

tárgyában folyik, ami ellentétes a céljával és a felek érdekeivel. A végrehajtáskor elrendelt 

közvetítés -  esetleg -  a határozat részletkérdéseiben való megegyezésre adhat lehetőséget, 

egyébként csak az alaphatározat meghozatalakor vagy a kapcsolattartás újraszabályozásakor 

alkalmazható.

Egy 2004-es genfi konferencián elfogadásra került a kapcsolatügyeletek Európai Chartája, 

amely definíciót ad a kapcsolatügyeletre vonatkozóan, meghatározza a kapcsolatügyeletek 

célját és működési kereteit. A dokumentum jelentős lépés a módszer egységesítése 

tekintetében.

Ma 53 Kapcsolatügyelet van az országban, ezek egységes módszer szerint dolgoznak.312 A 

kapcsolatügyeleteket működtető szakemberek alapképzettsége szociális munkás, vagy 

pszichológus, esetleg pedagógus, de előfordul orvos, népművelő, szociológus is. Minden 

munkatárs 60 órás kapcsolatügyeleti mediátor képzésben is részesül a Kapcsolat Alapítvány 

szervezésében.313

3,1 GYENGÉNÉ NAGY M.: i.m. 26-28. o.
312 A Kapcsolattartás szintjei és lépcsőfokai:
Az ellenőrzött kapcsolattartás (1. - II. szint) azt jelenti, hogy a gondoskodó(látogató) szülőn és a gyermeken kívül 
a Kapcsolat Alapítvány pedagógus, szociális munkás, vagy pszichológus szakembere is a szobában van. A 
találkozásról feljegyzés készül. Tapasztalatainkról összefoglalót készítünk a gyámhivatal illetve a bíróság 
részére, amelyet a szülök is megkapnak.
A folyamatos jelenléttel segített, segített vagy mediációval segített kapcsolattartás (I.- IX. szint) azt jelenti, hogy 
a gondoskodó(látogató) szülő és a gyermek közötti kapcsolat hosszabb-rövidebb ideig, átmenetileg segítségre 
szorul, de a szintről szintre lépéssel a fejlődés biztosított, a kapcsolat fejlődik.
313 KARDOS F.: Kapcsolatközpontok Angliában, www.kapcsolatalapítvány.hu
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4.3 Egyéb végrehajtási intézkedések

A végrehajtási intézkedések meghozatalára a végrehajtást elrendelő végzés jogerőre 

emelkedését követő egy éven belül van lehetőség.314 315

Ha a kapcsolattartásra kötelezett:

- a gyermeket bizonyíthatóan folyamatosan a kapcsolattatásra jogosult ellen neveli valamint,

- az egyezséget jóváhagyó végzsének vagy kapcsolattartást engedélyező határozatnak sem a 

végrehajtást elrendelő végzés, sem a végzési intézkedések ellenére nem tesz eleget a 

gyámhivatal:

- feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése miatt és

- pert indíthat a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt, ha az a kiskorú
• 7 I Cgyermek érdekét szolgálja.

A kapcsolattartás akadályozása csak akkor indokolja a gyermekelhelyezés megváltoztatását, 

ha a megváltoztatás -  az egyéb körülményeket is értékelve -  a gyermek érdekében áll.316 317 

A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket a 

kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más személy ellen neveli, illetve a kapcsolattartás 

végrehajtására vonatkozó jogerős határozatnak szándékosan nem tesz eleget. A gyermek 

érdekét súlyosan sértő módon jár el az a szülő, aki a gyermeket a másik szülő ellen hangolja. 

A gyermek érzésvilágára ez károsan és kiszámíthatatlanul hat és az is bekövetkezhet, hogy a 

gyermek mindkét szülőjével szembefordul.

A peres felek házasságából egy fiúgyermek született. A házasság felbontásakor mindkét fél 

kérte a gyermek nála történő elhelyezését. Az elsőfokú bíróság a gyermeket a felperesi 

anyánál helyezte el. A különélő apa a rendszeres kapcsolattartások alkalmával a gyermeket 

nem szállította vissza a gondozó szülőhöz. Az egyik megtagadott visszaszállítás alkalmával 

közölte az anyával, hogy a gyermek nála történő elhelyezését kéri a bíróságtól. Az apa 

keresete folytán a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatva a gyermeket az alperesi 

apánál helyezte el. A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyva a 

másodfokon hozott ítéletet hatályon kívül helyezte azzal az indokolással, hogy alperesi apa a

314 Gyér. 33.§ (5),(6) bek.
315 Gyer.33.§ (7) bek.
316 BH 2005/5.178
317 Legfelsőbb Bíróság 17. sz. Irányelve VI. pontja
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gyermek kötődését arra használta fel, hogy a gyermeket a felperesi anya ellen fordítsa. Az 

alperes az anyát a gyermek jelenlétében többször tettlegesen bántalmazta, és a gyámhatóság -  

korábbi, a kapcsolattartás rendezésére vonatkozó -  határozatait sem hajtotta végre. A 

Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon járt el az 

alperes, a gyermeket a másik szülő ellen hangoló durva, erőszakos magatartásával. A gyermek 

érdekeit súlyosan sértő magatartására tekintettel tehát nem alkalmas a gyermek nevelésére,
' 318gondozására.

Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval 

kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a 

kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is 

akadályozza, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 

vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Ha a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek 

befolyásmentes, önálló akaratnyilvánítása miatt hiúsul meg, a gyámhivatal -  kérelemre -  a 

Két. 148.§-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a végrehajtási eljárást felfüggeszti, feltéve, 

hogy a felek igénybe veszik a gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy valamelyik fél kéri a 

kapcsolattartás újraszabályozását, illetve megvonását. A gyámhivatal végzésben dönt az 

eljárás felfüggesztéséről, amely ellen fellebbezésnek van helye. A felfüggesztés a közvetítői 

eljárás befejezéséig, legfeljebb azonban az eljárás megindulását követő 4 hónapig illetve az 

újraszabályozásra illetve megszüntetésre irányuló eljárás lefolytatásáig tart. Amennyiben az 

eljárások valamelyike sikerrel zárul a gyámhivatal megszünteti a végrehajtási eljárást.318 319 320 Ez a 

gyermekvédelmi közvetítői eljárás tekintetében azt jelenti, hogy a felek (jogosult, kötelezett, 

gyermek) érdekeiknek megfelelően megegyeztek a kapcsolattartás kérdésében. Vélhetően a 

közvetítés eredménye lehet az is, hogy a jogosult és a 14. életévét betöltött gyermek 

„szüneteltetik” esetleg „felfüggesztik” az egyébként kötelező szülői kapcsolattartást, más 

kérdés, hogy egy 14 éves gyermek befolyásmentes akaratnyilvánításának megítélése nem 

könnyű feladat. A eljárásban feltétlenül érdemes tájékoztatni a gyermeket és a kötelezettet 

arról, hogy a később esetleg továbbtanuló, nagykorú gyermek tartása szempontjából a 

kapcsolattartástól való indok nélküli elzárkózás sikerrel alapozhatja meg a gyermektartásra 

való érdemtelenségét.

318 BH 1988/1.35.
319 Btk.l95.§ (4) bek.
320 Gyér. 33/B. §(l)-(4) bek.
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5. Nemzetközi kitekintés

Tekintettel arra, hogy a környező országok közül Szlovéniában a kapcsolattartási jog területén 

a közelmúltban jelentős és korszerű változtatások történtek, nagyobb terjedelemben mutatnám 

be az új Szlovén szabályozást. Szlovénia mellett Németország, Ausztria, Egyesült Királyság, 

Franciaország és Svédország rendelkezéseiről teszek említést, valamint szólok az Európai 

Unió családjogi jog összehasonlító és jogharmonizációs tevékenységéről.

5.1 Szlovénia

A szlovén Házasságról és Családi Kapcsolatról Szóló Törvény (Slovenian Marriage and 

Family Relations Act, MFRA) 1976-ban került elfogadásra, és 1977. január 1-jén lépett 

hatályba. Az MFRA átvette az akkori idők modern szabályozásait (pl. kiszélesítette a 

házasságra, illetve az együttélésre vonatkozó személyi jogokat, kötelességeket és anyagi 

következményeket, egyenlővé tette a házasságban és a házasságon kívül született 

gyermekeket), de idővel elmaradt a családjog és főleg a gyermekjog területén végbemenő 

fejlődési trendektől. 2001-ben és 2004-ben elfogadták az MFRA-B és MFRA-C nevű 

novelláris módosításokat, melyek lényeges változást jelentenek a jogi szabályozásban 

Szlovéniában.

Ha a szülők közös felügyeletet szeretnének, meg kell egyezniük a gyermektől különélő szülő 

személyes kapcsolattartásának szabályairól is. A személyes kapcsolattartás szabályozása 

során a szülőknek meg kell állapodnia az alábbiakban:

1 - a rendszeres személyes kapcsolattartás formája

2 - a nagyobb ünnepek ideje

3 - a nyaralások eltöltése

4 - iskolai szünetek és a betegségek ideje

5 - kapcsolat a rokonokkal

6 - a gyermek iskoláztatásával és az oktatásával kapcsolatos teendők, döntések

7 - a gyermek vallási oktatásának szabályozása

8 - a gyermek egészségével összefüggő feladatok.
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Amint említettük a személyes kapcsolattartás a válás egyik központi kérdése. A szülői közötti 

kapcsolat megszűnése miatt, a gyermek irányába történő kapcsolattartás újjászervezése 

szükséges, különösen a személyes kapcsolattartás területén. Sok szülőnek nagy problémát 

jelent ez a szabályozás, illetve a személyes kapcsolattartás kivitelezése, mivel ez megköveteli 

a korábbi házastárssal való kommunikációt és koordinációt. Valamint a két szülő életmódja is 

eltér válás után. Megfontolandó lenne számunkra is, hogy a közös szülői felügyelet alatt a 

korlátlan és ezzel együtt szabályozatlan kapcsolattartás mellett legalább ugyanannyi érv 

felhozható a részletesen szabályozott kapcsolattartás mellett. Hiszen ha a szülők egyik 

oldalról teljes együttműködést mutatnak a közös szülői felügyelet gyakorlásához, akkor mi 

akadályozhatja meg őket, hogy részletesen megállapodjanak a kapcsolattartás jövőbeni 

alakulásáról.

5.1.1 A gyermek, mint a személyes kapcsolattartás jogának fő  hordozója

A személyes kapcsolattartást akkor alkalmazzák, amikor a gyermek és szülő nem élnek 

együtt. A gyermek külön élhet akár az egyik, akár mindkét szülőjétől is. A különélés oka lehet 

a szülők döntése (pl. válás), állami testület döntése (bíróság -  az anyagi feltételek hiánya 

esetén; szociális munka központ -  a gyermek hátrányos helyzete esetén), vagy akár a gyermek 

kívánsága (pl. a gyermek megkeresi a szociális munka központot azzal a kéréssel, hogy 

helyezzék intézetbe).

Az MFRA-C újítása a gyermeket tette a személyes kapcsolattartási jog hordozójává, és a 

szülőket másodlagossá.

A gyermeknek joga van a kapcsolathoz mindkét szülőjével, mindkét szülőnek joga van a 

kapcsolathoz a gyermekével, és a kapcsolatnak elsődlegesen a gyermek mindenek fellett álló 

érdekét kell szolgálnia (106. cikk, 1. szakasz).

A leírtakból láthatjuk, hogy a jogalkotó a Gyermekeket érintő kapcsolattartásról szóló 

konvenció (Convention on contact concerning children, CCCC) megállapításait követte, azaz 

mind a gyermek, mind a szülők számára jogot adott a személyes kapcsolattartásra (4. cikk, 1. 

fejezet), annak ellenére, hogy a konvenciót akkor még nem ratifikálták Szlovéniában.

Annak ellenére, hogy a szülők is hordozói a személyes kapcsolattartás jogának, a személyes 

kapcsolattartás szabályozásának alapja a gyermek mindenek fellett álló érdeke (vö. az MFRA 

106. cikk, 1. szakaszának, 2. mondatát és a CCCC 4. cikkének 2. szakaszát). A gyermek 

mindenek fellett álló érdeke védelmének alapelvét a bíróságnak és a szociális munka 

központnak is követnie kell.
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5.1.2 Személyes kapcsolattartás más személyekkel

Az MFRA-C bevezetett még egy alapvető újítást -  szabályozta a személyes kapcsolattartást 

más személyekkel. A gyermeknek joga van a személyes kapcsolattartáshoz olyan 

személyekkel, akikhez rokoni vagy más személyes kapcsolat fűzi, ha ez a legjobb érdekét 

szolgálja (106. cikk, 1. szakasz, MFRA). A gyermek személyes vagy rokoni kapcsolatai 

lehetnek a nagyszülők, testvérek, mostohatestvérek, korábbi nevelőszülők vagy a szülők 

jelenlegi házastársai, élettársai. A személyek konkrét megnevezése ellenére az MFRA 106 a 

cikk 1. szakasza nyitott, mert lehetővé teszi a személyes kapcsolattartást a fentiekben meg 

nem nevezett személyekkel is. Az a tény, hogy a személyeknek nincs behatároltan 

meghatározott köre, a jogszabály megfogalmazásából adódik: "A gyermeknek joga van 

személyes kapcsolattartásra más személyekkel... Indokoltnak tekinthető, hogy ezek a 

személyek leginkább a szülők, testvérek, mostohatestvérek, korábbi nevelőszülők, a gyermek 

valamely szülőjének korábbi és jelenlegi házastársai és élettársai." E kör nyitottsága a 

"leginkább" szó használatában mutatkozik meg, azaz a jogszabály felsorolja a személyeket, 

akik általában a legközelebbi kapcsolatban állnak a gyermekkel, de a jogalkotó tudatában van 

az élet változatosságának, és a jogszabály ilyetén módon való megfogalmazásával lehetővé 

tette, hogy a gyermek kötődései és ragaszkodása minden esetben külön, konkrétan 

megállapításra kerülhessen. így lehetséges a személyes kapcsolattartás más személyekkel, 

természetesen csak akkor, ha ez a gyermek mindenek fellett álló érdekét szolgálja.

Elsőbbséget kell biztosítani a személyes kapcsolattartásra vonatkozó megállapodásoknak is (a 

személyes kapcsolattartás végrehajtásának módjáról és terjedelméről). A megállapodásban a 

gyermek szüleinek, és annak a személynek, akivel szemben a gyermeknek joga van a 

személyes kapcsolattartásra, egyaránt részt kell vennie. Ha a gyermek elég idős, és képes 

megérteni az eseményeket, természetesen neki is részt kell vennie. Ha a megnevezett 

személyek nem képesek önállóan megállapodásra jutni, a szociális munkaközpont segítséget 

nyújt a megállapodás elkészítésében. Ha a szülők, a másik személy és a gyermek megegyezik 

a személyes kapcsolattartás tekintetében, a bíróság az ő javaslatuk alapján elfogadhatja a 

megállapodást egy nem-peres eljárás keretében, kivéve, ha a megállapodás ellenkezik a 

gyermek mindenek fellett álló érdekével. Ez utóbbi esetben a bíróság elutasítja a javaslatot 

(106a cikk, 2. szakasz MFRA).
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Ha a szülők, a másik személy(ek) és a gyermek nem képesek megállapodni, akkor a más 

személy(ek)kel való személyes kapcsolattartás módjára és terjedelmére vonatkozó kérelmet 

elküldheti: a gyermek, ha legalább 15 éves és cselekvőképessége birtokában van (ez azt 

jelenti, hogy képes megérteni a cselekedetei jelentését, és jogi következményeit), a 

személyek, akikkel a gyermeknek személyes vagy családi kapcsolatai vannak vagy a szociális 

munkaközpont, amely köteles megtenni a megfelelő lépéseket a gyermek jogainak és 

mindenek felett álló érdekének védelmében az MFRA 119. cikke alapján. Amennyiben a 

gyermek a Polgári Eljárásokról Szóló Törvény (Civil Proceedings Act, CPA) 77. cikke szerint 

nem képes aktív részvételre az eljárás során, és ha a más személyekkel való kapcsolattartása a 

mindenek felett álló érdekeit szolgálja, a szociális munkaközpont elküldheti a személyes 

kapcsolattartás szabályozására vonatkozó kérelmet.

5.1.3 A személyes kapcsolattartásra vonatkozó szankciók

A személyes kapcsolattartás joga szigorúan személyes jog, nem lehet átruházni, vagy 

örökölni. Minden szülőnek és minden gyereknek alapvető joga van a személyes 

kapcsolattartáshoz. A személyes kapcsolattartáshoz való jogot az állam, vagy állami testületek 

korlátozhatják, de csak akkor, ha bebizonyosodik, hogy a személyes kapcsolattartás 

gyakorlása nem szolgálja a gyermek mindenek fellett álló érdekeit. A személyes 

kapcsolattartásra vonatkozó szankciók kétirányúak lehetnek, vonatkozhatnak a gondozó 

szülőre, illetve a különélő szülőre, akinek joga van a személyes kapcsolattartásra.

5.1.4 Szankciók a kapcsolattartásra jogosult szülővel szemben

A gondozó szülő, illetve maga a gyermek szembeszegülhet a személyes kapcsolattartás 

végrehajtásával. A leglényegesebb útmutató itt a gyermek mindenek fellett álló érdeke. Ha a 

személyes kapcsolattartás végrehajtása a gyermek számára pszichológiai terhet jelent, vagy 

veszélyezteti a fizikai vagy mentális egészségét, a bíróság korlátozhatja a személyes 

kapcsolattartást, vagy megfoszthat személyeket ettől a jogtól, vagy dönthet úgy, hogy a 

kapcsolattartást csak egy harmadik személy felügyelete alatt lehet végrehajtani, vagy 

kizárólag személyes találkozás nélkül, más módon kell megvalósítani, attól függően, hogy 

melyik megoldás szolgálja legjobban a gyermek érdekeit. (106a cikk, 5. szakasz, MFRA).
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Az MFRA megköveteli a személyes kapcsolattartás jogával rendelkező szülőtől, hogy ne 

tegyen semmi olyat, ami megnehezíti a gyermek nevelését, fejlődését (106. cikk, 2. szakasz, 

3. mondat, MFRA), mivel a gyermeket ő is manipulálhatja. De az MFRA nem helyez 

kilátásba semmilyen konkrét szankciót az ilyen esetekben. Azonban a gyermekre gyakorolt 

hosszú távú hatás ahhoz vezethet, hogy a személyes kapcsolattartás a gyermek számára 

pszichológiai teherré válik, és következtetésképpen a személyes kapcsolattartás jogának 

korlátozásához, megvonásához, harmadik személy felügyelet alá helyezéséhez vagy 

másodlagos illetve harmadlagos kapcsolat előírásához vezethet. Az 2004-es MFRA-C novella 

foglalkozik a szülői jogok korlátozásában vagy megvonásában eljáró testület 

kompetenciájával is. A kompetencia a szociális munkaközponttól kerül át a bírósághoz. A 

szociális munkaközpont ekkor is megtartja a tanácsadói szerepét, de elveszíti a döntéshozási 

jogát.

5.1.5 Szankciók a gondozó szülővel vagy más személlyel szemben, akinél a gyermek tartózkodik

A szülőnek, vagy más személynek, akinél a gyermek lakik, el kell kerülnie mindent, ami 

megnehezíti, vagy ellehetetleníti a kapcsolatot. Törekednie kell arra, hogy fenntartsa a 

gyermek megfelelő magatartását a másik szülővel vagy szülőkkel szemben (106. cikk, 2. 

szakasz 1-2. mondat, MFRA). Ez két dolgot foglal magában, egyrészt el kell kerülni mindent, 

ami megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a kapcsolattartást, másrészt fel kell készíteni a 

gyermeket a kapcsolattartásra. Az első esetben a felelősség teljesen azé a szülőé, akinél a 

gyermek lakik, míg a második esetben a teher szintén a szülő vállán nyugszik, azzal a 

különbséggel, hogy el kell kerülnie az említett cselekedeteket, és ráadásul fel kell készítenie a 

gyermeket a személyes kapcsolatra, amit a gyermek esetleg visszautasíthat. Ha a gyermek 

visszautasítja a személyes kapcsolatot, minden esetben meg kell állapítani, hogy mi az 

elutasítás alapja.

A személyes kapcsolattartásra vonatkozó döntés végrehajtása két módon történhet. 

Elsődlegesen a cél elérése történhet közvetett intézkedésekkel, büntetések kiszabásával. Ha ez 

nem vezet eredményre, a végrehajtás közvetlen intézkedésekkel mehet végbe. A közvetlen 

intézkedések során a gyermeket elveszik a szülőtől, akinél lakik, és a másik szülőnek adják, 

így aztán először mindig arra kell törekedni, hogy a megfelelő célt közvetett intézkedésekkel 

érjék el.
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Ha ez nem hoz eredményt, azonnali intézkedéseket kell tenni, de csak akkor, ha a kialakult 

helyzet megfelel az alábbi előfeltételeknek:

- a közvetett intézkedések sikertelensége

- nagyon ritka alkalmakkor kerülhet rá sor

- a gyermek mindenek fellett álló érdekeit kell szolgálnia.

Felmerül a kérdés, hogy a gyermek mindenek fellett álló érdekeit szolgálják-e a közvetett, 

vagy a közvetlen intézkedések. Ha a gondozó szülőre büntetést szabnak ki, az befolyásolhatja 

a gyermek anyagi jólétét is, különösen olyan esetekben, amikor a gyermek maga is elutasítja a 

személyes kapcsolattartást. A gyermek bizalma is megrendülhet a szülőben, amikor a szülőt 

kötelezik arra, hogy felkészítse a gyermeket a személyes kapcsolattartásra. A szülő 

befolyásolja a gyermeket a büntetés elkerülése miatt, és ez a gyermek számára a bizalom 

elveszítését jelentheti, hiszen olyan dologra kényszerítik, amit nem akar.

5.1.6 Döntéshozást kompetencia a személyes kapcsolattartásban

A gyermeket fel kell készíteni a kapcsolattartásra, de nem szabad olyan módon befolyásolni, 

ami ellenkezést válthat ki belőle a kapcsolattartásra vonatkozóan. Ha ez nem történik meg, 

akkor az AEI alapján egy közvetett vagy egy közvetlen, azonnali intézkedést lehet 

foganatosítani, vagy az MFRA alapján a gyermeket át lehet helyezni. De a szülőnek, akinek 

joga van a személyes kapcsolattartáshoz, szintén kötelessége, hogy elkerüljön mindent, ami 

megnehezíti a gyermek szülői felügyeletét és nevelését (116. cikk, 2. szakasz, MFRA). Ha 

nem így tesz, meg lehet vonni tőle a személyes kapcsolattartás jogát. A döntéshozási 

kompetencia napjainkban a bíróságot illeti, míg a szociális munka központ a tanácsadói 

szerepet látja el. A bíróság a szülők javaslata alapján is dönthet, de csak akkor, ha ez a 

gyermek mindenek fellett álló érdekeit szolgálja. De amennyiben a szülők a szociális 

munkaközpont közreműködése ellenére sem képesek megállapodásra jutni, a bíróság egyedül 

dönt. Ez a körülmény előfeltétele a bíróság általi eljárásnak és döntéshozatalnak, mivel a 

szülőknek a javaslatukhoz csatolniuk kell a szociális munka központ igazolását, miszerint 

megpróbáltak megállapodásra jutni, de nem sikerült (106. cikk, 4. szakasz, MFRA). Ha ez az 

előfeltétel nem teljesül, a bíróság visszautasítja a javaslatot. A bíróság a gyermek 

kapcsolatairól nem peres eljárás keretében dönt, kivéve, ha egyben a gyermek felügyeletét és 

nevelését érintő vitás kérdésekben is döntenie kell.
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5.1.7 Személyes kapcsolattartás nevelő/mostoha szülőknél élő gyermek esetében -  a 
nevelő/mostoha szülő helyzete

Az MFRA és a Nevelő Tevékenység Végrehajtásáról szóló törvény (Act on the Execution of 

Fostering Activity, AEFA) egységes a különélő szülő személyes kapcsolattartáshoz való 

jogának tekintetében. Nevezetesen mindkét jogszabály elismeri, hogy az említett szülőnek 

joga van a személyes kapcsolattartáshoz. Azonban vannak különbségek a két jogszabály 

között. Az MFRA úgy rendelkezik, hogy a szülőnek joga van a személyes kapcsolattartáshoz, 

ha a gyermekét másik szülőnél vagy harmadik személynél helyezték el -  ez egy általános 

rendelkezés, -  míg az AEFA konkrétan a nevelőszülőknél élő gyermekre vonatkozik. 

Továbbá, az MFRA előírja, hogy a gondozó személynek el kell kerülnie minden olyan 

cselekedetet, ami megnehezíti, vagy megakadályozza a gyermek -  különélő szülővel való 

kapcsolattartását, és gondoskodnia kell arról, hogy a gyermek kapcsolatot tartson fenn a 

szüleivel (106. cikk, 2. szakasz). Azonban az AEFA kötelezi a nevelőszülőt arra, hogy 

lehetővé tegye és támogassa nevelt gyermeke kapcsolattartását a szüleivel, kivéve azokat az 

eseteket, amikor a szülők kapcsolathoz való jogát egy kompetens hatóság döntése alapján 

korlátozták vagy megszüntették (26. cikk). A más személyek kötelessége -  akik közé az 

MFRA a nevelőszülőket is beszámítja -  lefedi a nevelőszülők AEFA szerinti jogait. Viszont 

az MFRA szerint a gyermeknek joga van a kapcsolattartáshoz a korábbi nevelőszülőjével is, 

míg az AEFA nem látja előre ezt a lehetőséget. Ez azért van, mert az AEFA csak arra az 

időszakra szabályozza a kapcsolatokat, amíg a gyermek a nevelőszülőknél tartózkodik, és 

azután nem, míg az MFRA esetében a személyes kapcsolatok vonatkoznak a korábbi 

nevelőszülőkre is. Ez hasonló a jövőbeni hazai szabályozáshoz, miszerint pl. a nevelőszülő 

kapcsolattartás biztosításának kötelezettsége a Gyvt. és Gyér. rendelkezéseiből ered, de az 

esetleges kapcsolattartási joga a Csjk. rendelkezésein alapszik. Nevezetesen a nevelőszülőknél 

élő gyermek nevelése, gondozása a nevelés ideje (time of foster care) alatt a nevelési 

szerződés alapján szabályozódnak, és ezért nincs szükség a személyes kapcsolatok 

szabályozására. Ha a gyermek személyes kötődést érez a nevelőszülő irányába, ez alapja lehet 

a személyes kapcsolattartás szabályozásának a nevelés idejének lejárta után. A gyermek és 

nevelőszülő közötti kapcsolattartás szabályozása történhet a szülők, a nevelőszülő és a 

gyermek (amennyiben képes megérteni a megállapodás jelentését) közös megegyezésével. 

Ezután a bíróság az érintett személyek javaslata alapján nem peres eljárás keretében elfogadja 

a megállapodást. Ha a gyermek legalább 15 éves, és képes megérteni a cselekedetei jelentését 

és jogi következményeit, akkor saját maga egyedül is küldhet javaslatot a közte és korábbi
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nevelőszülője közötti személyes kapcsolattartás szabályozása érdekében. A javaslatot a 

korábbi nevelőszülő és a szociális munka központ is benyújthatja.

Összefoglalás

A személyes kapcsolattartás szlovéniai szabályozása és gyakorlata az elmúlt 5 évben 

megváltozott. A legfontosabb újítás az volt, hogy a kapcsolattartáshoz való jog elsődleges 

hordozójává a gyermek vált. Ezzel a szabályozás átvette a gyermekjog fejlődésének 

nemzetközi konvencióit és direktíváit. Más változtatások is történtek (a döntési jogkor 

bíróságokhoz való rendelése, a gyermek kapcsolattartáshoz való joga harmadik személyek 

esetén, stb.), amelyek a jelenlegi trendek és szükségletekre való reagálásként születtek. 

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a munka véget ért. Ellenkezőleg -  a jogalkotó csak elkezdte 

a munkát. A változás a szülőket érinti (és érintette eddig is), akik a személyes kapcsolattartás 

szabályozásának fő alanyai. A jogi szabályozás akkor éri el célját, amikor a szülők tudatában 

lesznek küldetésüknek mind a szülői jogok érvényesítése, mind a kötelezettségek teljesítése 

során. Addig a kapcsolattartások alkalmával sebek keletkeznek -  negatív következmények, 

amiket leginkább a gyermekek szenvednek el, hosszú időn keresztül, gyakran még akkor is, 

amikor már nekik is saját családjuk van.321

5.2 Ausztria

Ausztriában az „Általános Polgári Törvénykönyv” (ABGB) harmadik fejezetében322 kerül 

szabályozásra a kapcsolattartási jog. 2001-ben született reform e fejezet bizonyos 

rendelkezéseinek módosításáról, amely a „A gyermek családi jogállását szabályozó törvény 

módosítása”-ként (Kindschaftsrecht-Ánderungsgesetz, továbbiakban KindRÁG 2001) ismert. 

Az eljárásjogi rendelkezések a „Peren kívüli eljárásról szóló törvényben” (AuBerstreitsgesetz, 

továbbiakban: AuBStrG) találhatóak.

A KindRÁG 2001 a kapcsolattartás jogát már kifejezetten a gyermek jogaként rögzíti.323 A 

szabályozás legfőbb alapelve a gyermek jóléte. Az osztrák jog nem tesz különbséget a 

házasságban és a házasságon kívül született gyermekjogállása között.

Az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB JGS Nr. 946/1811) 148. § (l)-(4) 

bekezdései rendelkeznek a kapcsolattartásról.

321 KRALJIC S.: The position of children after visitation reform: better or still with lacks (kézirat)
322 A szülök és gyermekei közötti jogokról
323 A módosítás előtt ez a jog az ABGB 148 § szerint a nevelést és gondozást ellátó szülő jogaként jelent meg.
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A 148. § (1) bekezdése szerint amennyiben az egyik szülő nem él egy háztatásban a kiskorú 

gyermekkel, akkor ennek a szülőnek és a gyermeknek joga van személyes kapcsolatot tartani 

(habén das Kind und dieser Elternteil das Recht, miteinander persönlich zu verkehren). A 

kapcsolattartási jog gyakorlását a szülő és a gyermek maghallgatásával kell szabályozni. A 

nagyszülők személyes kapcsolattartást gyakorolhatnak a gyermek vonatkozásában, 

amennyiben ez nem zavarja a szülők, vagy az egyik szülő házasságát, családi életét [ABGB 

148. § (3) bek.].324 Szemben az osztrák szabályozással a hazai szabályozás nem tartalmaz 

kifejezett utalást arra, hogy a nagyszülői kapcsolattartás csak szülők napi életvitelének 

megzavarása nélkül, arra tekintettel legyen gyakorolható.

A kapcsolattartáshoz való jog célja, a szülő és gyermeke közötti kötöttség megőrzése illetve 

előmozdítása; a vérrokonságon alapuló közeli viszony fenntartása és az úgynevezett 

elidegenedés elkerülése; a gyermek pozitív fejlődésének biztosítása és támogatása (mint 

szellemi, mentális és fizikai szinten); a pszichológiai és szociológiai vizsgálatok által 

kimutatott eredmények alapján a szülő-gyermek személyes kapcsolatának fenntartásával 

összefüggő pozitív személyiség és egyéniség kialakulásának szavatolása, valamint annak 

biztosítása, hogy a gyermekétől különélő szülő a gyermek neveléséről és egészségi állapotáról 

rendszeresen meggyőződhessen.

A kapcsolattartási jog szabályozását célzó kérelmekről való döntés, valamint a 

kapcsolattartással összefüggő egyéb igények kizárólag peren kívüli eljárásban bírálhatóak el. 

Az eljárás költségmentes.325 326

Amikor a kapcsolattartás szabályozását célzó eljárásról beszélünk, két fajta eljárást kell 

megemlítenünk. Az első a kapcsolattartás létrehozására irányul. E jog gyakorlását -  mint 

korábban említettem -  a felek, azaz a szülők és a gyermek egymás között szabályozzák, egy 

háromoldalú megállapodást kötnek , amit a bíróság jóváhagy. Amennyiben a megegyezés 

nem jön létre, illetve a bíróság a felek megállapodását nem hagyja jóvá, a bíróság a szülő 

vagy a gyermek kérelmére szabályozza a kapcsolattartást.

Az eljárások másik fajtája arra az esetre vonatkozik, amikor a kapcsolattartást már 

gyakorolják a felek, de valamilyen oknál fogva joggyakorlásuk a gyermek jólétét 

veszélyezteti.

324 http://www.scheidungen.at/rechte/gesetze/abgb
325 1 07 § (3) AubStrG
326 szülők és gyermek
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Ez különösen akkor fordulhat elő, ha az egyik fél nem tartja magát a megállapodáshoz, vagy 

ha az egyik fél e jog gyakorlását ténylegesen elutasítja, és nem működik együtt a bíróság általi 

rendezésnél, illetve ha az ügyben hozott első döntés után a döntés alapjául szolgáló 

körülmények megváltoztak.

Ilyenkor a bíróság -  hivatalból is -  különböző intézkedéseket foganatosíthat. A bíróság ez 

irányú konkrét intézkedési a „Jog korlátozása vagy megvonása” fejezet alatt olvasható. A 

szülő indítványozási joga ettől függetlenül érintetlen marad.

Az intézkedések során a bíróságnak egyetlen célt kell szem előtt tartania: a gyermek jólétét. 

Az eljárást úgy kell lefolytatnia, hogy az elősegítse a felek közötti egyezség kialakítását.327 

Hasonlóan a hazai szabályozáshoz az osztrák jog bevezette az eljárás szüneteltetésének az 

intézményt, melynek maximális időtartama 6 lehet. Ez időtartam alatt a felek mediációs 

eljárás, vagy családgondozói tanácsadás útján kísérelhetik meg az egyezség kialakítását. 

Természetesen a halaszthatatlan eljárási cselekmények -  mint például ideiglenes 

kapcsolattartásnak való helyt adás -  az eljárás szünetelése alatt is foganatosíthatóak. Ha a 

szüneteltetés feltételei már nem állnak fenn a bíróság határozatot hoz, és az eljárást 

folytatja.328

A bíróságnak hivatalból kell gondoskodnia arról, hogy minden, a döntésnél irányadó tény 

tisztázva legyen. A bíróság kérésére a feleknek kötelességük teljes körűen, és az igazságnak 

megfelelően adatokat és bizonyítékokat szolgáltatni, és azon kérdéseket megválaszolni, 

melyek a döntéshozatalhoz elengedhetetlenek.329 A meghallgatás a bizonyítás-felvétel alapja. 

A bíróságnak kötelessége a kiskorú gyermeket a kapcsolattartást szabályozó eljárásokban 

meghallgatni330 331. Ha a kiskorú a 10. életévét még nem töltötte be, ha az egészségügyi állapota 

vagy fejlettsége azt megköveteli, vagy ha komoly és befolyásmentes vélemény másképp nem 

elvárható, a gyermek a gyermekjóléti szolgálat, fiatalkorúak bírósága, vagy más egyéb 

módon, így akár szakértő vagy egy bizalmi személy útján is meghallgatható. A meghallgatást 

csak abban az esetben lehet mellőzni, ha azzal a gyermek jóléte veszélyeztetve lenne, vagy ha 

a kiskorúnál az ehhez szükséges értelmi fejlettség hiányzik.

327 13 § (2), (3), AuBStrG
328 2 9 § (l)-(3), AuBStrG
329 16 § (1), (2), AuBStrG
330 Valamint a gondozást és a nevelést célzó eljárásokban is. 105 § (1) AuBStrG
331 105 § (1), (2), AuBStrG
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Ha a 14. életévét betöltött kiskorú, vagy a különélő szülő kifejezetten elutasítja a személyes 

kapcsolattartást, a jogi helyzetről való tájékoztatás valamint arról, hogy a személyes 

kapcsolattartás fenntartása illetve kialakítása a gyermek jólétét szolgálja, illetve a békés 

megegyezés is sikertelen, akkor a személyes kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelmek 

minden további tartalmi vizsgálat nélkül kerül elutasításra, és a bíróság eltekint a végrehajtás 

lefolytatásától.332

A kapcsolattartási jog gyakorlásakor a gyermek jólétének megőrzése érdekében a szülőknek 

tartózkodniuk kell mindentől, amely a gyermek viszonyát a másik szülővel károsan 

befolyásolja, vagy a feladatok teljesítését megnehezíti. Ezt az alapvető „helyes viselkedés 

klauzulát” az Általános Polgári Törvénykönyv rögzíti333.

A törvény nem határozza meg expressis verbis, hogy mi tarozik a „minden” kategóriába, 

amiket a szülőknek mellőzniük kell. A törvénykönyv kommentárja azonban felsorolja ezeket 

a tevékenységköröket. így kerülni kell a megalázó, sértő bánásmódot, erőszakot, a gyermek 

felbujtását, vagy annak megkísérlését, hogy a gyermek felhasználásával a másik szülő 

magánéletéről részleteket megtudjunk, vagy a másik szülő magánéletébe a gyermek 

felhasználásával beavatkozzunk. Sokkal inkább arra kell törekedni a szülőknek, hogy 

kialakítsák a gyermekben az irántuk való szeretet és kötődést.

A gondozást ellátó szülő köteles a gyermeket minden negatív befolyásolás elkerülésével, 

együttérzéssel a láthatásra felkészíteni, a meghatározott időpontra előkészíteni, és a láthatást 

gyakorló szülőnek átadni. A szülőnek közre kell hatnia továbbá abban, hogy a gyermekben 

egy pozitív kép alakuljon ki a láthatásról, ne legyenek előítéletei, illetve ha a gyermek 

fenntartásokkal teli, a szülőnek segítenie kell ezek leküzdésében. Nem kötelessége azonban, 

hogy a láthatást a saját lakásában biztosítsa.

A felek kölcsönös fenntartásai, vagy a kapcsolat felvételével együtt járó nehézségek 

áthidalására jött létre a kapcsolattartás egy sajátos formája, a kapcsolattartás-közvetítés334. Ez 

esetben egy független harmadik személy közreműködését kérhetik a felek, ha a 

kapcsolatfelvételre előszöri, vagy hosszabb idő után újbóli felvételre kerül sor, vagy a szülő

gyermek kapcsolat különösen problémás.

332 1 08 § AuBStrG
333 Wohlverhaltensklausel, 145b. § ABGB
334 Besuchsbegleitung 111 § AuBStrG
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Az igénybevétel feltétele a bíróság rendelkezése, ami formális szempontból nem más, mint a 

szülő vagy a gyermek kérelmének való elégtétel, továbbá feltétel, hogy a kérelemben az erre 

hivatott személyt megnevezzék.

A láthatás-közvetítést végrehajtó személyt a fél jogállása illeti meg és fellebbezési hatáskörrel 

rendelkezik. A kirendeléséről szóló határozatban a tevékenységének terjedelme -  időpont, 

gyakoriság, hely, résztvevők -  pontosan meg van határozva, azonban a pontos időtartam 

kiszabását a közvetítőre hagyhatják.

A törvény a kapcsolattartás-közvetítő igénybevételére nem tűz maximum időt, a végső cél, 

hogy a segítségével egy zökkenőmentes kapcsolttartás alakuljon ki.

A közvetítői költségeket általában a kérelmező fél állja, azonban nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy melyik szülő felróható magatartása miatt hiúsult meg a zavartalan kapcsolattartás

gyakorlás, és hogy végső soron a problémamentes kapcsolattartás a gyermek érdekét
■JT C

szolgálja.

5.3 Németország

Németországban az elmúlt évtizedekben a gyermekek érdekei -  Magyarországhoz hasonló 

módon -  folyamatosan és fokozatosan a középpontba kerültek. E nézetváltozás, fejlődés 

előidézésében nagy szerepe volt azon pszichológiai kutatások eredményeinek, amelyek 

kimutatták a gyermekek anyjukhoz való szoros kötődését, kifejezve ezáltal, hogy az 

egészséges fejlődés elengedhetetlen feltétele a mindkét szülővel való folyamatos 

kapcsolattartás biztosítása (tekintettel arra, hogy Németországban a XX. század elején a 

házasság felbontásakor a gyermek apának ítélése volt az általános). Németországban a 

korábbi jogi szabályozás szerint a házasság felbontása kapcsán a bíróság hivatalból döntött a 

szülői felügyeleti jog kérdésében. A Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 1671 §. (4) bekezdés 

eredeti szövege szerint a szülői felügyeleti jogok a házasság felbontása után csak az egyik 

felet illethették meg, akinél a gyermeket elhelyezték. A BGB ilyen tartalmú rendelkezését a 

Német Szövetségi Alkotmánybíróság 1982. november 3-án a német Alkotmány 6. cikk (2) 

bekezdés első mondatára hivatkozva alkotmányellenesnek nyilvánította, megnyitva ezzel az 

utat a szülői felügyeleti jogok házasság felbontása utáni közös gyakorlásának lehetősége 

előtt.335 336

335 Bővebben: www.unhchr.ch/TBS/doc.nsf/
336 A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye 6. cikk (1) „A házasság és a család az államrend különleges 
védelme alatt áll.
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A gyermek érdekeit figyelembe véve megállapítható, hogy az esetek többségében a gyermek 

számára előnyösebb, ha szülei közösen gondoskodnak róla, közösen hozzák meg a személyét 

érintő döntéseket és mód van a kapcsolatok kiegyensúlyozott ápolására.

A BGB 1626. § (3) bekezdése hangsúlyozza, a gyermek érdekeit a mindkét szülőjével való 

folyamatos kapcsolattartás (Umgang mit beiden Elternteilen) szolgálja, ami egyben törvény 

biztosította joga is. A törvény a felek erre irányuló kötelezettségét is kihangsúlyozza a Csjt. 

rendelkezéseivel megegyezően: „minden szülő jogosult, s egyben köteles is a gyermekével 

való kapcsolattartásra”. A házasság felbontását követően a szülői kapcsolatok esetleges 

megszakadása, a válás során le nem zárt konfliktusok, „kooperációs nehézségek”, harag, 

gyűlölet, a gyermek elvesztésétől való félelem vezet a szülő (apa) -  gyermek kapcsolat 

megszakadásához. (Németországban az esetek 90,8 %-ban a gyermeket az anyánál helyezik 

el)337 338 Bizonyított, hogy a gyermeknek a szülőjétől való eltiltása káros hatással van annak 

pszichikai fejlődésére is. A Karlsruhe-i Szövetségi Bíróság 2001-ben egyik ítélete indokolása 

szerint a szülő kapcsolattartási joga [BGB 1684. § (1) bek.] abszolút jognak tekintendő, 

melynek megsértése esetén felmerülhet a gyermeket kapcsolattartástól eltiltó szülő kártérítési 

felelőssége [BGB 823. § (1) bek.]. A szülő nem bízhatja a gyermek belátására sem a 

kapcsolattartás kérdésében való döntést, ezért a gondozó szülő kötelezettsége a gyermek 

kapcsolattartásra való átadása. A szülők tehát kötelesek minden olyan magatartástól való 

tartózkodásra, amely befolyásolná a gyermek másik szülőhöz való viszonyát [BGB 1684. § 

(2) bek.], ennek alapvető feltétele pedig, hogy a felek képesek legyenek a gyermekük 

érdekében való békés, kooperatív együttműködésre. A Müncheni Bíróság egy 1999-ből 

származó ítélete hangsúlyozza: „a szülő-gyermek kapcsolat egy életen át tart, nem szűnik meg 

a szülők elválásával. A gyermek szüleihez való viszonya egészséges testi, lelki, intellektuális
i i o

fejlődésének alapvető feltétele”. Egyet értve több tekintetben a Karlsruhe-i ítélettel 

hozzáteszem nem szükséges abszolút jognak tekinteni a kapcsolattartási jogot ahhoz (mert, 

hogy álláspontom szerint nem az), hogy annak jogellenes megsértése esetén felmerülhessen 

nem vagyoni kártérítés igénye. Ugyanakkor feltételezem elsősorban a visszatartás lehet a célja 

az ilyen polgári igény kilátásba helyezésének. A hangsúlyt azonban meggyőződésem, hogy a 

„megelőzésre”, azaz a felek viszonyának elmérgesedésének megakadályozására, kezelésére 

kell helyezni.

(2) A gyermekek gondozása és nevelése a szülők természetes joga és elsőrendű kötelessége.”
337 Prof. PROKSCH. R.: Mediádon -  Vermittlung in familiaren Konflikten. 1999. 92. o.
338 MOTZ B.: Mediation-Vermittlung-als Alternative zum gerichtlichen-Verfahren dargestellt anhand dér 
familienmediation: Zeitschrift für das gesammte Familienrecht (FamRZ.) 2000. 1006. o.
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A gyermekkel való kapcsolattartást a Családjogi Bíróságok a határozatban szabályozhatják, 

módosíthatják, ha ez a gyermek érdekében szükséges. A gyermeknek joga van mindkét 

szülőjével kapcsolatot tartani. A szülőknek joguk és kötelességük a gyermekkel való 

kapcsolattartás. A kapcsolattartás azonban nem akadályozhatja a gondozó szülőt a gyermek 

nevelésében. A bíróság, amennyiben a gyermek érdeke megkívánja, korlátozhatja, vagy 

kizárhatja a kapcsolattartási jogot. [BGB 1684 § (l)-(3) bek.] A nagyszülők és a testvérek 

jogot formálhatnak arra, hogy a gyermekkel kapcsolatot tartsanak fenn, amennyiben ez a 

gyermek érdekét szolgálja [BGB 1685. § (1) bek.]. Ugyanígy e jog megilleti a szülő 

házastársát, korábbi házastársát, élettársát, akikkel a gyermek korábban hosszabb ideig egy 

háztartásban élt, illetve azokat a személyeket is, akiknél a gyermek hosszabb ideig 

tartózkodott [BGB 1685. § (2) bek.].339

5.4 Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság az 1989-es Children Act340-ben szól a szülői felelősségről és a 

kapcsolattartásról.341 A törvény I. rész 3. pontja a „szülői felelősséget” akként határozza meg, 

hogy az tartalmaz minden jogot, kötelességet, hatalmat, felelősséget és felhatalmazást, 

amelyet a szülő a gyermek személyével vagy vagyonával kapcsolatban a jog által birtokolhat.

A II. rész 8. pontja „contact order” fogalmat úgy definiálja, mint a gyermekkel élő személy 

kötelezettségét arra, hogy engedje a gyermek látogatását, a gyermekkel való együttlétet azon 

személyek részére, akiket a határozat megjelöl, illetve azoknak a személyeknek akiknek van 

kapcsolata a gyermekkel.

Kapcsolattartási rendelkezés előterjesztésére a gyermek érdekére tekintettel jogosult:

- a házastárs, volt házastárs,

- az a személy, akivel a gyermek legalább három évet együtt élt,

- bárki, aki a gyermek elhelyezése során rendelkezik azon személyek beleegyezésével, akik az 

elhelyezést kérték,

339 http://dejure.org/gesetze/BGB
340 Az önkormányzatoknak a Children Act-ben rögzített jogait és kötelezettségeit a Gyermekek Jogairól szóló 
ENSZ Egyezmény szellemében kell gyakorolniuk.
341 Gyermekvédelemmel kapcsolatos lényeges rendelkezéseket tartalmaz továbbá a Care Standards Act (2000) és 
a Children (Leaving Care) Act (2000).
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- bárki, aki a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek esetében rendelkezik a hatóságok 

hozzájárulásával, vagy

- más esetekben azok, akik rendelkeznek azon személyek hozzájárulásával, akik szülői 

felügyeletet gyakorolnak [Part II. 10. (5) bek.].

A kapcsolattartás formája különböző lehet, így közvetlen (látogatás és ott tartózkodás) és 

közvetett (levél, telefon, ajándékozás), amit a bíróság szükség szerint meghatároz. A gyermek 

védelme érdekében elrendelhető a felügyelt (harmadik személy jelenlétében történő) 

kapcsolattartás is. Erre ad lehetőséget Magyarországon a kapcsolatügyelet intézménye, 

azonban ameddig a kapcsolattartás szabályozását nem előzi meg egy teljes körű és részletes 

vizsgálat (gyermekjólét szolgálatok aktívabb bevonása, szakértők bevonása már az 

alaphatározat meghozatalakor, és nem utolsó sorban a kapcsolat létének „felügyelete” a peres 

eljárás alatt), addig nehéz jól meghatározni, hogy a nem kellően ismert körülmények között 

mi a legjobb a gyermeknek. Az elmúlt években a kapcsolattartást szabályozó 

rendelkezésekkel összefüggésben felmerült azok káros hatásának lehetősége, (esetleg 

családon belüli erőszak). Amellett, hogy a gyermeknek alapvető emberi joga a 

kapcsolattartás, nem jelenti azt, hogy csak kedvezhet a gyermeknek. A másik szülő erőszakkal 

való vádolása sok esetben bizonyára alaptalan, azonban a gyermek érdekében nem mindegy 

hol húzzuk meg az erőszak kockázatának a küszöbét és mikor döntünk felügyelt 

kapcsolattartás vagy az elutasítás mellett.342

A „contact order”-t a szülők vonatkozásában meg kell szüntetni, ha a szülők több, mint hat 

hónapja megszakítatlanul együtt élnek [Part II. 11. (6) bek.].343 Figyelemre méltó az, az 

egyszerű és mégis praktikus megközelítés, hogy a kapcsolattartásra jogosult személyek körét 

a törvény nem kimerítően igyekszik felsorolni, hanem előre meg nem határozott személyi kör 

számára biztosít lehetőséget egyéb feltételek fennállása esetében.344

342 Bővebben: www.nspcc.org.uk.www.cafcass.gov.uk. www.childrenlawuk.org
343 www.opsi.gov.uk/acts/actsl989
344 Bővebben: Kate Standley: Familiy Law, 5th edn. Palgrave Macmillan 2006.
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5.5 Franciaország

Franciaországban a kapcsolattartás hazai megfelelője a „droit de visite et d/’rébergement”. 

Az elnevezés jelzi, hogy a jogalkotó számára a gyermek-szülő közötti intim kapcsolat 

megalapozása a cél, ami nem alakulhat ki a gyermek „ottalvása” (rébergement/lodging) nélkül 

(Code Civil Art. 373-2-1). A gyermek érdekében a bíró az egyik szülőhöz delegálhatja a 

szülői felügyeleti jogokat, de ekkor a másik szülőnek továbbra is joga ellenőrizni a gyermek 

ellátását, nevelését és oktatását. A francia szemlélet szerint a találkozás és az ottalvás 

egymástól elválaszthatatlan fogalom, szemben a hazai gyakorlattal, ahol csak lassan kezd 

változni az a szemlélet, hogy az egészen kicsi gyermeket sem feltétlenül veszélyezteti az apai 

ellátás (nem beszélve a kötődés kialakulásáról). A Francia gyakorlat nem elvont jognak, 

hanem a jognál erősebb jogelvnek (principe) tekinti a különélő szülő-gyermek folyamatos és 

zavartalan kapcsolattartását. Ez a szülő alanyi joga, amelyet csak peres eljárásban lehet 

megvonni vagy korlátozni. A hatóságok csak a tettlegesség vagy bizonyított nemi erőszak 

esetén (inceste) korlátozzák a szülőnek ezt a jogát.

A gyermeknek joga van személyes kapcsolatokat ápolni a nagyszüleivel, amit csak súlyos 

okok fennállta esetén lehet elutasítani. A gyermek érdekében a családügyi bíró szabályozhatja 

a kapcsolatot a gyermek és harmadik személyek, rokonok között (Code Civil Art. 371-4).

A Code Civil kimondja, hogy nem szabad a testvéreket elválasztani egymástól, kivéve, ha az 

együttes elhelyezés nem lehetséges vagy a gyermekek érdeke kíván más megoldást. Azonban 

ilyen esetben a bírónak szabályozni kell a kapcsolattartást a testvérek között (Code Civil Art. 

371-5).

A francia jogban általában erősebbek a szülői jogok, mint más országokban. A gyermek 

például nem nyilvánítható örökbefogadhatóvá csak azon az alapon, mert a szülei nem 

látogatják. Kapcsolattartási jogot csak bizonyított fizikai és nem érzelmi bántalmazás esetében 

lehet korlátozni. Ez szigorúbb a hazai lehetőségeknél, ahol már gyámhivatal, illetőleg a 

bíróság a határozatban megállapított kapcsolattartási jogot megvonja, ha a jogosított a jogával 

a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél és e magatartásával 

a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztii 5̂ *

Gyér. 31. § (5) bek.
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Azaz a hatóságok valamivel szélesebb mérlegelési lehetőséget kapnak, így adott esetben az 

érzelmi bántalmazás is megalapozhatja az elutasítást vagy megvonást.

A francia jog szerint is a kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény, a gondozó szülőnek 

büntetőjogi felelőssége kapcsolattartásra „átadni” a gyermeket, ha nem teszi, hivatalból 

indítanak ellene eljárást, ami hasonló a hazai szabályozáshoz, azzal a kivétellel, hogy nálunk 

ezt a jogkövetkezményt hosszadalmas és nehézkes eljárás előzi meg, és azt követően sem 

jellemző a büntetőjogi szankció alkalmazása.

5.6 Svédország

Svédországban a Children and Parents Code 6. fejezete foglalkozik a szülői felügyelettel, a 

gyermekelhelyezéssel és a kapcsolattartás kérdésével. A törvény a fejezet bevezető 

rendelkezései között említi, hogy a gyermek legjobb érdekének e kérdések eldöntése során 

érvényesülnie kell. A „legjobb érdek” meghatározásba bele tartozik, hogy kiemelt figyelmet 

kell szentelni a gyermek szüleivel való közeli és szoros kapcsolatának szükségletére. A 

gyermekkel szembeni durva bánásmód, jogellenes elvitel vagy visszatartás veszélyének 

lehetőségét mindig vizsgálni kell (Section 2a). A Social Services Act (2001:453) biztosítja, 

hogy a szülők megkapjanak minden támogatást ahhoz, hogy együttműködő vitát folytassanak 

(cooperation discussion), egyezséget köthessenek. A gyermekjóléti szolgálat biztosítja, hogy a 

megegyezés megfeleljen a jogszabályoknak (Section 17a, 18). A bíróságnak a kapcsolattartás 

kérdésében való döntés előtt a gyermekjóléti szolgálat segítségét veszi igénybe információ 

gyűjtés céljából, amit a szolgálat a bíró rendelkezésére bocsát (Section 17b). A bíróság az 

ítélet hozatalig, a határozat jogerőre emelkedéséig, az egyezségkötésig illetve annak 

gyermekjóléti szolgálat általi jóváhagyásáig ideiglenesen dönthet a kapcsolattartás 

kérdésében.346 Örömmel töltheti el az olvasót, ha arra gondol hasonló ideiglenes intézkedésre 

Magyarországon is lehetőség van. Elég azonban azokra az esetekre gondolunk., amelyekben a 

szülők több évig sem a peres eljárásban sem a végrehajtási eljárásban nem látják 

gyermekeiket, pusztán azért, mert a gyermek legjobb érdekében való eljárás kötelezettségét -  

meggyőződésem szerint -  még nem értelmezzük megfelelően a jogalkalmazás során.

346 http://www2.law.uu.nl/priv/cefl
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Végül, a részben eltérő nemzeti szabályozások után meg kell említeni, hogy 2001. szeptember 

1-jén Európai Családjogi Bizottság (Commission on European Family Law -  CEFL) 

megalakítására került sor. A Bizottság az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint más 

európai államok mintegy 25 fő a családjog és az összehasonlító jog területén tevékenykedő 

neves szakemberéből áll. A Bizottságban Magyarországot Weiss Emília professzor emeritus 

képviseli. A CEFL fő célja elméleti és gyakorlati kezdeményezések kimunkálása az európai 

családjog harmonizálására. Ezt a célkitűzést a következő eszközökkel kívánja elérni:

• Összehasonlító kutatások végzésével a családjog harmonizálásának jelenlegi állásáról 

az egyes európai államokban. Az eddigi tapasztalatok cseréjével és az e téren 

folytatandó további kutató-tevékenység összehangolásával;

• A különböző jogi problémák megoldására ezen eltérő jogi megoldások összehasonlító 

elemzésével közös mag keresésével az európai családjogi jogalkotás számára;

• Az Európai Unió jövőbeli (lehetséges) tagállamainak bevonásával a családjog 

harmonizálásába.

A CEFL létrehozásától főképpen az várható, hogy megalkossa az Európai Családjog azon 

közös elveit, amelyek a legalkalmasabbnak tűnhetnek a családjog harmonizálására 

Európában. Az első európai elveket a házasság felbontása és volt házastársak közötti tartás 

kérdésben publikálták 2004-ben.347 A napokban (2007. április) Hollandiában megjelenő 

könyv (Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities)348 a szülői 

felelőséggel kapcsolatban tartalmaz közös elveket, miután összevetették 22 ország (köztük 

Magyarország) által benyújtott jelentéseket.349 Mindkét terület szakértői csoportjának Weiss 

Emília is közreműködő tagja volt.

5.7 Az Európai Családjogi Bizottság

347 K. Boele-Woelki, F. Ferrarid, C. González Beilfuss, M. JanterS-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny, W. Pintens: 
Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses, EFL series, 
Nr. 7, Intersentia, Antwerp (2004)
348 K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González Beilfuss, M. Jiintera-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny, W. Pintens, 
EFL series Nr. 16, Intersentia, Antwerp (2007)
349 http://www2.law.uu.nl/priv/cefl
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6. Az új Családjogi Könyv tervezett rendelkezései

Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának előkészítése során a Kodifikációs Főbizottság 

2000. június l-jei ülésén olyan határozatot hozott, mely szerint a családjog szabályai a 

jövőben -  szemben az 1952-óta fennálló, immár öt évtizedes állapottal -, ha önálló könyvben 

is, és részben önálló alapelvekkel is a készülő Polgári Törvénykönyvben kapjanak helyet. 

Weiss Emília álláspontja szerint nem állítható, hogy a családjog szabályai vagy legalábbis 

közülük számos ezen elmúlt öt évtized alatt nem kerültek volna felülvizsgálatra, módosításra, 

ez a döntés mégis új feladat elé állította a családjogi szabályok felülvizsgálatára illetékeseket. 

Elsősorban a jogalkotókat, de a munkába a jogalkotás folyamatában közvetlenül részt nem 

vevőket, a családjogi gyakorlat alakítóit is bevonták.350 351 Kőrös András véleménye, hogy a 

családjog anyagának az új Polgári Törvénykönyvbe való integrálása több lehetőséget ad 

hazánkban a modernizálásra, mint amennyit a Csjt.-nek a mai viszonyokhoz alakítása 

szükségszerűen felvetne; számos részletkérdés újragondolására, megvitatására nyílik mód. Ez 

megnyitja az utat ahhoz, hogy a XXI. századelején új, korszerű törvény szabályozza a családi
ic 1

kapcsolatokat.

A Javaslat abban az esetben, ha a gyermeknek a szülők közötti elhelyezéséről van szó 

mellőzik a „gyermekelhelyezés” kifejezést. Ezt ebben az összefüggésben egyetlen nyugat -  

európai jogrendszer és az Európa tanács dokumentumai sem használják. A gyermekelhelyezés 

(piacement of the child) kifejezés arra az esetre vonatkozik, amikor a hatóságok más 

személynél (otthonban) helyezi el a gyermeket. A Javaslat a gyermek elhelyezése helyett a 

„szülői felügyeleti jog rendezése” kifejezést használja, amely nem csak szóhasználatában, 

hanem tartalmilag is eltér a hatályos Csjt-től, mivel a felügyeleti jog egyes 

részjogosítványainak jelenleginél rugalmasabb megosztását teszi lehetővé a szülők között 

(például a külön élő szülő is részt vehet a gyermek gondozás-nevelés körében egyes feladatok 

rendszeres ellátásában).352 A változtatás bizonyára jó hatással lehet a korábbi 

gyermekelhelyezési pereket övező szülői félelmekre, hiszen a gyermek másik szülőnél történő 

elhelyezését a szülők gyakran a gyermek elvesztésével azonosították.

350 WEISS E.: Néhány kérdés a készülő polgári törvénykönyv családjogi könyve koncepciója köréből, 
szerk.Gyekiczky T.:Ami a múltból elkísér, Gondolat-Debreceni Egyetem, Budapest, 2005. 20. o.
351 KŐRÖS A.: „Múlt jövendő tán együtt van” megőrzendő és új elemek a családjogban az új PTK. kodifikációja 
során, Gondolat Kiadó, Debreceni Egyetem ÁJK 2005.
352 KŐRÖS A.:”Múlt s jövendő tán együtt van”- Megőrzendő és új elemek a családjogban az új Ptk. kodifikáció 
során, szerk.Gyekiczky T.:Ami a múltból elkísér, Gondolat-Debreceni Egyetem, Budapest, 2005. 18. o.
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A Családjogi Könyv Javaslat 3:175. §-a különélő szülő jogait és kötelezettségeit külön is 

felsorolja. Igaz, már az első kötelezettség, az együttműködés kötelezettsége mindkét szülőt 

érinti. Ennek keretében a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében -  egymás családi 

életét, nyugalmát tiszteletben tartva kell -  együttműködniük.353 Ez az esetek nagyon színes 

skáláját foglalja magában, kezdve attól, hogy a gyermeket gondozó szülő nem nevelheti a 

külön élő szülő ellen a gyermeket, tehát tartózkodnia kell olyan megjegyzésektől amelyek 

lejáratják a gyermeknek a különélő apját vagy anyját. Folytatódik azzal, hogy a gyermek 

fejlődéséről, sorsának alakulásáról rendszeresen tájékoztatni kell a másik szülőt. Nem 

követheti azt a sajnos jellemző gyakorlatot, hogy amikor a külön élő szülő a gyermek iránt 

érdeklődik vagy meg akarja látogatni, akkor a gyermek betegségére vagy más elfoglaltságára 

hivatkozva letagadja a gyermeket, nem engedi hozzáférni. És jelent természetesen a külön élő 

szülőnek is kötelezettséget az együttműködés. Ezt a törvény ki is fejezi egy-két gondolatjel 

közé tett félmondattal, hogy egymás nyugalmát, családi életét tiszteletben tartva kell a jogokat 

gyakorolni, ami azt jelenti, hogy nem olyankor csörgetek a telefonon vagy jelentkezem a 

gyermekért amikor tudom, hogy a vele együtt élő szülőnek rossz, mert akkor szokott pihenni 

vagy akkor szokta az otthoni munkáját végezni, hanem erre tekintettel vagyok. Rengeteg 

mindent lefed tehát ez az együttműködési kötelezettség egészen apró dolgoktól, a gyermek 

életpályáját meghatározó közös döntésekig. A gondozó szülő például azzal zsarolható, hogy 

amennyiben a gyermek nem abba az iskolába megy, akkor az apa a továbbiakban nem 

hajlandó lartásdíjat fizetni.354 355 E követelmények megsértése a Csjk. Javaslat Indokolása szerint 

közvetett szankciókat (jogok korlátozása, megvonása, végső soron a szülői felügyelet 

újrarendezése) vonhat maga után.

Szintén új elemként, de érzésem szerint az együttműködés keretébe tartozó, ám mégis külön 

említést igénylő kötelezettség a gyermekkel együttélő szülő tájékoztatási kötelezettsége. A 

szülő a felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, 

tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatja, és a különélő szülő 

érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.356 Ez a 

rendelkezés megfelel az Európa Tanács 192. számú „A gyermekek kapcsolattartására 

vonatkozó Egyezmény” (Convention on contact concerning children, továbbiakban: CCCC) 

2a iii pontjának.357

353 Csjk. Javaslat 3:175. §
354 http://www.radio.hu/. „Dr. Kőrös András Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke a tervezetről”
355 Csjk. Javaslat indokolás, 224. o.
356 Csjk. Javaslat 3:176. §
357 „the provision of information to such a person about the child or to the child about such a person.”
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Amennyiben a különélő szülőt a bíróság feljogosítja a gyermek gondozásával, nevelésével 

kapcsolatos egyes feladatok ellátásával, illetve a gyermek vagyoni ügyeiben törvényes 

képviseletre, tevékenységéről köteles a felügyeleti jogokat egyébként gyakorló szülőt 

tájékoztatni.358 359

A gyermek érdekével hozza összefüggésbe az Indokolás, hogy a válás kultúrált 

lebonyolításához gyakran nélkülözhetetlen közvetítői eljárást a házasság felbontásánál külön 

említi a Javaslat. Ez lehetőséget adhat, hogy szülők ne hosszú hónapokig tartó bírósági 

eljárásban közvetetten kommunikáljanak egymással, hanem rövidebb időn belül, közvetlenül 

megbeszélhessék problémáikat. Természetes, hogy a gyermek érdekét szolgálja elsősorban, 

ha szülei képesek a közvetítés segítségével jövőorientált együttműködést kialakítani. A 

kapcsolattartás akadályozása az esetek nagy százalékában a szülők érzelmi konfliktusainak 

feloldatlanságára vezethetők vissza, aminek feloldására a közvetítés sem alkalmas eszköz, bár 

a jogviszonyok rendezése már előrelépés lehet ezen az úton. Meggyőződésem, hogy a 

jogalkotónak -  a gyermek érdekében -  továbbra is keresnie kell azokat az új és régi 

módszerek, eljárások alkalmazásának a lehetőségeit (családi csoport konferencia360 361, reál
í z  1

justice , családterápia), amelyek még szélesebb körben szolgálhatják a felek konfliktusainak 

a feloldását. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának már említett R (98) Tsz Ajánlása az 

V/b. II. alpontjában kimondja, hogy a mediáció bevezetése mellett az eljárási szabályokat is 

módosítani kell.

358 Csjk. Javaslat 3:178. §
359 Csjk 3:23. § „A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt -  saját 
elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére -  kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával Összefüggő 
vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében külön törvényben szabályozott közvetítői eljárást 
vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás során létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.”
360 A CSCSK, mint döntéshozó modell, az új-zélandi maori kultúrából ered. A konferencia a tág értelemben vett 
családtagok találkozója. Vezérelvei szoros kapcsolatban állnak azzal az etikai szabállyal, hogy minden ember 
felelős a cselekedeteiért, és tiszteletben tartja az egyén elképzeléseit a saját problémáinak megoldásával 
kapcsolatban. A paradigmaváltás a CSCSK-ban abban mutatkozik meg, hogy a családdal foglalkozó szociális 
munkás egy bizonyos ponton felkér egy független koordinátort, hogy egy konferencia keretében hívja össze a 
családtagokat és az őket körülvevő személyeket, kutassa fel a család szociális hálójában rejlő erőforrásokat. A 
család saját idejében, ahol nincs jelen sem az esetküldö, sem a szociális munkás, sem a koordinátor, a 
konferencia résztvevői bizalmasan megbeszélik a történteket, és erőforrásaikat felhasználva állítanak össze egy 
saját tervet a probléma megoldására. Ily módon a döntéshozatali folyamatot nem határolják be a szociális 
munkás ismeretei és lehetőségei, hanem a családé marad a felelősség a probléma megoldásáért.
361 Szemtől szembe (reál justice) konfliktuskezelő és megoldáskeresö program alternatív eljárás a bajban lévő 
gyermekek és fiatalok problémás eseteinek, vagy fiatalkorú bűnelkövetők ügyeinek, szüleik és érintett tágabb 
környezetük bevonásával történő megbeszélésére és a döntéshozásra, jóvátételre. A program kulcsfogalma a 
helyreállítás. Nem terápiás módszer és nem elnéző a vétségekkel, kihágásokkal, bűncselekményekkel szemben: 
helyteleníti a nem megfelelő viselkedést és cselekedeteket, de támogatja és értékeli a tett elkövetőjének belső 
értékeit. A jóvátételi szemléletű megbeszéléseken a facilitátor együtt dolgozik a vétkesekkel, elkövetőkkel, 
szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, melyben szerepet kapnak az 
áldozatok, károsultak, család, barátok, a közösség is és mindenki, akire az elkövető viselkedése valahogyan 
hatással volt.
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Örömmel olvashatjuk az Indokolásban, hogy a bírósági eljárás szünetelése idejére -  a 

gyermek érdekében akár hivatalból is -  hozhat ideiglenes intézkedést (pl. kapcsolattartás 

kérdésében) a közvetítői eljárás befejezéséig.

A szülői felügyeleti jogok megfelelő gyakorlása, az együttműködés kialakítása, a különélő 

szülő jogainak biztosítása érdekében a gyámhatóság -  kérelemre, a gyermek érdekében 

hivatalból -  közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el. A hivatalból történő elrendelés 

lehetősége másfajta megközelítés a korábbi szabályozáshoz képest, azonban megítélésem 

szerint továbbra sem a közvetítői eljárásban való esetleg több órás részvétel lesz a kötelező, 

hanem hasonlóan például a Francia szabályozáshoz csak a közvetítői eljárás első (tájékoztató) 

találkozásán való megjelenés. Franciaországban például nincs kötelező családjogi 

mediáció. Mind az 1996-os vh rendelet, mind a 2002-es törvény a szülői felügyeleti jogról 

kötelező elemként fogalmazza meg a felek hozzájárulását. A Code Civil 373-2-10. szakasz 3. 

bek.-e azonban lehetővé teszi a bíró számára, hogy arra kötelezze a feleket, hogy 

találkozzanak egy mediátorral. Ez a találkozó kizárólag a mediáció lényegének és 

folyamatának a megismeréséről, illetve megismertetéséről szól és semmilyen módon nem 

befolyásolhatja a felek önkéntes beleegyezését a mediációba. A változtatás a mediátor képzés 

kidolgozásának szükségességét, valamint a rászoruló felek számára ingyenes eljárás 

biztosítását vonja maga után.

A kapcsolattartásra jogosult alanyok körét a 149/1997. Korm. rendeletből átvéve, kiszélesítve 

tartalmazza a tervezet. A testvér esetében a nagykorú testvér korlátozás elmarad, míg a 

mostoha szülő, nevelőszülő, gyám valamint az, akinek a gyermekre vonatkozó apasági 

vélelmét megdöntötte a bíróság is jogosult lehet a kapcsolattartásra akkor, ha a gyermek 

hosszabb időn keresztül a háztartásukban nevelkedett.

A Javaslat tudatosan szakít a jelenlegei kazuisztikus szabályozással -  nem kívánja a 

kapcsolattartást „folyamatos” és „időszakos”, vagy ehhez hasonló kategóriákba szorítani. 

Általános megfogalmazást ad a kapcsolattartás tartalmára, amelyben a szülő-gyermek 

kapcsolat folyamatosságának kell érvényesülnie, ami a Csjk. Alapelvéből is következik362 363 364 

(Bár az a családból kiemelt gyermek kapcsolataira utal).365

362 A közvetítői eljárás lefolytatásának egyik alapfeltétele, hogy a felek elfogadják az eljárás szabályait és azt 
magukra nézve az eljárás tartamára kötelezőnek fogadják el és erről írásban nyilatkoznak. Ez ekkor már 
önkéntességen alapszik.
363 Csjk. Javaslat 3: 181. § (1), (3) bek.
364 Csjk. Javaslat indokolás 228. o.
365 Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi 
környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa. [Javaslat 3:2.§ (3) bek.]
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Örömmel olvashatjuk az Indokolásban, hogy a bírósági eljárás szünetelése idejére -  a 

gyermek érdekében akár hivatalból is -  hozhat ideiglenes intézkedést (pl. kapcsolattartás 

kérdésében) a közvetítői eljárás befejezéséig.

A szülői felügyeleti jogok megfelelő gyakorlása, az együttműködés kialakítása, a különélő 

szülő jogainak biztosítása érdekében a gyámhatóság -  kérelemre, a gyermek érdekében 

hivatalból -  közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el. A hivatalból történő elrendelés 

lehetősége másfajta megközelítés a korábbi szabályozáshoz képest, azonban megítélésem 

szerint továbbra sem a közvetítői eljárásban való esetleg több órás részvétel lesz a kötelező, 

hanem hasonlóan például a Francia szabályozáshoz csak a közvetítői eljárás első (tájékoztató) 

találkozásán való megjelenés.362 Franciaországban például nincs kötelező családjogi 

mediáció. Mind az 1996-os vh rendelet, mind a 2002-es törvény a szülői felügyeleti jogról 

kötelező elemként fogalmazza meg a felek hozzájárulását. A Code Civil 373-2-10. szakasz 3. 

bek.-e azonban lehetővé teszi a bíró számára, hogy arra kötelezze a feleket, hogy 

találkozzanak egy mediátorral. Ez a találkozó kizárólag a mediáció lényegének és 

folyamatának a megismeréséről, illetve megismertetéséről szól és semmilyen módon nem 

befolyásolhatja a felek önkéntes beleegyezését a mediációba. A változtatás a mediátor képzés 

kidolgozásának szükségességét, valamint a rászoruló felek számára ingyenes eljárás 

biztosítását vonja maga után.

A kapcsolattartásra jogosult alanyok körét a 149/1997. Korm. rendeletből átvéve, kiszélesítve 

tartalmazza a tervezet. A testvér esetében a nagykorú testvér korlátozás elmarad, míg a 

mostoha szülő, nevelőszülő, gyám valamint az, akinek a gyermekre vonatkozó apasági 

vélelmét megdöntötte a bíróság is jogosult lehet a kapcsolattartásra akkor, ha a gyermek 

hosszabb időn keresztül a háztartásukban nevelkedett.363

A Javaslat tudatosan szakít a jelenlegei kazuisztikus szabályozással -  nem kívánja a 

kapcsolattartást „folyamatos” és „időszakos”, vagy ehhez hasonló kategóriákba szorítani. 

Általános megfogalmazást ad a kapcsolattartás tartalmára, amelyben a szülő-gyermek 

kapcsolat folyamatosságának kell érvényesülnie, ami a Csjk. Alapelvéből is következik364 

(Bár az a családból kiemelt gyermek kapcsolataira utal).365

362 A közvetítői eljárás lefolytatásának egyik alapfeltétele, hogy a felek elfogadják az eljárás szabályait és azt 
magukra nézve az eljárás tartamára kötelezőnek fogadják el és erről írásban nyilatkoznak. Ez ekkor már 
önkéntességen alapszik.
363 Csjk. Javaslat 3: 181. § (1), (3) bek.
364 Csjk. Javaslat indokolás 228. o.
365 Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi 
környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait megtarthassa. [Javaslat 3:2.§ (3) bek.]
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A CCCC a kapcsolat fogalmának meghatározásakor úgy fogalmaz, hogy a kapcsolat jelenti:

- a gyermek korlátozott/meghatározott ideig történő találkozása vagy együttléte azzal a 

személlyel, akivel nem él együtt,

- a kommunikáció bármilyen formája a gyermek és a jogosult között.366 

A Javaslat értelmében a kapcsolattartás magában foglalja:

- a személyes találkozást,

- a gyermek meghatározott időre történő elvitelét,

- a gyermekkel való huzamosabb együttlétet (szünetekben),

- a kapcsolat -  személyes találkozás nélküli -  folyamatos fenntartását (telefon, levél, e-mail, 

internetes kapcsolat stb.).

Szintén új elem, hogy a bírósági hatáskörbe tartozó döntéskor a bíróság a felek kérelme 

mellett a gyermek érdekében hivatalból is dönthet a kapcsolattartás kérdésében.367 Ezzel a 

lehetőséggel álláspontom szerint a bíróságoknak a jövőben nagy körültekintés és mérlegelés 

mellett szabad élniük, hiszen sablonos, a felek valódi lehetőségeit, igényeit nem figyelembe 

vevő döntések végrehajtása még nehezebb, két éven belül pedig továbbra is csak bírósági 

hatáskörben változtathatók meg a határozatok. Garancia lehet a rendelkezés azonban a 

gyermek számára, ha érdekében hivatalból ideiglenes intézkedést kell hozni akár már a felek 

előzetes meghallgatásakor.

A Legfelsőbb Bíróság 320. Elvi Határozata kimondta, hogy a gyermeket nevelő szülő a 

kapcsolattartás jogellenes meghiúsításával okozott kárért a polgári jogi szabályok szerint 

felelősséggel tartozik. (Hiv.Gyújt. 2000/2.sz) A Javaslat ezt a jogtételt általánosítja és a 

gyermeket gondozó személy felelősségét állapítja meg felróható magatartásával 

megakadályozott vagy meghiúsított kapcsolattartás elmaradásával okozott károkért, 

amelyekbe mind a feleslegesen felmerült kiadások (pl. utazási költség) mind az egyéb 

vagyoni és nem vagyoni jellegű károk megtérítésének kötelezettsége beletartozik.368 A 

kellően következetes bírósági gyakorlat alakíthatja majd ki, illetve döntheti el, hogy e 

rendelkezés alapján a jog valóban képes lesz-e védeni a kapcsolattatásra jogosult személy 

érdekeit, és megtéríteni azokat a nem vagyoni károkat is, amelyeket a gyermekhez fűződő 

kapcsolat megakadályozása, elveszítése okozhat.

366 "contact" means:
- the child staying fór a limited period of time with or meeting a person mentioned in Articles 4 or 5 with whom 
he or she is nőt usually living;
- any form of communication between the child and such person; (Article 2a, i,ii)
367 Csjk. Javaslat 3.183. § (1) bek.
368 Csjk. Javaslat indokolás 230. o.
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Részben, de kapcsolódik a témához a nagykorú gyermek tartására vonatkozó érdemtelenség 

egyik törvényben meghatározott oka. A Javaslat 3:221. § (3) bekezdés a) pontja szerint 

érdemtelen a továbbtanuló nagykorú gyermek a tartásra, ha a tartásra kötelezettel kellő indok 

nélkül nem tart kapcsolatot. Ez a rendelkezés szűkén értelmezve azt jelenti, hogy az a 18. 

életévét betöltött gyermek, aki 12-éves kora óta -  kellő indok hiányában -  elutasítja a 

kapcsolatot szülőjével, az egyetemi tanulmányai megkezdésekor magatartását megváltoztatva 

-  esetleg a gondozó szülő tanácsára -  felveszi a kapcsolatot másik szülőjével, majd 

gyermektartásdíj iránti kérelmet terjeszt elő, sikerrel. Az ilyen visszaélésszerű igények 

elkerülése érdekében indokolt lenne a törvény akként történő megváltoztatása, hogy 

„érdemtelen az a gyermek, aki a kötelezettel nem tart vagy nem tartott kapcsolatot a tartásdíj 

iránti igényt megelőző legalább két évben”.

Végül említést érdemel, hogy a Csjk. alapelvei között említi, hogy a „családjogi 

jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek” [3:2.§ (1) 

bek.]. Ez a mondat álláspontom szerint az alapelvek között az Indokolásban 

megfogalmazottak tükrében jól kifejezi a jogviszonyok elsődleges rendezési szempontját, ami 

irányadó kell, hogy legyen az eljáró bíróságok, hatóságok és személyek számára.
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V. A határokon átívelő kapcsolattartás

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a szülőtől különböző országban élő gyermeknek 

jogában áll a különélő szülővel, annak hazájában, a saját anyanyelvi és kulturális közegében is 

közvetlenül érintkezni, saját identitását és rokonait megismerni. A kapcsolattartásnak a 

gyermek lakóhelye szerinti ország területére való korlátozása az esetek többségében nem 

szolgálja a gyermekek érdekeit. A kapcsolattartás ezekben az esetekben általában csak 

időszakos kapcsolattartás lehet (pl. évente egy hónap vagy kétszer két hét) A különélő 

szülőtől ugyanis nem várható el, hogy hetente, havonta külföldre utazzon. Annak azonban 

nincs jogi akadálya, hogy a szülő a gyermekével együtt a láthatás idejére a saját hazájába 

visszatérjen. A kapcsolattartás lejártával azonban a gyermeket az őt gondozó szülőhöz vissza 

kell vinni. A határokat átlépő családi viszonyok közül talán kijelenthetjük, hogy a 

kapcsolattartás az egyik legfontosabb. Kapcsolattartás nélkül családi viszonyról nem is 

beszélhetünk.

A családi kapcsolatok gyakran túllépnek az ország határain. Vegyes házasság, külföldi 

munkavállalás vagy éppen csak az Európai Unió tagállamain belüli költözés okozhat olyan 

több országot érintő nemzetközi család(jog)i kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket, jogvitákat, 

amelyek rendezéséhez -  adott esetben -  konkrét nemzetközi szerződés alkalmazása 

szükséges.

A nemzetközi vonatkozású kapcsolattartási ügyekben szereplő külföldi elem lehet személyi 

vagy tárgyi. Személyi elem: 

a kapcsolattartásra jogosult,

a kapcsolattartási jog biztosítására kötelezett külföldi állampolgár, illetve maga 

a külföldi állampolgárságú gyermek, akivel a kapcsolatot tartani kívánják.

Míg tárgyi elem lehet:

a kapcsolattartást szabályozó külföldi határozat (ítélet, egyezség), 

a kapcsolattartás alanya(i) külföldi szokásos tartózkodási helye.

A nemzetközi vonatkozású ügy elbírálásánál első kérdés, hogy melyik állam bíróságának 

(hatóságának) van joga az eljárásra. A joghatóság tulajdonképpen a nemzetközi hatáskör 

kérdése.
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A nemzetközi szerződések, a végrehajtásukra kiadott jogszabályok, ill. a Nemzetközi 

Magánjogi Kódex369 IX. fejezete az irányadó, amely általános joghatósági felhatalmazást 

tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy magyar bíróság járhat el minden olyan ügyben, amelyet a Nmjt. 

nem zár ki (Nmjt. 54.§). A Nmjt. Rendelkezései -  mint belső jog -  csak több vagy kétoldalú 

nemzetközi szerződés hiányában alkalmazhatók.370 371 372

A konkrét, közvetlenül alkalmazható, főleg eljárási és végrehajtási szabályokat tartalmazó 

többoldalú jogsegélyegyezmények például a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által 

elfogadott Egyezmények . A nemzetközi magánjogi viszonyokban, és így a családjogi 

viszonyokban is, azok rendezésében elsődleges jelentőségűek a kétoldalú szerződések és a 

jogsegélyegyezmények. Minden olyan kérdésben, amit két- vagy több oldalú nemzetközi 

szerződés szabályoz, a szerződés szabályait kell alkalmazni, azoknak tehát elsőbbségük van a 

Nmjt.-el szemben. Vagyis: „A nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendeletet nem 

lehet alkalmazni olyan kérdésekben, amelyeket nemzetközi szerződés szabályoz” (Nmjt. 

2.§).373

Szólni kell az Európa Tanács által elfogadott a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok 

helyreállításáról szóló Luxemburgi Egyezményről, melyet 2004. június 1. napjától kell 

alkalmazni Magyarországon.374

369 1 979. évi 13.tvr. a nemzetközi magánjogról (továbbiakban: Nmjt.)
370 Kiss Éva: Családjog Kézikönyve, 1997. Budapest, 792 0.
371 A 65 tagot, ezen belül valamennyi EU-országot is magában foglaló Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferencia világméretű kormányközi szervezet, amely különböző jogi hagyományokat magába olvasztó 
fórumként a nemzetközi szintű többoldalú jogi eszközök kidolgozását és felügyeletét végzi. 
A Konferencia alapokmányában is rögzített feladata, hogy a nemzetközi magánjogi rendelkezések „progresszív 

egységesítésén” dolgozzon. Ez magában foglalja nemzetközileg egységesen elfogadott megközelítések 
kialakítását olyan területeken, mint a bíróságok joghatósága, az alkalmazandó jog, az ítéletek elismerése és 
végrehajtása a legkülönbözőbb területeken, a kereskedelmi és bankjogtól a nemzetközi polgári eljárásokig, a 
gyermekvédelemtől a házassággal és egyéni jogállással kapcsolatos ügyekig. 
A szervezet az idők során a nemzetközi jogi és adminisztratív együttműködés középpontjává vált a magánjog, 
különösen a család- és gyermekvédelem, a polgári eljárások és a kereskedelmi jog terén. A mai napig 35 
egyezményt fogadott el (www.europarl.europa.eu).
372 Jogsegélyszerződések, amelyek a nemzetközi jogsegély (megkeresett állam hatóságainak jogcselekményei, a 
másik állam bíróságának javára) alapját képezik.
373 Kiss Éva: Nemzetközi Családjog, HVG-ORAC, 12. 0.
374 „European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions conceming Custody of Children and on 
Restoration of Custody of Children” 2004. évi LXVIII. törvény a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. 
május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről (továbbiakban: Luxemburgi 
Egyezmény)
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Az Luxemburgi Egyezmény alkalmazásában a felügyeleti jogot érintő határozatok között 

külön említi a kapcsolattartási jogot szabályozó hatósági határozatokat.375 376 Az Európai Unió 

Rendelete azonban -  mint európai közösségi jogszabály -  a többoldalú egyezményekhez 

való viszonyában rögzíti, hogy a tagállamok közötti kapcsolatokban a rendelet elsőbbséget 

élvez az Európai (Luxemburgi) Egyezménnyel szemben is. Az Európa Tanács és egyben 

Európai Uniós tagállamok viszonylatban tehát a Rendelet elsőbbségéről beszélhetünk. A 

Európai Unión kívüli Európai Tanács tagországai viszonylatában -  akik csatlakoztak az 

Egyezményhez -  továbbra is a Luxemburgi Egyezmény az alkalmazandó. A dolgozat 

terjedelmi korlátja valamint a tartalmilag hasonló szabályozás okán részletesen a szülői 

felelősség illetve kapcsolattartási jog tárgyában közvetlenül alkalmazható Hágai 

Egyezményekkel és az EK Rendelettel foglalkozom.

1. Az 1980-as Hágai Egyezmény

Elöljáróban külön említést igényel, hogy az Európai Tanács meghozta és kihirdette döntését 

az Európai Közösségeknek a Hágai Magánjogi Konferenciához történő csatlakozásáról. Az 

EU e döntése révén a konferencia teljes jogú tagja lett. Az Európai Közösségek a 

csatlakozásról szóló döntés Mellékletében határozza meg azokat a területeket, ahol tagállamai 

közösen lépnek fel a konferencia tevékenységében. Az egyes tagállamok helyett így a 

későbbiekben a Közösségek vesz részt a Konferencia jogfejlesztő tevékenységében a 

következő kérdéseket illetően:

az okiratok határokon átnyúló kiállításának és elismerésének fejlesztése és 

egyszerűsítése;

bizonyítás a peres és nem peres eljárásokban;

- kereskedelmi és polgári bírói döntések elismerése és végrehajtása; 

kollíziós jogszabályok kompatibilitásának megteremtése;

- a polgári jogi viták hatékony megoldása előtt tornyosuló akadályok lebontása, szükség 

esetén a tagállami polgári eljárásjogok fejlesztése révén.377

375Luxemburgi Egyezmény 1. cikk c) felügyeleti jogot érintő határozat: valamely hatóság határozata, 
amennyiben az érinti a gyermek személye feletti felügyeletet, ideértve a tartózkodási helyének meghatározására 
irányuló jogot vagy a vele történő személyes kapcsolattartás jogát;
376 Európai Unió Tanácsa 2201/2003/EK Rendelete (továbbiakban: Rendelet)
377 www.JogiF0rum.hu, 2006. október 30.
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A Gyermek jogellenes külföldre viteléről szóló Hágai Egyezmény378 a gyermekek jogellenes 

külföldre vitele mellett -  szűkszavúan bár de szól a kapcsolattartásról is. Az Egyezmény 

céljai között említi, hogy a kapcsolattartás gyakorlására szolgáló -  az egyik Szerződő Állam 

jogrendszeréből folyó -  jogot a többi Szerződő Államban ténylegesen tiszteletben kell tartani 

(1 .cikk b) pont). Az 5. cikke szerint a „kapcsolattartási jog”379 magában foglalja a 

gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről egy másik helyre, korlátozott időtartamra 

történő elvitelének jogát. Tehát lehetőség mutatkozik arra, hogy a kapcsolattartásra ne 

kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló szülő tartózkodási helye szerinti államban, városban 

vagy annak lakásában kerüljön sor, hanem a „más hely”380 más államot is jelentsen. A 

kérelmező szülőnek így alkalma van arra is, hogy a gyermeket meghatározott időre a 

hazájába, saját lakásába vagy harmadik országba (üdülés) is elvigye.

Az Egyezmény alapján a Központi Hatóságok alapvetően két esetkörben nyújthatnak 

segítséget:

- a kapcsolattartás tárgyában hozott határozatok végrehajtásában, a kapcsolattartás 

gyakorlatban történő megszervezésében és elősegítésében, illetve 

a kapcsolattartás szabályozása érdekében szükséges jogi intézkedések megtételében.

1.1 A Központi Hatóságok eljárása

Az Egyezmény végrehajtásában közreműködő szervek soron kívül járnak el, viszont nem 

alkalmazhatók a fenti rendelkezések, ha a gyermek már betöltötte 16. életévét.381 

Az Egyezmény másik tagországában élő szülő Magyarországon tartózkodó gyermeke illetve a 

Magyarországon élő szülő más tagországban élő gyermeke kapcsolattartására vonatkozó 

jogának akadályozása esetében a szokásos tartózkodási helye szerint illetékes állam központi 

hatóságai mellett a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságai 

előtt benyújthat kérelmet. A szerződő államoknak minden megfelelő intézkedést meg kell 

tenniük annak érdekében, hogy területi határaikon belül biztosítsák az Egyezmény céljainak 

megvalósulását, érvényre jutását, a lehető legrövidebb időn belül.

378 Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Magyarország 
az 1986-évi 14. törvényerejű rendelettel hirdette ki. (továbbiakban: Hágai Egyezmény)
379Az Egyezmény kihirdetésének időpontjában a „láthatási jog” fogalom volt a hatályos magyar 
jogszabályokban, azonban az angol kifejezés „right to access” a mai kapcsolattartási jog fogalmának felel meg, 
ezért maradok ennél a kifejezésnél.
380 Az angol kifejezés szerint: „rights of access" shall include the right to take a child fór a limited period of time 
to a piacé other than the child's habitual residence
381 Hágai Egyezmény 4. cikk
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A magyar központi hatóság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Nemzetközi Polgári 

Jogsegélyügyek Osztálya munkatársai révén látja el az Egyezményből fakadó feladatait:

- a Központi Hatóságok együttműködnek egymással

támogatják az Államuk hatáskörrel bíró szervei közti együttműködést, akár 

közvetlenül, akár bármiféle közvetítőn keresztül,

közreműködhetnek olyan eljárások megindításában, amelyek e jogok gyakorlásának 

megszervezését, védelmét, illetve azon feltételek tiszteletben tartását biztosítják, 

amelyektől e jogok gyakorlása függ,

minden olyan feltételt meg kell teremteniük, amelytől e jog gyakorlása függ,

- minden szükséges intézkedést megtesznek avégett, hogy biztosítsák a láthatási jog 

zavartalan gyakorlását, az ügy békés elintézését;

- szükség esetén információt cserélnek a gyermek szociális hátteréről;

- általános jellegű tájékoztatást nyújtanak az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban 

saját Államuk jogáról;

lépéseket tesznek a láthatási jog tényleges gyakorlásának megszervezésére vagy 

biztosítására;

- ha a körülmények úgy kívánják, jogi segítséget és tanácsot nyújtanak, vagy az azzal 

való ellátást megkönnyítik, beleértve jogi tanácsadó részvételét is;

az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják egymást, és -  

amennyire lehetséges -  az Egyezmény alkalmazásának valamennyi akadályát
" JÓ T

megszüntetik.

A kapcsolattartás joggal összefüggő kérelmekre a 8 cikk szabályai az irányadók.382 383 A 

felsorolást -  figyelembe véve a kapcsolattartási ügyek jellemzőit -  módosítva ismertetem:

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a kérelmező, a gyermek és a gyermeket gondozó személy(ek) személyazonosságával 

kapcsolatos információt,

- ha rendelkezésre áll, a gyermek születésének időpontját;

annak a körülménynek a megjelölését, amelyre a kérelmező a gyermek 

kapcsolattartása iránti kérelmét alapítja;

minden rendelkezésre álló információ, ami az ügy rendezése szempontjából fontos 

lehet.

382 Hágai Egyezmény 7. 21. cikkei
383 Hágai Egyezmény 21. cikk
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A kérelemhez csatolható

bármely -  jelentőséggel bíró -  határozat vagy egyezség hitelesített másolata; 

a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti Állam Központi Hatósága vagy más, 

arra jogosult hatósága vagy személy által az Állam -  e tekintetben jelentőséggel bíró -  

jogszabályairól kiadott igazolás vagy tanúsítvány (törvénybizonyítvány);

- bármely más releváns okirat.

Ha a magyar bíróság (gyámhatóság) a kapcsolattartásról már határozott, azt a kérelemhez 

mellékelni kell. Ennek hiányában az Minisztérium a vonatkozó magyar jogszabályokról 

törvénybizonyítványt állít ki, majd a szükséges fordítások elkészültét követően a kérelmet, 

mellékleteivel a megkeresett állam központi hatóságához továbbítja.

Az Egyezmény alapján beadott kérelmekre indult eljárás során felmerült költségeit minden 

Szerződő Állam maga viseli. A Szerződő Államok Központi Hatóságai semmiféle illetéket 

nem szedhetnek. Nem számíthatják fel a kérelmezővel szemben az eljárás költségeit, így -  

ahol alkalmazható -  a jogi tanácsadó részvétele folytán előállt költségeket sem.

Ha az illetékes hatóságok határozatot hoznak a kapcsolattartás tárgyában -  ha erre mód van -  

kötelezhetik azt a személyt, aki a kapcsolattartási jog gyakorlását megakadályozta, a 

kérelmező szükséges költségeinek megtérítésére (így különösen: utazási költségek, a 

kérelmező jogi képviselőjének költségei).384 385

384 A kapcsolattartás joggal kapcsolatos kérelemre a 8 cikk szabályai az irányadók:
A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező, a gyermek és azon személy személyazonosságával kapcsolatos információt, aki 

feltehetően elvitte vagy elrejtette a gyermeket;
b )  h& rendelkezésre áll, a gyermek születésének időpontját;
c) annak a körülménynek a megjelölését, amelyre a kérelmező a gyermek visszavitele iránti kérelmét 

alapítja;
d) minden rendelkezésre álló információt a gyermek valószínű tartózkodási helyéről és arról a személyről, 

akivel a gyermek feltételezhetően együtt van.
A kérelemhez csatolható
e) bármely -  jelentőséggel bíró -  határozat vagy egyezség hitelesített másolata;
f) a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti Állam Központi Hatósága vagy más, arra jogosult 

hatósága vagy személy által az Állam -  e tekintetben jelentőséggel bíró -  jogszabályairól kiadott igazolás 
vagy tanúsítvány (törvénybizonyítvány);

g) bármely más releváns okirat.
385 Hágai Egyezmény 26. cikk
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1.2 A kapcsolattartás végrehajtása

„A kérelmező személyes megjelenése a láthatási ügyekben különösen indokolt lehet, hiszen 

rendszerint bizonyítás felvételére kerül sor. Ezért a kérelmezőknek az eljárás megindításakor 

az utazás és egyéb költségekkel (kinntartózkodás) is számolni lehet.

A gyermek magyarországi láthatásának biztosítására vonatkozó olyan kérelem esetén, 

amelyből megállapítható, hogy a láthatást magyar hatóság már szabályozta, az Igazságügy 

Minisztérium a kérelmet az illetékes gyámhatósághoz továbbítja a jogerős határozat 

végrehajtása céljából. A gyámhatóság az ügyben soron kívül jár el.

Ha a láthatást még nem szabályozták vagy a felek körülményeiben lényeges változás 

következett be -  pl. a láthatás jogosultja időközben külföldre távozott -  az Igazságügy 

Minisztérium a láthatás szabályozása (újraszabályozása) érdekében a Csjt. 92. §-a alapján 

bírósághoz fordul, illetve az eljárás megindítására ügyvédi meghatalmazást állít ki. A láthatás 

szabályozása a konkrét ügy összes körülményeinek figyelembe vételével történik. A 

magyarországi eljárás tárgyi költségmentes. Amennyiben a gyermeket nevelő szülő a jogerős 

határozatnak nem tesz eleget, a láthatás jogosultjának kérelmére őt a gyámhatóság a láthatás 

kapcsán igazolt költségek megtérítésére kötelezheti.”386

1.3 Az Egyezmény alkalmazhatósága

Az Unió tagállamai közötti kapcsolatokban -  az Egyezménnyel szemben -  a következő 

részben tárgyalt EK Rendelet elsőbbséget élvez a Rendelettel szabályozott ügyek 

vonatkozásában. Azonban az Egyezmény továbbra is alkalmazandó azon tagállamok között, 

amelyek nem Európai Uniós tagországok és ezen Egyezménynek részes felei.387

386 Családjog kézikönyve i.m. 835. o.
387 Rendelet 62 cikk 2) bekezdés
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2. Az „új Brüsszel II. rendelet”

Az Európai Tanács 1999 őszén különleges ülést tartott Tamperében (Finnország). Az ülésen 

helyt adtak a bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének, amely egy valóságos jogi 

térség létrehozásáról elengedhetetlen, és prioritásként határozták meg a kapcsolattartási 

jogokat. 2000. július 3-án Franciaország kezdeményezést terjesztett elő a gyermekekkel való 

kapcsolattartási jogról szóló határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre388. 

A 2001-ben hatályba lépett 1347/2000. Tanács Rendeletet389 a Tanács 2003. november 27-én 

hatályon kívül helyezte, azzal, hogy helyt adjon egy kibővített alkalmazási területtel bíró 

normának. 2005. március 1-jétől Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában 

közvetlenül alkalmazandó és elsőbbséget élvez minden joggal szemben az „új Brüsszel II.”, a 

Tanács 2201/2003/EK rendelete.390

2.1 A „szülői felelősség”

A rendelet megállapítja a joghatóságra, az elismerésre és végrehajtásra, valamint a szülői 

felelősségre vonatkozó ügyekben a központi hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó 

szabályokat. A gyermekjogellenes elvitelére és a kapcsolattartási jogra vonatkozóan különös 

szabályokat is tartalmaz.

A gyermekek számára egyenlőséget biztosító rendelet tárgyi hatálya kiterjed a szülői 

felelősségre vonatkozó valamennyi határozatra, beleértve a gyermek védelmére vonatkozó 

intézkedéseket is, függetlenül attól, hogy azok házassági jogi eljáráshoz kapcsolódnak-e.391 

A „szülői felelősség” (parental responsibility) kifejezés nem azonos a szülői felügyeleti jog 

(right of costudy) fogalmával, hiszen annál szélesebb, tágabb értelemben használja a rendelet.

A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek -  nem kimerítő -  pusztán szemléltető jellegű 

felsorolását adja a rendelet 1. cikke (2) bekezdése:

• felügyeleti jog;

• kapcsolattartási jog;

388 HL C 234. 2000.8.15. 7. o.
389 Council Regulation No 1347/2000 of May 2000 on Jurisdiction and recognition and enforcement of 
judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility. Official Journal, 2000.06.30.
390 Council Regulation (EC) No 2201/2003 conceming jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 
1347/2000. Official Journal, 2003.12.23.
391 Rendelet (5) preambulumbekezdés
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• gyámság, gondnokság és hasonló intézmények;

• a gyermek személyének, illetve vagyonának gondozásával megbízott olyan személyek 

vagy szervek kijelölése és feladatai, amelyek képviselik vagy támogatják a gyermeket

• a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése vagy intézményi gondozásba helyezése;

• a gyermek védelmét célzó intézkedések a gyermek vagyonának kezelésével, 

megóvásával vagy rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.

A Családjogi törvény a szülői felügyeleti jogok körében nevesíti a gyermek gondozását, 

nevelését, törvényes képviseletét, vagyonkezelését, a gyámnevezést és abból való kizárást. A 

külön élő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben gyermek elhelyezését 

követően -  közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, melyek 

közül ide tartozik a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása illetve tartózkodási
'IQ')

helyének kijelölése.

A szülői felelősség a gyermek személyével és vagyonával kapcsolatos valamennyi jogra és 

kötelezettségre kiterjed, amelyet a természetes vagy jogi személy határozat, jogszabály vagy 

jogilag kötelező megállapodás alapján gyakorol.392 393 Hazánkban a gyermek szülői felügyelet 

vagy gyámság alatt áll. Ennek keretében a szülői felelősség körébe tartozó jogokat és 

kötelezettségeket elsődlegesen a szülő vagy a gyám gyakorolja, illetve teljesíti (gyámi 

tisztséget betöltő nevelőszülő, gyermekotthon vezető). E joggyakorlásnak összhangban az 

Egyezménnyel a gyermek érdekében kell történnie.394 Ennél szélesebb személyi kör az, amely 

a szülői felelősség között felsorolt, de nem a szülői felügyelet körébe tartózó jogok 

gyakorlására jogosult illetve adott esetben kötelezett (például a gyámi tisztséget nem vállaló 

nevelőszülő, gondozó, vagyonkezelő). Ez utóbbi körben említhetők azon jogi személyek is, 

amelyek a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek körében gyakorolják a gyermek személye, 

illetve vagyona gondozásával kapcsolatos jogokat és kötelességeket. Ilyen jogi személynek 

tekinthető például a gyermekotthon.

392 Csjt. 71. § (2), 72/B. § (1), (2)
393 rendelet 2. cikk 7 pont
394 Csjt. 71. § (1) bekezdés
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2.2 A rendelet hatálya alá tartozó határozatok

A rendeletet „polgári ügyekben” kell alkalmazni.395 A „polgári ügyek” fogalma azonban 

tágan értelmezendő, így kiterjed -  például a gyermek átmeneti nevelésbe vételével 

kapcsolatos -  a nemzeti jog szerinti „közjogi” intézkedésekre is. A rendelet hatálya a szülői 

felelősségre vonatkozó minden határozatra -  megállapítás, gyakorlás, átruházás, korlátozás 

vagy megszüntetés -  kiterjed, függetlenül annak elnevezésétől, így az ítélet és végzés mellett 

az esetleg más névvel bíró határozatra is .396

Tekintettel arra, hogy a rendelet „bíróság” fogalma alatt a tagállamok valamennyi az 1. cikk 

alapján a rendelet hatálya alá tartozó ügyekben joghatósággal rendelkező hatóságát érti, 

hatálya nem korlátozódik a bírósági határozatokra, hanem kiterjed például a gyámhivatali 

határozatokra is.

A határozatok mellett a rendeletet alkalmazni kell a végrehajtható okiratokra, valamint a felek 

által megkötött az adott tagállamban végrehajtható egyezségekre.397 398

2.3 A joghatóság

Arra a kérdésre, hogy melyik tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a 

kapcsolattartási ügyek tekintetében, a rendelet a joghatósági okok komplett rendszerét 

határozza meg.

A joghatóság, mint nemzetközi illetékesség pusztán azt a tagállamot jelöli meg, amelynek 

bíróságai joghatósággal rendelkeznek, a tagállamon belüli illetékes bíróságot (hatóságot)
•>QO

azonban továbbra is a hazai eljárási jog rendezi.

395 rendelet (7) bekezdés
396 rendelet 1. cikk (1) bekezdés b) pontja és a preambulum (5) bekezdése
397 rendelet 46. cikk „Az alaki követelményeknek megfelelően végrehajtható okiratként elkészített vagy 
nyilvántartásba vett és valamely tagállamban végrehajtható okiratot, valamint a felek által megkötött, és a 
megkötése tagállamában végrehajtható egyezségeket, a határozatokkal azonos feltételekkel ismerik el és 
nyilvánítják végrehajthatónak.”
398 Az Európai Tanács tamperei ülésén, amelyet az Európai Unión belül a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség létrehozására szenteltek az állam- és kormányfők az irányú kívánságukat fejezték 
ki, hogy a Bizottság tegyen különböző kezdeményezéseket Európában a személyek és a vállalatok joghoz való 
hozzáférésének javítására. Ide tartozott a polgári és kereskedelmi jogi témákkal foglalkozó nemzeti hatóságok 
hálózatának kialakítása is. A Bizottság 2000 szeptemberében javaslattervezetet terjesztett elő a hálózat 
létrehozására, amelyet a Miniszterek Tanácsa 2001 májusában fogadott el. (www.europa.eu.int/civiliustice)
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2.3.1 Általános joghatóság

A rendelet a gyermek feletti szülői felelősségre vonatkozó ügyekben -  amelynek része a 

kapcsolattartás is -  általános joghatósággal ruházza fel azon tagállam bíróságait, amelynek 

területén a gyermek a megkereséskor szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, (rendelet 8. cikk) 

A nemzetközi jogi aktusokban egyre gyakrabban használt „szokásos tartózkodási hely” 

fogalmát a rendelet nem határozza meg, azt az adott ügyben a ténybeli elemek alapján a bíró 

határozza meg. A fogalom jelentését a rendelet céljainak megfelelően kell értelmezni. 

Hangsúlyozni kell, hogy a „szokásos tartózkodási hely” fogalmát nem valamely nemzeti jogi, 

hanem a közösségi jog szerinti „autonóm” fogalmonként kell értelmezni. Ha a gyermek az 

egyik tagállamból a másikba költözik, a szokásos tartózkodási hely új tagállamban való 

megszerzésének, főszabály szerint együtt kell járnia a korábbi tagállamban való szokásos 

tartózkodási hely „elvesztésével”.

Az adott ügy bíró általi megítélése magában foglalja azt, hogy noha a „szokásos” melléknév 

bizonyos időtartamot kíván jelezni, nem szabad kizárni annak lehetőségét, hogy a gyermek -  

az adott eset ténybeli elemeitől függően -  valamely tagállamban már megérkezése napján 

szokásos tartózkodási helyet szerezhessen.

„A joghatóság kérdéséről akkor határoznak, amikor a bíróságot megkeresik. Ha egy illetékes 

bíróságot kerestek meg, az -  elvben -  akkor is megtartja a joghatóságot, ha a gyermek a 

bírósági eljárás során más tagállamban létesít szokásos tartózkodási helyet („perpetuatio fori” 

elve). A gyermek szokásos tartózkodási helyében az eljárás folyamán bekövetkezett változás 

ennélfogva önmagában nem jelent a joghatóságban beálló változást.”399

399 „Proposal fór a Council Regulation conceming jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 
in matrimonial matters and in matters of parental responsibility repealing Regulation (EC) No 1347/2000 and 
amending Regulation (EC) No 44/2001 in matters relating to maintenance” alapján kiadott „Útmutató az új 
Brüsszel II Rendelet alkalmazásához”, 15. o. Európai Közösségek, 2005.



2.3.2 A gyermek érdeke szerinti joghatóság

A rendelet két további korlátozott választási lehetőséget vezet be -  többek között -  a 

kapcsolattartási ügyek tekintetében. Az egyik értelmében a házasság felbontása, a különválás 

vagy a házasság érvénytelenítése iránti kérelemben a 3. cikk400 alapján joghatósággal 

rendelkező tagállam bíróságai joghatósággal rendelkeznek az adott kérelemmel összefüggő, 

szülői felelősségre vonatkozó ügyekben is, amennyiben legalább az egyik házastárs a 

gyermekkel kapcsolatos szülői felelősséget gyakorol és a házastársak és a szülői felelősség 

gyakorlói kifejezetten vagy más egyértelmű módon elfogadták a bíróságok joghatóságát a 

bíróság megkeresésének időpontjában, és az a gyermek érdekeit legjobban szolgálja.401 402 

A házassági ügyet tárgyaló bíróság a fentiek értelmében az alábbi feltételek fennállása 

esetében rendelkezik joghatósággal:

- az ügy az alapkérelemmel kapcsolatos/összefüggő szülői felelősségre vonatkozik,

- legalább az egyik házastárs szülői felelősséget gyakorol,

- a felek elfogadták a bíróság megkeresésének időpontjában a házasság felbontását 

(érvénytelenítését, a különválást) tárgyaló bíróság joghatóságát,

- a felek döntése a gyermek legjobb érdekét szolgálja.

A 12 cikk (2) bekezdés a), b) és c) pontja határozza meg a joghatóság megszűnésének

400 3. cikk „Általános joghatóság
(1) A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben 
annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal,
a) amelynek területén:
-  a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy

a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben egyikük még mindig ott 
tartózkodik, vagy
-  az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy 
a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy
a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőzően legalább hat hónapig ott tartózkodott, és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült 
Királyság és Írország esetében ott van a „domicile”-ja (lakóhelye);
b) amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország esetében mindkét 
házastárs ott rendelkezik „domicile”-lal (lakóhellyel).”
401 rendelet 12 cikk (1) bekezdés
402 rendelet 12 cikk (2) bekezdés a)
a házasság felbontására, a különválásra vagy a házasság érvénytelenítésére vonatkozó kérelemnek helyt adó 
vagy azt elutasító határozat jogerőre emelkedik;
b) az a) pontban említett időpontban még folyamatban lévő, a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott 
határozat jogerőre emelkedik;
c) az a) és b) pontban említett eljárások más okból befejeződnek.”
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A másik joghatósági szabály szerint egy tagállam bíróságai az (1) bekezdés szerinti házassági 

eljárásoktól eltérő eljárások esetében is rendelkeznek joghatósággal a szülői felelősséggel 

kapcsolatban. Ehhez feltétel, hogy:

- a gyermeket szoros kötelék fűzze az adott tagállamhoz. A rendelet a szoros kötelék két 

formáját nevesíti: a szülői felelősség jogosultjainak egyike szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkezik az adott tagállamban, illetve a gyermek az adott tagállam állampolgára.

- az eljárásban részes felek kifejezetten elfogadták a bíróság joghatóságát,

- ami a gyermek érdekét szolgálja.[12 cikk (3) a), b) pont]

A II. fejezetben leírtak olyan joghatósági szabályt vezet be a fél számára, amelyben nem 

feltétel a gyermek szokásos tartózkodási helye a megkeresett tagállamban, de a szoros 

köteléknek döntő jelentősége lehet.

„Ez a lehetőség nem csak az olyan esetekre korlátozódik, amikor a gyermek valamely 

tagállam területén rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, hanem akkor is alkalmazni kell, 

ha a gyermek egy olyan harmadik államban van, amely nem szerződő fele az 1996. évi Hágai 

Egyezménynek. Ez esetben a 12. cikk szerinti joghatósági szabály úgy tekintendő, mint amely 

a gyermek érdekét legjobban szolgálja, különösen, ha például megállapítják, hogy nincs 

lehetőség eljárás lefolytatására az adott harmadik államban. Ezzel ellentétben, ha a gyermek 

olyan harmadik állam területén rendelkezik szokásos tartózkodás hellyel, amely a Hágai 

Egyezmény szerződő fele, az egyezmény szabályit kell alkalmazni” [12 cikk (4) bekezdés].403

A rendelet 13, 14 cikke a kapcsolattartási ügyekre nem tipikus joghatósági szabályokat 

tartalmaz, a 15-19 cikk pedig a joghatósággal rendelkező bíróságok eljárására tartalmaz 

rendelkezéseket, ami nem tárgya a dolgozatnak.

403 „Proposal fór a Council Regulation conceming jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 
in matrimonial matters and in matters of parental responsibility repealing Regulation (EC) No 1347/2000 and 
amending Regulation (EC) No 44/2001 in matters relating to maintenance” alapján kiadott „Útmutató az új 
Brüsszel 11 Rendelet alkalmazásához”, 58. o. Európai Közösségek, 2005.
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Amikor egy gyermek jogszerűen az egyik tagállamból a másikba költözik, szükséges lehet a 

korábbi kapcsolattartás újraszabályozása, illetve annak az új körülményekhez való igazítása. 

Ennek érdekében a 9. cikk -  különös joghatósági szabályként -  a költözést követő három 

hónapig fenntartja a gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bíróságainak joghatóságát abból a célból, hogy a felek lehetőség szerint még a gyermek 

elköltözése előtt módosítsák a korábban kibocsátott kapcsolattartási határozatot, amennyiben 

a kapcsolattartásra jogosult szokásos tartózkodási helye továbbra is a gyermek korábbi 

szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban van 404

A 9. cikk nem akadályozza a gondozó szülőt és gyermekét abban, hogy az Európai 

Közösségen belül szabadon költözködjön, de biztosítékot kíván nyújtani a kapcsolattartást 

gyakorló jogosult számára is, hogy az új körülmények között is gyakorolhassa jogát és ennek 

érdekében három hónapon belül az újraszabályozást annál a bíróságnál (hatóságnál) 

kezdeményezheti, amelyik az alaphatározatot hozta. Értelemszerűen ebben a három hónapban 

az új tagállam bíróságai nem rendelkeznek joghatósággal kapcsolattartás újraszabályozási 

ügyekben. Fontos kihangsúlyozni, hogy egyrészről a kapcsolattartást szabályozó határozat 

újraszabályozásról illetve módosításáról lehet csak szó, nem a kapcsolattartás szabályozásáról, 

másrészről pedig, hogy a három hónapos időtartam a gyermek költözésétől számít, nem az új 

tagállamban való szokásos tartózkodási hely megszerzésétől.

Akkor tekinthető jogszerűnek a költözés, ha az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban 

alkalmazandó jog szerint a szülői felelősség gyakorlója számára megengedett az új tagállamba 

költözés a szülői felelősséget gyakorló másik személy beleegyezése nélkül.

2.3.3 A korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti joghatóság

404 rendelet 9. cikk (1) „Amennyiben egy gyermek jogszerűen az egyik tagállamból egy másikba költözik és ott 
új szokásos tartózkodási helyet szerez, a gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai 
a 8. cikk kivételével fenntartják joghatóságukat a költözést követő három hónapos időtartamig abból a célból, 
hogy módosítsák a gyermek elköltözése előtt az említett tagállamban kibocsátott, láthatási jogokról meghozott 
határozatot, amennyiben a láthatási jogokról szóló határozat szerinti láthatási jogok jogosultjának szokásos 
tartózkodási helye továbbra is a gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban található.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható akkor, ha a láthatási jogok (1) bekezdésben említett jogosultja elfogadta a 
gyermek új szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságainak joghatóságát azáltal, hogy részt vesz az 
említett bíróságok előtt folyó eljárásokban azok joghatóságának vitatása nélkül.”
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Amennyiben ebben a megközelítésben nem volt jogszerű a költözés akkor a jogellenes 

elvitelre vonatkozó joghatósági szabály az irányadó.405

Amennyiben az új tagállamban a gyermek nem szerez szokásos tartózkodási helyet a három 

hónap alatt a 9. cikk nem alkalmazható, hanem irányadó a 8. cikk alapján az általános 

joghatósági szabály.

Összefoglalva a 9. cikk alkalmazhatóságának feltételei az alábbiak:

az eredeti eljárás szerinti tagállam bíróságai/hatóságai szabályozták a kapcsolattartást,

- nem minősül jogellenesnek a költözés,

a jogszerű költözést követő három hónapban alkalmazható,

a gyermek szokásos tartózkodási helyet szerez az új tagállamban a három hónapos 

időszak alatt,

- a kapcsolattartási jog jogosultja továbbra is a gyermek korábbi szokásos tartózkodási 

helyén rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel,

a kapcsolattartási jog jogosultja nem fogadja el a joghatóság megváltozását.

2.3.4 A korábbi szokásos tartózkodási hely és a „jogellenes elvitel”

A gyermek korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti joghatósághoz kapcsolódóan szót kell 

ejteni a gyermek szokásos tartózkodási helyéről történő jogellenes elviteléről és annak 

j ogkö vetkezményeiről.

405 rendelet 10. cikk „A gyermek jogellenes elvitele vagy visszatartása esetében azon tagállam bíróságai, 
amelyben az elvitelt vagy visszatartást közvetlenül megelőzően a gyermek szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezett, mindaddig megtartják joghatóságukat, amíg a gyermek másik tagállamban szokásos tartózkodási 
helyet nem szerez, és:
a) minden felügyeleti joggal rendelkező személy, intézmény vagy más szerv el nem fogadja az elvitelt, illetve 
visszatartást;
vagy
b) a gyermek legalább egy éve tartózkodik az említett másik tagállamban azt követően, hogy a felügyeleti joggal 
rendelkező személy, intézmény vagy más szerv tudomást szerzett, illetve tudomást szerezhetett a gyermek 
tartózkodási helyéről, és a gyermek beilleszkedett új környezetében, továbbá a következő feltételek közül 
legalább egy teljesül:
i. egy éven belül azt követően, hogy a felügyeleti jog gyakorlója tudomást szerzett vagy tudomást kellett 
szereznie a gyermek tartózkodási helyéről, nem nyújtottak be a visszavitel iránti kérelmet annak a tagállamnak 
az illetékes hatóságaihoz, ahová a gyermeket elvitték, illetve amelyben visszatartották;
ii. a felügyeleti jogok gyakorlója által benyújtott visszaviteli kérelmet visszavonták és nem nyújtottak be új 
kérelmet az i. bekezdésben meghatározott határidőn belül;
iii. a l l .  cikk (7) bekezdése alapján lezárták azt az ügyet, amelyet azon tagállam bírósága előtt folytattak, ahol a 
gyermek közvetlenül a jogellenes elvitel, illetve visszatartás előtt szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett;
iv. a gyermek visszaviteléről nem rendelkező, felügyeletről szóló határozatot hoztak annak a tagállamnak a 
bíróságai, ahol a gyermek közvetlenül a jogellenes elvitel, illetve visszatartás előtt szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezett.”

185



A Hágai Egyezmény406 szerint a gyermek elvitele vagy elrejtése akkor jogellenes, ha az

a) sérti az azon Szerződő Állam jogrendszere szerint egy személynek, egy intézménynek vagy 

bármilyen más szervnek -  akár együttesen, akár külön-külön -  juttatott felügyeleti jogot, 

amelyben a gyermeknek az elvitelét vagy elrejtését közvetlenül megelőzően a szokásos 

tartózkodási helye volt; és

b) ezeket a jogokat az elvitel vagy elrejtés időpontjában -  együttesen vagy külön-külön -  

gyakorolták vagy azok gyakorlásában éppen az elvitel vagy elrejtés akadályozta meg az arra 

jogosultakat.

Az a) pontban említett felügyeleti jogosultság keletkezhet különösen jogszabály, bírói vagy 

államigazgatási határozat, vagy az azon Állam joga szerint joghatással bíró egyezség alapján. 

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 284. számú állásfoglalása a gyermekjogellenes 

külföldre vitelének eseteit határozza meg. Az állásfoglalás d) pontja értelmében jogellenesnek 

minősül az elvitel a különélő szülők esetében, ha a szülő a nála elhelyezett gyermeket a másik 

szülő beleegyezése nélkül tartósan vagy végeleges letelepedés szándékával viszi külföldre, 

kivéve, ha bírósági döntés ezt lehetővé tette.

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 

VIII. fejezete szabályozza a szülői felügyeleti jogot.

A Csjt. 72. §-a (1) bekezdésének fő szabálya, hogy a szülői felügyeletet a szülők együttesen 

gyakorolják. Amikor a gyermek szülei nem élnek együtt, és a gyermek valamelyiküknél 

került elhelyezésre, a felügyeletet az a szülő gyakorolja, akinél a gyermeket elhelyezték [Csjt. 

72. § (2) bekezdése]. Ilyen esetben is megilletik azonban a különélő szülőt a szülői felügyeleti 

jog bizonyos jogosítványai: a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben ugyanis a 

jogszabály a különélő szülőknek együttes döntési jogot biztosít [Csjt. 72. § (3) bekezdése], A 

gyermek sorsát érintő lényeges kérdés -  egyebek mellett -  a kiskorú gyermek tartózkodási 

helyének kijelölése [Csjt. 72. § (4) bekezdése]. Ha a különélő szülők a közösen gyakorolt 

szülői felügyeleti jog tekintetében nem tudnak megegyezni, a döntés -  a tizenhatodik életévét 

betöltött kiskorú tartózkodási helyének kijelölése [Csjt. 77. § (2) bekezdése] kivételével -  a 

bíróság hatáskörébe tartozik [Csjt. 73. § (2) bekezdése]. A szülőnek a gyermek végleges 

külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyása szükséges [Csjt. 

77. § 3) bekezdés].

406 A Rendelet preambulumának 17. pontja értelmében a gyermekjogellenes elvitele vagy visszatartása esetében 
a gyermek visszavitelét haladéktalanul el kell érni, és ebből a célból az 1980. október 25-én kelt Hágai 
Egyezményt kell továbbra is alkalmazni a rendelet rendelkezéseivel.
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A szabályozásból az állami beavatkozás kétirányú volta valamint a gyermek legjobb érdeke 

iránti védelem igénye domborodik ki. Míg egyik oldalon a külön élő szülő gyermeke 

külföldre távozását ellenző nyilatkozatát a bíróság döntésével felülbírálhatja, addig másik 

oldalon a szülő(k) külföldre távozásra vonatkozó nyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyása 

is szükségeltetik. Megjegyzem az új Családjogi Könyv tervezetében egyrészt már nincsenek 

megosztva a jogkörök a gyámhatóság és a bíróság között attól függően, hogy együtt vagy 

külön élő szülők nem tudnak egyetértésre jutni szülői felügyeleti joggal kapcsolatos 

kérdésekben, hanem minden esetben a gyámhatóság dönt.407 Másrészt, ha a szülők között a 

gyermek „végleges” külföldre távozása kérdésében nincsen vita — azaz egyetértenek, nem 

kívánja meg a gyámhatóság hozzájárulását.408 Hozzáteszem ettől függetlenül a Csjk. hatályba 

lépését követően is indokolt fenntartani a különélő szülő nyilatkozatának gyámhivatal előtt 

történő megtételének előírását, megelőzve ezzel a későbbi bizonyítási nehézségeket, másrészt 

a kapcsolattartás újraszabályozását a gyermek érdekében.

A hatályos szabályok alapján a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozat 

jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat (különösen: a külföldi 

hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, jövedelemigazolást, 

befogadó nyilatkozatot), amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, 

ellátása, tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van.

A gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó jognyilatkozat elbírálása során a 

hatóságnak döntése előtt mérlegelnie kell azt is, hogy a gyermek és itthon maradó szülője 

vagy más arra jogosult hozzátartozója között a kapcsolattartás milyen formában valósítható 

meg, illetve, amennyiben e tárgyban bírósági vagy gyámhivatali határozat van érvényben, 

annak végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e. Ha a 

különélő szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak 

egyezségre jutni, a gyámhivatal tájékoztatja a feleket a bírósági eljárás megindításának 

lehetőségéről.

407 Az elhatárolási ismérvek nem pontosak, ez több esetben hatásköri vitát eredményezett, amelyet a Legfelsőbb 
Bíróság a 319. sz. Elvi Határozatával igyekezett rendezni (Hiv. Gyűjt. 2000/2. sz.). A javaslat a hatáskör 
megosztását emiatt sem, de elvi okokból sem tartja fenn. Azok a kérdések ugyanis, amelyeket a közösen 
gyakorolt szülői felügyelet körében tipikusan el kell dönteni, a családhoz közel lévő, gyors és gyermekvédelmi 
szempontú elbírálást igényelnek, amelyre a távol lévő, lassúbb és nem a gyermekvédelemre specializált bírósági 
eljárás kevésbé alkalmas, mint a gyámhatósági. Ld. bővebben a Családjogi Könyv tervezete 3:169.§, 3:177.§ (3) 
bekezdése és a hozzá fűzött kommentár.
408 Csjk. tervezet 3:155.§ (5) bekezdése
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A gyermek végleges külföldre távozása esetén a gyámhivatal tájékoztatja:

-  a gyermek törvényes képviselőjét a lakcímváltozásra vonatkozó jogszabályban előírt 

bejelentési kötelezettségéről, továbbá arról, hogy kérheti a kapcsolattartás újraszabályozását,

-  a kapcsolattartásra jogosult szülőt arról, hogy a külföldre költözést követő 3 hónapon belül 

kérheti a gyámhivataltól a kapcsolattartás szabályozását, újraszabályozását, ha a gyermek a 

törvényes képviselőjével az Európai Unió valamely tagállamába jogszerűen távozik. [Gyér. 

22. § l)-4) bekezdés].

A 4/1987. (VI. 14.) IM-rendelet 34. §-a értelmében a gyermek tartózkodási helyének 

kijelölése kérdésében -  a különélő szülők közötti vita esetén -  a bíróság akkor dönt, ha a 

szülői felügyeletet gyakorló szülő a kiskorút -  egyéb esetek mellett -  tartósan (egy évet 

meghaladóan) külföldön kívánja elhelyezni. „Tekintettel arra, hogy a gyermek tartózkodási 

helyének kijelölése, így a végleges külföldre távozásának kérdése is a gyermek sorsát érintő 

lényeges kérdés, a döntés a bíróság hatáskörébe tartozik. Jogtechnikailag aggályos lehet 

ugyan, hogy a bíróság a szülő nemleges nyilatkozatát változtatja meg, mintegy a hozzájáruló 

nyilatkozatot pótolhatja, míg a gyámhivatalnak a már adott jognyilatkozatot kell jóváhagynia. 

Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a bíróság az eljárás során pontosan 

azokat a kérdéseket tisztázza, mint a gyámhivatal (a gyermek tartása, ellátása, iskoláztatása 

stb. külföldön biztosított-e).

Amennyiben a bíróság mindezek alapján úgy ítéli meg, hogy a végleges távozás a gyermek 

érdekében áll és a különélő szülő tiltakozása megalapozatlan, a döntés az államigazgatási 

hatóságra is kihat, és teljességgel indokolatlan ugyanezt az eljárást államigazgatási szinten 

ismételten lefolytatni. Kiterjesztő értelmezéssel ez a következtetés vonható le a 149/1997. 

(IX. 10.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésben foglalt -  a korábbi szabályozást kiegészítő -  

azon rendelkezésből, mely szerint ha a különélő szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyét 

illetően nem tudnak megegyezni, őket a gyámhivatal tájékoztatni köteles a bírósági eljárás 

megindításának lehetőségéről.”409

409 Complex Jogtár Plus 2006. Csjt. 77.§ 3) bekezdés indokolása

188



Az Európai Bizottság az Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial NetWork in civil 

and commercial matters) létrehozásával a gyermekek védelmében történő együttműködés 

irányába (is) lépést kíván tenni.410

Ennek keretében a tagországok egy a Rendelettel kapcsolatos kérdőív kitöltésével segíthetik 

az állampolgárokat a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyeik intézésében, illetve a 

tájékozódhatnak tagországok szabályozásairól.

A 17. kérdésből álló kérdőív 8. kérdése:

Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, 

hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő 

minden kérdésben?411

Franciaországban, amikor a bíró a szülő felügyelet kizárólagos gyakorlását az egyik szülőre 

bízza, a másik szülőt -  komoly indok kivételével -  láthatási és elhelyezési jog illeti meg. Ezen 

túlmenően megtartja a gyermek tartásának és oktatásának ellenőrzésével kapcsolatos jogát és 

kötelességét, és tájékoztatást kell kapnia a gyermek életével kapcsolatos jelentős döntésekről, 

például az iskolaválasztásról, a vallási döntésekről, a gyermek nevének megváltoztatására 

irányuló kérelemről stb.

Ezen felül abban az esetben, ha valamelyik szülő elköltözik, és ennek következtében módosul 

a szülői felügyelet gyakorlásának módja, arról köteles a másik szülőt előre és kellő időben 

tájékoztatni.412

Angliában és Walesben a bíróság elvárja, hogy a szülők közös döntéseket hozzanak. 

Amennyiben mindkét szülő rendelkezik szülői felelősséggel, az elhelyezési határozattal 

rendelkező szülő csak a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő (vagy más, szülői 

felelősséggel rendelkező személy) hozzájárulásával vagy a bíróság engedélyével viheti el a

410 Cooperation fór the protection of children in the European Union. The goal of the European Union is to create 
a secure legal environment fór children by ensuring the ffee circulation of judgments on parental responsibility 
within the European Union. This goal is set out in the Programme fór mutual recognition of judgments. The first 
step towards the mutual recognition of judgments in the family law area was Council Reguládon 1347/2000 
which layed down harmonised rules on the jurisdiction and recognition and enforcement of certain judgments on 
parental responsibility. Since then, following a proposal ffom the Commission, a new step has been be taken by 
the adoption of a Council Regulation 2201/2003 which replaces Council Regulation 1347/2000 as of 1 March 
2005.(http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental)
411 „If the court decides that one parent is to have sole custody, does that mean that he or she can decide all 
matters relating to the child without Consulting the other parent?” 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental)
412 http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp fra en.htm
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gyermeket véglegesen az Egyesült Királyságból. A gyermekkel közös háztartásban élő szülő a 

joghatóságon (Anglia és Wales) belül szabadon költözhet. A gyermek vezetékneve csak a 

szülői felelősséggel rendelkező személyek hozzájárulásával vagy a bíróság engedélyével 

változtatható meg.413

Finnországban, ha az egyik szülő kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik, egymaga hoz 

döntést a gyermek gondozásával kapcsolatos kérdésekben. A bírósági határozat azonban 

tartalmazhat kikötéseket a kizárólagos felügyeleti joggal rendelkező személy tekintetében, 

például a gyermek tartózkodási helyének megváltoztatását illetően.414

Spanyolországban a patria potestas általában mind a két szülőt megilleti, tehát a kiskorút 

érintő valamennyi kérdéssel kapcsolatos döntési és határozathozatali jogot mindkét szülő 

gyakorolja, még akkor is, ha csak egyikük kapta meg a felügyeletet. Abban az esetben, ha a 

szülők nem értenek egyet a kiskorú gyermekről hozható vagy hozandó döntéseket illetően -  

amelyek vonatkozhatnak iskolai vagy nevelési témákra, mint pl. az iskolaválasztás és a 

tanórákon kívüli tevékenységek, az egészségügyi ellátásra, pl. az orvosválasztás, a 

személyiség formálására, pl. a névválasztás vagy a vallásos nevelés, vagy arra a helyre vagy 

országra, ahol a kiskorúak élni fognak stb. és ha nincs megállapodás, a vita rendezése 

érdekében bármelyik szülő bírósághoz fordulhat.

A bíró mind a kettőt és a gyermeket is, ha az megfelelő ítélőképességgel rendelkezik, 

meghallgatja, majd a vita eldöntésének jogát az apának vagy az anyának ítéli, ítélete ellen 

fellebbezésnek nincs helye. Ha az ellentétek megismétlődnek, vagy ha más olyan ok merül 

fel, amely súlyosan akadályozza a patria potestas gyakorlását, a bíró a döntési jogot teljesen 

vagy részben az egyik szülőnek ítélheti, sőt a tevékenységeket el is oszthatja a szülők között. 

Mindezeket az intézkedéseket legfeljebb két éven belül lehet meghozni.415

Végül Svédországban, ha egy szülő kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik, egyedül dönt a 

gyermek személyét illető kérdésekben, de természetesen a másik szülő láthatási jogával 

kapcsolatos döntéseknek megfelelően.

413 http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental resp_eng_en.htm
414 http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp fin en.htm
415 http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp spa_en.htm
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Ez nem jelenti azt, hogy a gyermek felett felügyeleti joggal nem rendelkező szülő véleménye 

nem fontos. Például a bíróság örökbefogadási ügyekben a döntés meghozatala előtt a 

felügyeleti joggal nem rendelkező szülőt is meghallgatja.416

Azért esett a választás a fenti országokra, mert többféle megoldást adnak ugyanarra a 

kérdésre. Angliában és Walesben -  hasonlóan Magyarországhoz — a szülői felelősséget 

gyakorló szülők csak közösen dönthetnek a gyermek végleges külföldre távozásáról (is). A 

franciáknál kellő időben kell tájékoztatni a másik szülőt, az elköltözést megelőzően. A 

finneknél bírósági határozat tartalmazhat e kérdéskörre irányuló más kikötést, mint ami az 

általános szabály, azaz ha az egyik szülő kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik, egymaga 

hoz döntést a gyermek gondozásával kapcsolatos kérdésekben. A spanyol szabályozás a római 

jogból származó „atyai hatalom” kérdéseiben elsődlegesen a megegyezés iránti igény fejezi 

ki, míg ennek hiányában a bíró dönt. Eljárása során a felek, és a gyermek meghallgatását 

követően a döntés jogát valamelyik fél kezébe adja. Végül a közös döntés többszöri hiánya 

esetén a döntési jogot részben vagy egészben az egyik szülőnek ítélheti. Számomra a gyermek 

és a gyakorlat szempontjából egyaránt ideálisnak a gyermeki jogok védelme szempontjából 

elöljáró Svédek szabályozása tűnik. A felügyeleti jogokat egyedül gyakorló szülő egyedül 

dönthet a gyermeket érintő kérdésekben, de elsődleges szempont a kapcsolattartás 

folyamatossága.

Visszatérve a hatályos magyar szabályozásra a gyermeket gondozó, szülői felügyeleti jogot 

gyakorló szülő akkor költözhet más országba gyermekével, ha ahhoz a másik szülő a 

gyámhivatal jóváhagyásával beleegyezett, vagy a bíróság döntött e kérdésben, vagyis 

szabadon nem. A jogszabályok harmonizálva a Rendelet szabályaival kellő mértékben 

hangsúlyt fektetnek a jövőbeni kapcsolattartás rendezésére. A gyakorlatban mégis nem ritkán 

a jogszabályok kikerülése tapasztalható abban a tekintetben, hogy a gyermeket nevelő szülők 

tartva attól, hogy a másik szülő a távozáshoz nem járulna hozzá (akár annak ellenére, hogy 

évek óta nem tart kapcsolatot a gyermekkel), jogellenesen mennek külföldre. Az így kialakult 

jogellenes állapot, pedig arra készteti a szülőket, hogy mindent elkövessenek -  hivatkoznak a 

tartózkodási hely szabad megválasztására, a gyermek érdekére, a gyermeket a másik szülő 

ellen hangolják -, hogy a gyermek visszavitele ne történjen meg, másik oldalról pedig 

akadályozzák a kapcsolattartást félve a gyermek elvesztésétől, az esetleges „szankcióktól”.

416 http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_swe_en.htm
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Egyetértek azzal, hogy a gyermek sorsát érintő „lényeges kérdésekben” -  ellenkező 

megállapodás vagy bírósági döntés hiányában -  a szülők akkor is közösen gyakorolják 

jogaikat, ha a szülői felügyeletet csak az egyik szülő gyakorolja. Az is szükséges, hogy a 

lényeges kérdések a szülői felügyeleti jogok körébe tartozzanak, hiszen ez adhat alapot arra, 

hogy a Hágai Egyezmény alkalmazható legyen. Az Egyezmény alkalmazásában a 

jogellenességnek két feltétele van: a felügyeleti jog és e jog gyakorolása vagy annak elvitel 

általi akadályozottsága. Csak mellékesen teszem fel a kérdést, hogyan gyakorolhatók a 

mindennapokban a lényeges kérdések? Álláspontom szerint ezek a mindennapokban nem 

gyakorolható jogokat tartalmaznak, hanem pusztán a gyermek élete során egy-egy vagy egy 

alkalommal sem előforduló kérdésekben való együtt döntés lehetőségét tartalmazzák. Ennek 

ellenére vélelmezem, hogy -  a Hágai Egyezményt tágan értelmezve -  a gyermek külföldi 

tartózkodási helyének kijelölését éppen azért kell a szülői felügyeleti jogok körébe sorolni, 

hogy Jogellenes” legyen az e kérdésben egyedül döntő és cselekvő szülő magatartása. Ezzel 

egyet is kell érteni, hiszen számos olyan érdek (kapcsolatok ápolása, beilleszkedés, 

életkörülmények, gyermek életpályája, stb.) lehet jelen a gyermek szempontjából, amelyeket a 

gondozó szülő csak a külön élő szülő vagy az illetékes hatóság részvételével garantálhat.

A Jogellenes külföldre vitel” e kategóriájának fenntartása tehát úgy tűnik továbbra is 

szükséges. Mindamellett törekedni kell a gyermeki sorsokat károsan befolyásoló ügyek 

számának csökkentésére, azaz a gyermekek jogellenes külföldre vitelének megelőzésére. 

Minden esetben megfelelően tájékoztatni kell a szülői jogokat gyakorló személyeket, hogy 

nem a különélő szülő kénye kedvétől függ a gyermek külföldre költözése, viszont jogellenes a 

külföldre vitel, ha az együttműködés, megállapodás, a szükséges igazolások bemutatása és a 

kapcsolattartás újra szabályozása hiányában történik. Amennyiben nincs együttműködés, 

egyetértés a szülők között, akkor érdemes legalább hat hónappal a tervezett külföldre távozás 

előtt gyámhatósághoz fordulni és az elutazás szándékát bejelenteni. Ez elegendő idő lehet a 

gyermek szempontjából fontos körülmények tisztázására és a kapcsolattartás 

újraszabályozására. A megfelelő és teljes körű tájékoztatás megalapozhatja azt a szülői 

magatartást, ami elsősorban az együttműködésre és/vagy a gyermek érdekének megfelelő 

feltételek igazolására törekszik. A gyámhivatal (ma még bíróságok) döntése (legyen az 

pozitív vagy elutasító) a gyermek érdekét szolgálja, ami -  megfelelő kommunikáció mellett -  

nem lehet ellentétes a szülők akaratával.
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Minden szülőnek tudnia kell, hogy a jogszerű elutazás feltétele a kapcsolattartás 

újrarendezése -  amennyiben korábban a kapcsolattartás már volt szabályozva -  és a 

kapcsolattartás végrehajtásának jogi garanciái (amely az EU országain belül és a Hágai 

Egyezmények tagállamai között adott) és gyakorlati garanciái.

Kevés az a szülő, aki önként beleegyezik gyermeke végleges külföldre távozásába. Ez a tény 

azonban nem szabad, hogy egy konfliktus kezdete legyen, amely idővel -  jobb esetben -  a 

gyermekért folytatott harccá eszkalálódik és végül -  eltökélt szándék esetén -  a gyermek 

titokban történő külföldre vitelével zárul. Megfelelő jogalkalmazás és felkészült 

jogalkalmazók mellett hiszem, hogy a gyermek legjobb érdeke ezekben az ügyekben is 

érvényesülhet.

2.4 Ideiglenes intézkedés

Az idő múlása a gyermek és a tőle külön élő szülő közötti kapcsolat hiánya következtében 

nem ritkán visszafordíthatatlan károkat, orvosolhatatlan következményeket okozhat a 

gyermekben.417 418 A megfelelő és gyors intézkedés a hatóságok részéről ma már nem csak 

lehetőség, hanem kötelezettség is a gyermek érdekének megfelelő ügyintézés során.

A rendelet 20. cikke a kapcsolattartás szempontjából rendkívül fontos rendelkezést tartalmaz. 

Sürgős esetben a rendelet rendelkezései nem gátolják a tagállam bíróságait abban, hogy a 

tagállam joga szerint alkalmazható ideiglenes intézkedéseket -  a védelmi intézkedéseket is 

beleértve -  hozzanak a területükön tartózkodó személyek tekintetében, akkor is, ha a rendelet 

szerint más tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal az ügy érdemében. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy például a szülői felelősség körében, a gyermek gondozási 

helyének kijelöléséről és a kapcsolattartásról érdemben határozatot hozó tagállam -  például 

Németország -  mellett párhuzamosan a másik tagállam -  például Magyarország -  

ideiglenesen intézkedhet a gyermek-szülő kapcsolattartása vonatkozásában, amennyiben a 

gyermek Magyarország területén tartózkodik. A felek ugyanis ideiglenes intézkedéssel 

kérhetik, hogy a bíróság a gyermek-szülő közötti kapcsolattartás kérdésében (is) soron kívül 

határozzon (Pp. 156. §). Az ideiglenes intézkedések hatályukat vesztik, amikor az ügyet 

érdemben elbíráló tagállam bírósága meghozta a megfelelő intézkedéseket.

417 Ld. például az Emberi Jogok Európai Bírósága 2000. január 25-i Ignaccolo-Zenide kontra Románia ítéletének 
102. pontját, valamint a 2003 június 26-i Maire kontra Portugália ítélet 74. pontját
418 rendelet 20 cikk (1), (2) bekezdés
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2.5 A kapcsolattartás tárgyában hozott határozatok végrehajtása

A rendelet „right of access” kifejezése tartalmát tekintve a hatályos magyar „kapcsolattartási 

jog” fogalommal egyezik meg, melyet következetesen használok a rendelet tárgyalása során, 

ellentétben a hivatalos magyar fordítással, amelyik felváltva használja egyrészt a korábbi 

„láthatási jog”, valamint a „kapcsolattartási jog” kifejezést.

A rendelet egyik legfőbb célkitűzése annak biztosítsa, hogy a gyermek fenn tudja tartani a 

kapcsolatot a szülői felelősség minden gyakorlójával a különválás után, még akkor is, ha azok 

külön tagállamokban élnek.

A rendelet annak biztosításával fogja megkönnyíteni a határokon átívelő kapcsolattartási jog 

gyakorlását, hogy az egyik tagállamban a kapcsolattartási jogra vonatkozóan meghozott 

határozat egy másik tagállamban közvetlenül elismerhető és végrehajtható, feltéve, hogy azt 

igazolás kíséri.419 Ezen új szabály kétirányú: a) immár nem szükséges a végrehajthatóvá 

nyilvánítást kérni (exequatur)420; b) már nem lehetséges fellépni a határozat elismerésével 

szemben, azaz az el nem ismerés 23. cikkben felsorolt indokai az ilyen határozatokra nem 

alkamazhatók.421 A határozatról az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban kell igazolást 

kiállítani, feltéve, hogy betartottak bizonyos eljárási garanciákat. Az új eljárás azonban 

továbbra sem gátolja meg a szülői felelősség gyakorlóját abban, hogy -  amennyiben kívánja -  

a végrehajthatóvá nyilvánítást a rendelet vonatkozó részei szerint [40. cikk (2) bekezdés]

419 rendelet 41 cikk (1) bekezdés „A valamely tagállamban meghozott végrehajtható határozat alapján biztosított, 
a 40. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett láthatási jogokat egy másik tagállamban a végrehajthatóvá 
nyilvánításának szükségessége és az elismerése megtagadásának lehetősége nélkül ismerik el és hajtják végre, 
amennyiben a határozatot az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban a (2) bekezdéssel összhangban igazolták. 
Abban az esetben is, ha a nemzeti jog nem írja elő a láthatási jogot biztosító határozat végrehajthatóságát, az 
eredetileg eljáró bíróság a határozatot a jogorvoslat ellenére végrehajthatónak nyilváníthatja.”
420 A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem szabályait a Rendelet a 2. szakasz 28-36 cikk részében rendezi.
421 Rendelet 23. cikk „A szülői felelősségére vonatkozó határozat nem ismerhető el, amennyiben:
a) az ilyen elismerés — a gyermek érdekeit figyelembe véve — nyilvánvalóan ellentétes azon tagállam 
közrendjével, ahol az elismerést kérik;
b) ha -  a sürgős eseteket kivéve -  a határozatot úgy hozták meg, hogy nem adtak lehetőséget a gyermek 
meghallgatására, megsértve ezzel annak a tagállamnak az eljárási alapelveit, ahol az. elismerést kérik;
c) ha a határozatot az alperes távollétében hozták, amennyiben az alperesnek nem kézbesítették az eljárást 
megindító vagy azzal egyenértékű iratot megfelelő időben és olyan módon, hogy az alperes védelméről 
gondoskodhasson, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy az alperes egyértelműen elfogadta a határozatot;
d) bármely személy kérelmére, aki azt állítja, hogy a határozat sérti a szülői felelősségét, ha azt úgy hozták meg, 
hogy e személy meghallgatására nem adtak lehetőséget;
e) ha a határozat összeegyeztethetetlen a szülői felelősségre vonatkozó későbbi határozattal, amelyet abban a 
tagállamban hoztak, ahol az elismerést kérik;
f) ha a határozat összeegyeztethetetlen egy későbbi, szülői felelősségre vonatkozó határozattal, amelyet a 
gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti másik tagállamban vagy harmadik államban hoztak, feltéve, hogy a 
későbbi határozat megfelel az elismerés feltételeinek abban a tagállamban, ahol az elismerést kérik.
vagy
g) nem tartják be az 56. cikkben meghatározott eljárást.”
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kérelmezve kérje a határozat elismerését és végrehajtását.422 Végül a kapcsolattartás jogról 

rendelkező határozat végrehajtása érdekében lehetővé teszi a rendelet, hogy, még ha a 

végrehajtás szerinti tagállam joga nem is biztosítja a határozat végrehajtását, az eredetileg 

eljáró bíróság a határozatot a jogorvoslat ellenére végrehajthatóvá nyilváníthatja [Rendelet 41 

cikk 1) bekezdés].423

2.5.1 Az igazolás kibocsátása, tartalma

Másik tagállamban a kapcsolattartást szabályozó határozatot közvetlenül akkor ismerik el és 

hajtják végre, ha azt, a határozatot meghozó eredetileg eljáró tagállam bírósága által 

kibocsátott igazolás kíséri. Az eredetileg eljáró bíróság az igazolást akkor állítja ki, ha 

megbizonyosodott arról, hogy az alábbi eljárási garanciákat betartották:

a) valamennyi érintett fél lehetőséget kapott a meghallgatásra;

b) amennyiben a határozatot az alperes távollétében hozták meg, a meg nem jelent 

személy részére kézbesítették az eljárást megindító iratot, illetve az ezzel 

egyenértékű iratot megfelelő időben és oly módon, hogy az említett személy 

gondoskodni tudjon saját védelméről, vagy az említett személy részére 

kézbesítették az iratot, ám nem ezeknek a feltételeknek megfelelően, azonban 

megállapítást nyer, hogy ez a személy egyértelműen elfogadta a határozatot;

c) a gyermek lehetőséget kapott a meghallgatásra, kivéve, ha a meghallgatást nem 

tartották célszerűnek a gyermek életkora vagy érettségi szintje miatt.

Az igazolást a Rendelet III. mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével a 

határozat nyelvén kell kiállítani. A formanyomtatványnak a fenti eljárási garanciák mellett 

tartalmaznia kell:

a) a kapcsolattartásra jogosult, kötelezett, gyermek adatait,

b) határozatot hozó bíróság nevét, székhelyét,

c) határozat keltét, hivatkozási számot,

d) nyilatkozatot a végrehajthatóságról,

e) a kapcsolattartás részletes szabályozását (kapcsolattartás formái, módja, mértéke, 

helye),

422 Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához, 33. o. Európai Közösségek, 2005.
423 WOPERA Zsuzsa: A családjog egyésgesítése európában -  az eljárásjogász szemszögéből, Ami a múltból 
elkísér, Gondolat -  Debreceni Egyetem ÁJK. 2005. Budapest, 57. o.
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f) a jogosultra illetve kötelezettre háruló egyedi kötelezettségeket (utazás, utazási 

költségek).

Az igazolást kiállító bíróság tehát részletes információval kell, hogy szolgáljon a 

kapcsolattartás vonatkozásában is. Ez egyik oldalról előnyös, hiszen ösztönzi a határozatot 

hozó bíróságot a kellően részletes szabályozásra, ugyanakkor e tekintetben megismétli a 

határozat tartalmát, amit szintén be kel mutatni a végrehajtás során., bár nem kell lefordítani. 

Az igazolás kiállítása -  amennyiben a határozat közlésének időpontjában fennálló határon 

átnyúló ügyben hozták -  hivatalból történik (ex officio) és megegyezik a határozat 

végrehajthatóvá válásának időpontjával. Bármelyik fél kérelmére kell kibocsátani, ha az ügy 

csak később érint más tagállamot is.[Rendelet 41 cikk (3) bekezdés].

Jogorvoslatnak az igazolás kibocsátásával szemben nincsen helye, azonban a lényeges tévedés 

esetén helyesbítése kérhető az eljáró bíróságtól.424

2.5.2 A kapcsolattartás lehetséges formái

A Rendelet a „fogalommeghatározások” című 2. cikk 10. pontjában szól a kapcsolattartási jog 

lehetséges formájáról. Ennek értelmében a kapcsolattartási jog, különösen a gyermek 

korlátozott időre való elvitelének joga a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre.

Az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához kiadott „Útmutató” szerint a Rendelet 

„kapcsolattartási jog” fogalma magában foglalja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult 

másik személy közötti kapcsolattartás valamennyi formáját, így az egyik államból a másik 

államba történő elvitel mellett, lehetőség van a látogatásra, levelezésre (postai, elektronikus), 

ajándékküldésre, valamint a telefonon történő kapcsolattartásra egyaránt.

2.5.3 A kapcsolattartásra jogosultak

A Rendelet külön nem szól a kapcsolattartásra jogosult személyek köréről. A Rendelet 

alkalmazásához kiadott „Útmutató” értelmében -  összhangban a Hágai Egyezmény alapján 

kialakult nemzetközi gyakorlattal -  a Rendelet kapcsolattartási jogra vonatkozó rendelkezéseit 

bármilyen kapcsolattartási jogra alkalmazni kell, függetlenül annak jogosultjától.

424 A rendelet 43. cikke mellett hasonló tartalommal a preambulum 24) bekezdése mondja ki.
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A nemzeti jog szerint kapcsolattartási joggal azt a szülőt -  vagy más családtagokat, például 

nagyszülőket vagy harmadik személyeket -  lehet felruházni, akinél a gyermek nem 

tartózkodik állandóan.

2.5.4 A végrehajtás

A tagállamok által kijelölt központi hatóságok egyedi ügyekben együttműködnek és 

közvetlenül vagy hatóságokon keresztül megteszik a szükséges intézkedéseket 

(információgyűjtés, tájékoztatás, segítség nyújtás, kapcsolattartás, mediáció).425

Az igazolás és a határozat másolatának birtokában a kapcsolattartásra jogosultnak nem kell 

mást tennie, mint segítségnyújtás (ami egyébként térítésmenetes) iránti megkeresést kell 

benyújtania a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatóságának.[45 cikk (1) 

a),b), 57. cikk 1), 3) bekezdés],

A rendelet 45 cikk 2) bekezdése szerint az igazoláshoz csatolni kell a III. számú melléklet 12. 

pontjának (a kapcsolattartási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezések) a végrehajtás szerinti 

tagállam hivatalos nyelvére fordítását.

A végrehajtási eljárásra a végrehajtás szerinti tagállam joga az irányadó és az igazolt 

határozatot ugyanazokkal a feltételekkel kell végrehajtani, mint az abban a tagállamban hozott 

határozatokat, azaz „nemzeti” határozatként kell kezelni, kivéve ha a határozat 

összeegyeztethetetlen egy későbbi végrehajtható határozattal. [47. cikk 1), 2) bekezdés]

Lényeges, hogy a nemzeti hatóságok olyan szabályokat alkalmazzanak, amelyek -  a rendelet 

célkitűzéseinek veszélyeztetése nélkül -  biztosítják a határozatok hatékony és gyors 

végrehajtását, ami különösen fontos a kapcsolattartási ügyek tekintetében. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága több ítéletében is hangsúlyozza, hogy a végső határozatok végrehajtása 

sürgős intézkedéseket igényelnek.426 Álláspontom szerint e cél eléréséhez segít hozzá többek 

között a Rendelet 48. cikke. Megengedi -  sőt, a cikk megalkotásával ösztönzi - , hogy a 

végrehajtás szerinti tagállam bíróságai (hatóságai), gyakorlati intézkedéseket tegyenek a 

kapcsolattartás megszervezéséhez, amennyiben a kapcsolattartás szabályozó határozat nem

425 Részletesebben a rendelet 53-55 cikke rendelkezik a központi hatóságok általános és egyedi intézkedési 
feladatairól.
426 Utalok a 16. lábjegyzetben megjelölt EJEB-i ítéletekre.
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vagy nem elégséges mértékben tartalmaz ilyen rendelkezéseket. A gyakorlati intézkedések 

megtétele során azonban nem lehet elérni a határozat érdemi elemeitől. Az így meghozott 

gyakorlati szabályok addig alkalmazhatók, amíg a joghatósággal rendelkező tagállam 

bíróságai azokat későbbi határozat alapján meg nem szünteti [Rendelet 28. cikk 1), 2) 

bekezdés]. Magyarország tekintetében ez azt jelenti, hogy a külföldi határozatot végrehajtó 

gyámhivatalok indokolt esetben hozhatnak, illetve a gyermek érdekében késedelem nélkül 

meg kell hozniuk a kapcsolattartás gyakorlati megvalósulását elősegítő szükséges gyakorlati 

szabályokat, rendelkezéseket.

3. Az 1996-os Hágai Egyezmény

A gyermekvédelemről szóló 1996. évi Hágai Egyezmény427 kötelező hatályának elismerésére 

az országgyűlés 2005. december 16-án felhatalmazást adott. Az Egyezmény kihirdetéséről 

szóló 2005. évi CXL. törvény 2 §-a (az egyezmény kihirdetéséről) 2006. május 1-jén lépett 

hatályba.

Az Egyezmény alkalmazási köre nagymértékben hasonló a Rendelet alkalmazási köréhez. 

Mindkét jogi eszköz tartalmaz a joghatóságra, valamint a szülői felelősséggel kapcsolatos 

határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat, azonban az Egyezmény az 

alkalmazandó jog kérdését is rendezi. Az Egyezményben részes államok között az 

„alkalmazandó” joggal kapcsolatos kérdésekben az Egyezményt kell alkalmazni, mivel erre a 

Rendelet hatálya nem terjed ki. A Rendelet e mellett hatályon kívül helyezi az Unió 

tagállamai között korábban fennálló két vagy több oldalú egyezményeket, amelyek a Rendelet 

által szabályozott ügyekre vonatkoznak.428

A Rendelet 61. cikke rendelkezik az Egyezmény -  Rendelet viszonyáról és a Rendelet 

alkalmazását írja elő olyan ügyekben, amelyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye a 

valamely tagállam területén van. Az „ügyek” megjelölés a Rendelet hatálya alá tartozó szülői 

felelősség körében felsorolt kapcsolattartási jog kérdését jelenti mind a joghatóság, mind a 

határozatok elismerésére és végrehajtására (is) jelentik.

427 2005. évi CXL. törvény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és 
végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről,
428 Rendelet 59. cikk (1) bekezdés
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A Rendelet elismerésre és végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni valamely 

tagállam bírósága által hozott határozatnak egy másik tagállam területén történő elismerését 

és végrehajtását illetően. Még akkor is, ha az érintett gyermek nem egy tagállam, hanem olyan 

harmadik állam területén él, amely az említett egyezmény szerződő fele.429 A kifejtetteknek 

megfelelően a joghatóság, elismerés és végrehajtás kérdésében a Rendeletet kell alkalmazni:

- ha a gyermek szokásos tartózkodási helye valamely tagállamban van.

Az elismerés és végrehajtás kérdésében akkor is a Rendelet vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni:

- ha a gyermek olyan harmadik államban rendelkezik szokásos tartózkodás hellyel, amely az 

Egyezmény szerződő fele, de a határozatot valamely tagállam joghatósággal bíró bíróságai 

hozták.

A fentiek értelmében az Egyezmény alkalmazandó:

- az alkalmazandó jog tekintetében a részes államok között,

- a joghatóság, elismerés, végrehajtás kérdésében, ha a gyermek az Egyezmény valamely 

részes államában -  amelyik nem tagállama a Rendeletnek -  rendelkezik szokásos tartózkodás 

hellyel,

- elismerés és végrehajtás kérdésében, ha a határozatot az Egyezmény olyan részes államában 

hozták, amelyik nem a Rendelet tagállama is egyben.

3.1 Az Egyezmény hatálya

Személyi hatályát tekintve az Egyezmény -  szemben a Hágai Jogellenes Külföldre vitelről 

szóló Egyezménnyel, amelyik 16 -éves kor fölött nem alkalmazható, de megegyezően a 

Rendelettel - a gyermek 18 -éves koráig alkalmazandó.430 

Célja az Egyezmények:

a joghatóság meghatározása a gyermek személyének vagy vagyonának védelmére 

irányuló intézkedések meghozatalára,

- a szülői felelősségre alkalmazandó jog meghatározása,

a „védelmi intézkedések”(határozatok) elismerésének, végrehajtásának biztosítása,

429 Rendelet 61 .cikk a), b) pontok
430 A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 1. cikke gyermeknek a 18 év alatti személyt tekinti. Érdekes, hogy a 
közelmúltban több olyan ügy került nyilvánosságra, amelyben 14 év feletti személyeket, nagykorúságukat 
követően is hosszú évekig megakadályoztak abban, hogy másokkal, külvilággal kapcsolatot tartsanak.
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együttműködés kialakítása a Szerződő Államok hatóságai között. [1 cikk a), b), c), d) 
pontok]

A „védelmi intézkedések” a kapcsolattartás jog szempontjából az alábbiak lehetnek:

a kapcsolattartási jog szabályozása, beleértve a gyermek korlátozott időre való elvitele 
szokásos tartózkodási helyéről,

kapcsolattartási korlátozása, 

kapcsolattartási megszüntetése,

kapcsolattartás gyakorlásával kapcsolatos egyéb intézkedések.431

3.2 A joghatóság

Az Egyezmény II. Fejezete az 5 -  14 cikkekben rendezi a szerződő államok joghatóságát. 

Tekintettel arra, hogy a Rendelet esetében a joghatósági szabályok részletes kifejtésre 

kerültek és azok sok ponton, és szempontból megegyeznek az Egyezmény joghatósági 
rendelkezéseivel mellőzöm ezek részletes tárgyalását.

3.3 Az alkalmazandó jog

Általános szabályként a joghatósággal rendelkező hatóságok eljárásuk során saját jogukat 

alkalmazzák. Kivételesen, a gyermek érdekében alkalmazhatják, illetve figyelembe vehetik 
olyan másik Állam jogát, amellyel az ügy, az adott helyzet szoros kapcsolatban áll.

Az Egyezmény a „szoros kapcsolat” fogalmát külön nem határozza meg. A joghatósági 

szabályok között is szerepel a gyermek „szoros kapcsolata” fogalom egy másik Szerződő 

Állam hatóságához, amennyiben az a gyermek érdekét alkalmasabb módon képes 
megítélni.432

431 Egyezmény 3. cikk „Az 1. cikkben említett intézkedések különösen a következőkre vonatkozhatnak:
a) a szülői felelősséggel való felruházás, annak gyakorlása, megszüntetése, korlátozása, valamint átruházása;
b) felügyeleti jogok, ezen belül a gyermek személyének a gondozásához fűződő jogok, és különösen a gyermek 
lakóhelyének meghatározására vonatkozó jog, valamint a láthatási jogok, beleértve azt a jogot, hogy a gyermeket 
korlátozott időre a gyermek szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre vigyék;
c) gyámság, gondnokság és hasonló intézmények;
d) annak a személynek vagy szervnek a kijelölése és feladatai, amely felelős a gyermek személyéért vagy 
vagyonáért, képviseli vagy támogatja a gyermeket;
e) a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése, intézményi gondoskodásba helyezése, kafala vagy hasonló 
intézmény által számára gondozás biztosítása;
f) a gyermekért felelős személy által nyújtott gondozás hatóság általi felügyelete;
g) a gyermek vagyonának kezelése, megőrzése és az azzal való rendelkezés.”
432 Egyezmény 8.cikk 1),2); 15. cikk 1), 2) bekezdés
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A Rendelet viszont a „szoros kötelék” két formáját nevesíti: a szülői felelősség jogosultjainak 

egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik az adott tagállamban, illetve a gyermek az 

adott tagállam állampolgára [Rendelet 12. cikk (3) a) pont].

A szokásos tartózkodási hely megváltozásának hatása van a korábbi szokásos tartózkodás 

hely szerinti Államban hozott intézkedések alkalmazási feltételeire. A szokásos tartózkodási 

helyben bekövetkezett változás időpontjától kezdve e másik Állam joga lesz az irányadó.

Az általános szabályokhoz képest speciális szabályokat tartalmaz az Egyezmény 16. cikk 1. és

2. pontjai. A szülői felelősség körébe tartozó jogok tekintetében az alkalmazandó jog annak 

függvénye, hogy a szülői felelősség körébe tartozó jog illetve kötelezettség keletkezése vagy 

megszűnése ipso iure vagy a felek döntése által meghatározott:

- A szülői felelősség jogszabályon alapuló, bírósági vagy közigazgatási hatóság 

közreműködése nélküli keletkezésére vagy megszűnésére a gyermek szokásos 

tartózkodási helye szerinti Állam jogát kell alkalmazni.

- A szülői felelősség megállapodással vagy egyoldalú aktussal, bírósági vagy 

közigazgatási hatóság közreműködése nélküli keletkezésére vagy megszűnésére annak 

az Államnak a joga az irányadó, ahol a megállapodás vagy az egyoldalú aktus 

hatálybalépésének időpontjában a gyermek szokásos tartózkodási helye volt.

A jogszabály alapján fennálló szülői felelősség akkor is fennmarad, ha gyermek szokásos 

tartózkodási helye utóbb megváltozik (Egyezmény 16 cikk 3. pont). Olyan személyek 

vonatkozásában azonban, akiknek jogszabályon alapuló szülői felelőssége nincsen, a gyermek 

új szokásos tartózkodás hely szerinti Állam joga az irányadó a későbbi keletkezés 

vonatkozásában.43 3

A szülő felelősség gyakorlására -  ami nem azonos a végrehajtással - , azaz a kapcsolattartási 

jog esetében a kapcsolattartás gyakorlására vonatkozó jog tekintetében a gyermek szokásos 

tartózkodási helye szerinti állam joga az irányadó. 433

433 A Rendelet 16. cikk 4. pont magyar fordítása „Ha megváltozik a gyermek szokásos tartózkodási helye, az új 
szokásos tartózkodási hely szerinti Állam joga az irányadó a szülői felelősségnek jogszabályon alapuló 
keletkezésére olyan személy részére, akinek már nincs ilyen felelőssége. Az eredeti szöveg: 4. If the child’s 
habitual residence changes, the attribution of parental responsibility by operation of law to a person who does 
nőt already have such responsibility is governed by the law of the State of the new habitual residence. A fordítás 
és az eredeti angol szöveg közötti jelentésbeli különbség az, hogy az Egyezmény a gyermek új szokásos 
tartózkodási helye szerinti állam jogát azon személy vonatkozásában jelöli meg, aki még nem rendelkezik 
felelőséggel, azaz aki már rendelkezik a felelősséggel annál nem. Szemben a fordítással, ahol az „akinek már 
nincs ilyen felelőssége” teljesen más jelentést hordoz.
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Kapcsolattartási jog vonatkozásában tehát adott esetben különböző Szerződő Államok joga 

lehet az alkalmazandó a szabályozás, a gyakorlás és a végrehajtás tekintetében, amennyiben a 

gyermek szokásos tartózkodási helye a határozathozatal és a gyakorlás, végrehajtás idején 

különböző. A hatályos magyar jog szerint a kapcsolattartás során a gyakorlásra vonatkozó 

szabályok különösen:

a gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást 

biztosítani [Csjt. 92. § (1) bekezdés],

a gyermek elvitelével felmerülő költségek a kapcsolattartásra jogosultat terhelik 

[Gyér. 27.§ (7) bek.],

- a kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek előzetesen, lehetőleg írásban 

vagy egyéb igazolható módon -  hogyan -  tájékoztatják egymást [Gyér. 30.§ (7) bek.],

- a Csjt. alkalmazása során mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait 

biztosítva kell eljárni [Csjt. 1. § 2) bekezdés].434

Az Egyezmény 18. cikke visszautal a 16. cikk valamint a 3. cikk rendelkezéseire és a szülői 

felelősség megszüntetése és gyakorlása feltételeinek módosítása lehetőségét említi az 

Egyezmény alapján hozható intézkedések által. A kapcsolattartási jog gyakorlása esetében ez 

a hatályos magyar jog szerint jelentheti a kapcsolattartás megvonását, korlátozását és 

szünetelését.435

434 Nem a gyermek érdekének megfelelő joggyakorlás egyik szankciója a Gyér. 31. § (2) bekezdése: „A 
gyámhivatal, illetőleg a bíróság a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében -  kérelemre -  
korlátozza, ha a jogosított jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére visszaél. 
Visszaélésnek minősül az is, ha a jogosult nem a szabályozásnak megfelelően él a kapcsolattartási jogával, 
illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából hat hónapig nem tesz eleget.”
435 Gyér. 31. § (5) „A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatban megállapított kapcsolattartási jogot -  
kérelemre -  megvonja, ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan 
visszaél és e magatartásával a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette.”
Gyér. 31. § (2) „A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek 
érdekében -  kérelemre -  korlátozza, ha a jogosított jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy 
sérelmére visszaél. Visszaélésnek minősül az is, ha a jogosult nem a szabályozásnak megfelelően él a 
kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen kötelezettségének önhibájából hat hónapig nem tesz eleget.”
Gyér. 31. § (4) „A gyámhivatal, illetőleg a bíróság -  kérelemre -  meghatározott időre a kapcsolattartási jog 
szüneteltetését rendeli el, ha a jogosított a jogával gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan 
visszaél. A szünetelés leghosszabb időtartama 6 hónap, különösen súlyos visszaélés esetén 1 év.”
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A kapcsolattartási jog szabályozásáról szóló megállapodások tekintetében az érvénytelenség 

következménye mellett felelősségre vonásról nem beszélhetünk a harmadik fél (például 

nagyszülő, nagybácsi, testvér) tekintetében, ezért a 19. cikk kommentálását mellőzöm.436 

Az Egyezmény alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az 

így meghatározott jog egy nem részes Állam jogát jelenti. A Jo g ” kifejezés mindig a 

meghatározott Állam hatályos jogát jelenti, kivétel ez alól az alkalmazandó jogra vonatkozó 

adott Állam nemzetközi magánjogi rendelkezései.437

Abban az esetben, ha a 16. cikk értelmében alkalmazandó jog egy nem részes Állam joga, 

akkor az így meghatározott Állam alkalmazandó jogra vonatkozó szabályait (is) akkor kell 

irányadónak tekinteni, ha azok egy olyan másik (második) nem részes Állam jogát jelölik 

meg, amely már a saját jogát jelöli meg alkalmazandónak. Ebben az esetben az alkalmazandó 

jog a másodikként megjelölt nem részes Állam saját joga lesz. Nem alkalmazható ez a szabály 

akkor, ha a második nem részes Állam joga nem a saját jogát határozná meg 

alkalmazandónak. Ilyenkor az 16, cikk érteimében az elsőként meghatározott nem részes 

Állam joga az alkalmazandó.438

Végül garanciális szabályként kerül megfogalmazásra az Egyezmény 22. cikkében, hogy „az 

e fejezet rendelkezései által megjelölt jog alkalmazását csak akkor lehet megtagadni, ha 

alkalmazása, a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, nyilvánvalóan 

közrendbe ütközne.”

3.4 Elismerés, végrehajtás, együttműködés

Az Egyezmény egyéb, az elismerésre és végrehajtásra, a központi hatóságok együttműködésre 

vonatkozó cikkeit valamint az általános rendelkezéseket a dolgozatban nem érinteni, egyrészt 

azért mert az előbbiek a Rendelettel tartalmában nagymértékben megegyeznek, míg az 

utóbbiak szorosan nem tartoznak a dolgozat tárgyához.

436 19. cikk 1. „Harmadik fél és egy másik olyan személy közötti jogügylet érvényessége, aki a jogügylet 
megkötésének a helye szerinti Állam joga alapján jogosult lenne arra, hogy a gyermek törvényes képviselőjeként 
járjon el, nem támadható meg, a harmadik fél pedig nem vonható felelősségre egyedül azon az alapon, hogy a 
másik személy az e fejezet rendelkezései által meghatározott jog alapján nem volt jogosult arra, hogy a gyermek 
törvényes képviselőjeként járjon el, kivéve akkor, ha a harmadik fél tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a 
szülői felelősségre nézve az utóbbi jog az irányadó.”
437 Egyezmény 20. 21. cikkek
438 21. cikk 2. pont “2. Ha azonban a 16. cikk értelmében alkalmazandó jog egy nem részes Állam joga, és ezen 
Állam alkalmazandó jogra vonatkozó szabályai egy másik nem részes Állam jogát jelölik meg, amely saját jogát 
alkalmazná, ez utóbbi Állam jogát kell alkalmazni. Ha e másik nem részes Állam nem saját jogát alkalmazná, az 
alkalmazandó jog a 16. cikkben megjelölt jog.”
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VI. A családból kiemelt gyermek kapcsolatai

„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele ”

(Steffen T. Kraehmer)

Ma már nem kérdés, milyen fontos -  és hosszútávon „kifizetődő” -  a különélő szülők által 

nevelt gyermekek kapcsolattartási ügyeinek nagy szakértelemmel és odafigyeléssel történő 

intézése. Tudjuk, hogy nem elég a kapcsolattartást -  vagy egyéb tartós jogviszonyt érintő 

kérdéseket, megállapodásokat -  csak a házasság felbontását követően részletesen tárgyalni, 

kidolgozni, hanem már a különválás, a per kezdetén szükséges az érdekeket tisztázni és elérni 

a felek számára elfogadható és működő rendezést.

A szakemberek hosszú évek óta a családból kiemelt gyermekek kapcsolatainak fontosságát 

hangsúlyozzák. Kézikönyvek, módszertani levelek hívják fel a figyelmet arra, hogy a 

gyermekvédelemben dolgozó szakembernek, mit és hogyan kell csinálni a kapcsolattartás, a 

gyermek sorsának alakulása, alakítása érdekében. Mégis a mai napig eltérő a szakellátók, a 

gyámhivatalok joggyakorlata, nincs egységes jogértelmezés és jogalkalmazás a 

kapcsolattartási jog kérdésében, olykor pedig súlyos jogsértésekkel lehet találkozni. Joggal 

állapíthatjuk meg, hogy a Gyermekvédelmi törvény kommentárjának hiánya nagymértékben 

hozzájárul ehhez a jelenséghez.

Gyakori, hogy a gyámhivatalok az intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermekek 

kapcsolattartását az „intézet házirendje szerint” mondattal szabályozzák. A kapcsolattartás 

szabályozásának eljárási szabályaiban nincs különbség a családban nevelkedő vagy az 

átmeneti nevelt gyermekek között. Ugyanúgy meg kell határozni mindkét esetben a 

kapcsolattartás gyakoriságát és időtartamát, a gyermek átadásának és visszaadásának helyét, 

idejét és módját, az elmaradt kapcsolattartások pótlásának rendjét, illetve a kapcsolattartás 

elmaradására vonatkozó előzetes értesítési kötelezettséget. A szabályozásnál természetesen 

figyelemmel kell lenni a gyermek speciális helyzetére, de a részletes szabályozás ettől 

függetlenül nem maradhat el, írja Forgács a „A kapcsolattartási ügyek vizsgálata” című
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cikkében,439 melyben arról a vizsgálatról számol be, amelyet az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium rendelt el 2003-ban a kapcsolattartási ügyek végrehajtása területén. 

Miután azonban a vizsgálat csak a különélő szülők és gyermekeik vonatkozásában fókuszált 

az eredménytelen végrehajtások okaira, indokolt továbbgondolni az idézetteket, azaz 

áttekinteni, rendszerezni és értelmezni a családjából kiemelt gyermekek kapcsolttartási jogát 

szabályozó rendelkezéseket, valamint bepillantani -  e jog érvényesülése szempontjából -  a 

mindennapok gyakorlatába.

1. Kapcsolattartáshoz való jog a gyermekvédelmi gondoskodásban

A kettősség érzékelhető a kapcsolattartási jog szabályozását illetően, hiszen egyrészről a 

rendelkezések általános jellegűek, másrészről viszont speciális szabályokat fedezhetünk fel, 

attól függően, hogy családban nevelkedő vagy családból kiemelt gyermek-szülő 

kapcsolattartási jogáról beszélünk. Eltérések jelentkezhetnek a jogviszony tartalma 

(jogalanyok jogai és kötelességei), a döntéshozatal és végrehajtás módja, vagy épp az 

alkalmazható jogkövetkezmények tekintetében.

Röviden újra tekintsük át a kapcsolattartási jogot szabályozó általánosnak tekinthető 

rendelkezéseket.

A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény szerint, az Egyezményben részes államok 

tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől külön élő gyermeknek azt a jogát, 

hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, 

kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével ellenkezik440.

A Családjogi törvény 92. §-ának (1) bekezdése alapesetben hárompólusú jogviszony 

alanyainak a jogáról illetve kötelezettségéről szól, amikor a kapcsolattartási jog 

meghatározásakor úgy fogalmaz: a gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és 

közvetlen kapcsolatot tartson fenn, a gyermekétől különélő szülő joga és kötelessége, hogy 

gyermekével kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen továbbá a gyermeket 

nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.

A szülőnek joga van gyermekével kapcsolatot tartani akkor is, ha szülői felügyeleti joga 

szünetel.

439 Családi Jog 2004. dec II. évfolyam IV. szám HVG-ORAC
440 Ld. 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1998. november 20-án kelt 
Egyezmény kihirdetéséről (továbbiakban: Egyezmény) 9. cikk 3. pontját.
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Kivételesen indokolt esetben, a gyermek érdekében azt a szülőt is fel lehet jogosítani a 

gyermekkel való kapcsolattartásra, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, 

vagy akinek szülői felügyeleti joga a 48. § (3) bekezdése alapján szűnt meg és a gyermek 

örökbefogadására nem került sor. Erről a szülői felügyeletet megszüntető bíróság vagy -  ha a 

gyermeket tartós nevelésbe vették -  a gyámhivatal dönt.441

A Gyermekvédelmi törvény a kapcsolattartási jog tartalma tekintetében a Csjt. szabályaihoz 

képest kiterjesztően rendelkezik: a gyermeknek joga van, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot 

tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek, továbbá joga van a 

szülő felügyeleti jogának megszűnése estén is származása, vérszerinti szülei megismeréséhez 

és -  a vérszerinti szülők beleegyezése mellett -  a kapcsolattartásra is.442

A kapcsolattartás célját, a kapcsolattartási jog formáit, a kapcsolattartásra jogosultak körét, az 

elutasítás, korlátozás, szünetelés, megvonás valamint az újraszabályozás feltételeit a többször 

módosított Gyér 27.§-32.§-i tartalmazzák.443

A fentiekben tett „általános rendelkezések”-nek tekinthető felsorolásból kihagyott szabályok 

jellemzően már vagy a külön élő szülők (egyéb hozzátartozók) és gyermek kapcsolattartására, 

a határozathozatal módjára (egyezségkötés, mediáció), a végrehajtásra (gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás igénybevétele, gyermekjóléti szolgálat kapcsolatügyeletének 

közreműködése, védelembe vétel elrendelése, végrehajtási bírság, írásbeli figyelmeztetés) 

vagy a családból kikerült gyermek személyes kapcsolatai tekintetében tartalmaznak 

rendelkezéseket.444

A továbbiakban az átmeneti nevelésbe vett gyermek-szülő (más személy) kapcsolattartási 

jogát érintő jogszabályokat kívánom részletesen tárgyalni, különös figyelemmel a 

kapcsolattartási jog -  jogszabályoknak megfelelő -  érvényesítésére, védelmére és az átmeneti 

nevelésbe vétel céljára.

441 Ld. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámhatóságról (továbbiakban: Csjt.) 92.§ (2),(3) bek.
442 Ld. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt) 7,§ 
(4), (5) bek.
443 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
(továbbiakban: Gyér)
444 Ld. Gyér. 30.§/A,B,C,D, 33.§
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A jogalkotó a Gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény hatására, a Családjogi 

törvénnyel összhangban, a Gyermekvédelmi törvény gyermeki jogokat deklaráló 

rendelkezései mellett a családból kiemelt gyermekek jogait a Gyermekvédelmi törvény 

alapvető jogok és kötelességek címmel kezdődő II. fejezetében külön csokorba illeszti. E 

jogok között szerepel a személyes kapcsolatok ápolásához, azaz a kapcsolattartáshoz való
445jog-

A gyermekvédelem rendszere a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére helyezi a hangsúlyt. A törvény a 

gyermekvédelmi szakellátások céljaként határozza meg az otthont nyújtó teljes körű ellátás 

biztosítását, valamint a gyermek családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, 

családi kapcsolatainak ápolását elősegítő családgondozást és csak ha ez nem lehetséges, az 

örökbefogadás elősegítését. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési 

terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a 

gyermek visszafogadására.445 446

A családi kapcsolatok támogatásának legfontosabb eszközei a családi látogatások. A 

látogatásoknak a család újraegyesítésében játszott kulcsfontosságú szerepét számos vizsgálat 

bizonyítja. A gyakori látogatások erősítik annak valószínűségét, hogy a gyermek 

hazatérhessen.447

Elsődleges cél tehát az, hogy a gyermek -  ha lehet -  kerüljön vissza családjába, a hangsúly a 

családi kapcsolatok ápolásán, a családgondozáson, a családba való visszahelyezésen van. A 

cél elérése érdekében, pedig a jogszabályok széles körben határoznak meg feladatokat, 

jogokat és kötelezettségeket.

2. Az átmeneti nevelésbe vett gyermekjoga a családi kapcsolatok ápolásához

445 Gyvt. 9. §( 1) i) pont
446 Gyvt. 52.§,53.§( 1) b), 77.§(3) bek.
447 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv KJK-Kerszöv Budapest. 2001. 164. o.
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2.1 Elhelyezési javaslat és terv

A szakszolgálat az elhelyezési javaslat kialakítása érdekében elhelyezési értekezletet, majd az 

elhelyezési terv elkészítésére külön értekezletet hívhat össze.448 Az egyéni elhelyezési terv 

célja, hogy elősegítse a gyermek saját családjába történő visszahelyezését és ehhez 

meghatározza a szükséges feltételeket. A gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv 

tartalmazza a gyermek és a szülő, vagy az erre feljogosított más hozzátartozó 

kapcsolattartására vonatkozó javaslatot.449A tervben meg kell határozni a gondozott gyermek 

és a szülő kapcsolattartására vonatkozó elvárásokat és a kapcsolattartást segítő 

szolgáltatásokat.450

Az elhelyezési javaslat kialakítása során figyelemmel kell lenni a gyermek korábbi 

lakóhelyétől és nevelési-oktatási intézményétől való távolságra Az elhelyezési értekezleten 

javasolt gondozási hely földrajzi távolsága a gyermek korábbi lakóhelytől a kapcsolattartás 

gyakorlati megvalósulása szempontjából meghatározó fontosságú lehet, ezért nem 

elfogadható a „nem található közelebb szabad hely” indokkal történő távoli elhelyezés.451

Az egyéni elhelyezési terv kidolgozása céljából összehívott értekezleten részletesen kell 

tárgyalni a kapcsolattartást érintő lehetőségeket, körülményeket és kérdéseket. Meg kell 

határozni a kapcsolattartás célját, javaslatot kell adni a kapcsolattartás gyakoriságára, 

időtartamára, mind a folyamatos, mind az időszakos kapcsolattartás esetére. Meg kell jelölni a 

kapcsolattartás és a gyermek átadásának helyét, válaszolni kell arra a kérdésre maradhat-e a 

gyermek kettesben a szülővel, végül meg kell jelölni, kik és hogyan segítik majd a 

kapcsolattartást.452

Sok esetben sajnos az egyéni elhelyezési tervek egyáltalán nem vagy csak hiányosan 

tartalmaznak javaslatot a kapcsolattartási jog gyakorlására, az elvárásokra és a segítő 

szolgáltatásokra vonatkozóan egyaránt. Az egyéni elhelyezési terv adatlapjának kitöltése 

azonban nem önkéntes feladat, vagy szakmai elhivatottság kérdése, hanem jogszabály által 

megfogalmazott kötelesség.

448 Ld. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM) 
137.§ (11), 139.§ (2) bekezdés
449 Ld. Gyér. 107. § (1),(2) c) pont
450 NM. 141. §(3)a)
451 SOMFAI B.: A kapcsolattartás PTE ÁJK Továbbképző Szekció Pécs 2004.
452 Gyermekvédelmi nyilvántartás 5. számú adatlapja
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A javaslat részletes kidolgozása természetesen nagymértékben függhet a szülő jelenlététől, 

aktív vagy passzív részvételétől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az akár ismeretlen helyen 

tartózkodó szülő esetében ne kellene javaslatot tenni a kapcsolattartás céljára és módjára, 

hiszen a javaslat hiánya -  amellett, hogy jogsértő -  az átmeneti nevelésbe vétel céljával 

ellentétes.

2.2 A gyámhivatal döntése

A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe 

vett gyermek kapcsolattartásáról, figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a 

szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 

együttműködését.453

Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon 

kívül tartalmazza: a gyermek és a szülő, valamint az arra jogosult más hozzátartozó 

kapcsolattartására vonatkozó rendelkezést és a szülő figyelmeztetését a Gyvt. 78. § (2) és (3) 

bekezdése, továbbá a Csjt. 48/A. §-a szerinti jogkövetkezményekre.454

2.2.1 Az eljárás specifikumai

Az, hogy a kapcsolattartás hárompólusú jogviszonyában a gyermeket gondozó nevelőszülő 

vagy gyermekotthon vezető közfeladatot ellátó személy, nemcsak a büntetőjogi védelem, 

hanem a jogok és kötelességek szempontjából is számos sajátosságot eredményez.

Elsőként fontos leszögezni, hogy a kapcsolattartási jog kérdésében való döntéshozatali 

mechanizmus során nem beszélhetünk a felek egyezségkötéséről.

Egyrészt azért nem mert a Csjt. a szülők megegyezésének hiányában utalja a gyámhatóság 

hatáskörébe a kapcsolattartásról szóló döntést, érzékeltetve ezzel, hogy egyezségkötést 

kapcsolattartás kérdésében csak szülők között preferál. Másrészt, -  bár a Gyér. 30.§ (1) 

bekezdése elsősorban egyezség létrehozását javasolja, de továbbra is a családban élő 

gyermekek vonatkozásában -  a Gyvt. egyértelműen és első körben a gyámhivatal hatáskörébe 

utalja a döntési jogot, illetve kötelezettséget.

453 Gyvt. 109.§ f), g) pont
454 Gyér. 102. §(l)epont)
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Harmadrészt a gyámhivatal csak az átmeneti nevelésbe vétellel egy időben rendel gyámot, így a 

kapcsolattartási jog biztosítására e határozat kézbesítésének másnapjától kötelezett személy 
korábban nem lehet jogosult egyezségkötésre.

Végül -  azt gondolom -  a közfeladatot ellátó személyek jogai és kötelességei valamint az 

átmenetei nevelésbe vétel célja önmagában kizárja -  e jogkérdésben -  a felek „önrendelkezési” 
jogát.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az egyéni elhelyezési terv kidolgozásakor a meghívottak ne 
mondhatnák el javaslataikat, ne lenne célszerű részletesen megbeszélni a gyermek érdekét 

szolgáló kapcsolattartás kérdéseit. Ugyanakkor nem beszélhetünk a felek döntési, illetve 

szerződési szabadságáról, sem a közfeladatot ellátó -  és még ki sem rendelt -  gyám vagy 
nevelőszülő oldalán, sem a gyermekvédelemi szakellátásba „kényszerült” szülő oldalán, még 

akkor sem, ha tudjuk, hogy ezt a szabadságot még a szülők esetében is korlátozza a gyermek 

érdeke.455 Az elhelyezési tervet -  amennyiben -  a gyámhivatal elfogadja, dönt a 
kapcsolattartásról, mely döntés az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő határozat részét képezi. A 

gyámhivatal annak a kötelezettségének, hogy a gyermeket és szülőjét meghallgassa eljárása során 

általában az értekezleten való részvétellel (szükség esetén ezt követően) tesz eleget, ahová a szülőt 
és a gyermeket a szakszolgálat köteles meghívni.456

A gyámhivatal kapcsolattartásról szóló döntését a gyermek, szülő meghallgatása, a családdal 

foglalkozó családgondozó, egyéb szakemberek véleménye valamint az egyéni elhelyezési tervben 
foglalt javaslatok alapján hozza meg.

2.2.2 Döntés a szülő kapcsolattartásáról

A Gyvt. a városi gyámhivatal feladatkörébe sorolja az átmeneti nevelésbe vett gyermek 
kapcsolattartásáról való döntést, a Gyér. pedig az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő határozat 

tartalma között említi a kapcsolattartásról szóló rendelkezést.
Találkozni a gyakorlatban olyan átmeneti nevelésbe vételről szóló gyámhivatali határozattal, 

amelyik a „szülő kapcsolattartásra irányuló kérelme hiányában” nem dönt a kapcsolattartásról és 

elfogadja az ilyen indokkal kapcsolattartásra javaslatot nem tartalmazó, kitöltetlen egyéni 
elhelyezési tervet.

455 Csjt.l.§ (1) bek.
456 Ld. Gyvt. 82.§(1), NM. 137.§ (11), 139.§ (1) bekezdés
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Az átmeneti nevelésbe vétel -  elméletileg -  addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a 

gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek 
visszafogadására.457

A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a személyes segítő kapcsolat keretében a szülő és 

a gyermek kapcsolatának helyreállításában, valamint a folyamatos kapcsolattartásuk 
segítésében teljesíti a családgondozást.458

A kérdés csak az, hogy mindez a kapcsolattartás szabályozásának hiányában hogyan 

képzelhető el?

Továbbá, ha a Csjt. 48/A. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre 

(örökbefogadhatóvá nyilvánítás) a szülőt, az átmeneti nevelést elrendelő határozatban 

figyelmeztetni kell, elkerülhetetlen -  kérelem nélkül is -  szabályozni a szankciók elkerülését 

biztosító magatartást -  jelen esetben a szülő-gyermek kapcsolattartását -  is.

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a 

szülő gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot, életvitelén, 

körülményein nem változtat, és emiatt az átmeneti nevelés nem szüntethető meg.459

A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja abban 

az esetben is, ha

- a szülő lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helye hátrahagyása nélkül 

megváltoztatja, melynek felderítésére irányuló intézkedések fél éven belül nem vezetnek 

eredményre, vagy

- a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot.460

Ha az örökbefogadhatónak nyilvánítás indoka az, hogy a szülő gyermekével önhibájából nem 

tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein az átmenti nevelés megszüntetése érdekében nem 

változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot, a 

gyámhivatal meghallgatja a szülőt, a gyermek gyámját, valamint a gyermek gondozását ellátó 

nevelőszülőt és környezettanulmányt készít. Amennyiben a szülő lakó- vagy tartózkodási 

helyét az új lakó- vagy tartózkodási helye megjelölése nélkül megváltoztatta, a gyámhivatal a

457 Gyvt. 77. § (3) bek.
458 NM. 23. § (4) a) pont
459 Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a 
nevelőszülői hálózatot működtető képviselője javaslatára, vagy az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának 
kérelmére, a gyermekjogi képviselő kezdeményezésére, továbbá hivatalból indul. [Gyér. 37. § (1) bek.]
460 Ld. Csjt. 48/A. § (1), (2) bek.



12. § (l)-(3) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik a lakó- vagy tartózkodási hely 

felkutatása iránt, illetve meghallgatja a gyermek gyámját, valamint a gyermek gondozását 

ellátó nevelőszülőt.461

A rendelkezések értelmében a kapcsolattartásnak a szülő felróható magatartására 

visszavezethető hiánya esetében az örökbefogadhatóvá nyilvánítás fél év elteltével lehetséges. 

A látszat kapcsolattartások elkerülése érdekében rendelkezik a Gyér. akként, hogy nem 

tekinthető kapcsolattartásnak az évenkénti egy-két látogatás, levélírás, illetve telefonhívás.462 

A gyámhivatalnak körültekintően és teljes körűen kell vizsgálnia az elmaradt 

kapcsolattartások valódi okait, körülményeit, a szülői magatartások hátterét.463 Az 

örökbefogadhatóvá nyilvánításnál -  a szülő önhibája -  ugyan nem minden esetben feltétel, de 

a szülőnek fel nem róható magatartására, körülményeire különös figyelemmel kell lenni. 

Vizsgálni kell például azt, hogy a szülő lakóhelye a gyermek tartózkodási helyétől milyen 

távolságra van, képes-e a szülő az utazás költségeit fedezni, egészségileg nem akadályozott-e 

a kapcsolattartásban. Az utóbbi esetben, azonban az esetleges gyógykezelés csak akkor lehet 

indok a kapcsolattartás hiányára, ha az nem csak a személyes kapcsolattartást akadályozta, 

hanem a kapcsolattartás egyéb formáit is. Természetesen az örökbefogadhatóvá nyilvánítás 

csak abban az esetben jöhet szóba, ha a gyermek mindkét szülője tekintetében a feltételek 

fennállnak. Amennyiben a gyámhivatal az örökbefogadhatóvá nyilvánítást megalapozottnak 

ítéli, az erről szóló határozatában a szülő(k) kapcsolattartási jogát korlátozhatja vagy 

szüneteltetheti. Ennek indoka az, hogy a szülő kapcsolattartás jogának rosszhiszemű 

gyakorlásával ne akadályozhassa a gyermek örökbefogadását, az örökbefogadóval és annak 

rokonaival való érzelmi kapcsolatának kialakítását, az örökbefogadó családjába való 

beilleszkedését.

461 Gyér. 37. § (3) a), b) pont
462 Gyér. 37. § (5) bek.
463A gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás előtt köteles beszerezni, ha az eljárás
a) hivatalból vagy a gyermekjogi képviselő kezdeményezésére indul:
aa) a szülő lakó- vagy tartózkodási helye (utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye) szerinti gyermekjóléti 
szolgálat véleményét a gyermek szüleinek életkörülményeiről, a családgondozás tapasztalatairól, a szülő
gyermek kapcsolat alakulásáról,
ab) a gyermekvédelmi szakszolgálat véleményét a gyermek elhelyezési tervében foglaltak teljesítéséről,
ac) a gyermek gyámjának, a gyermeket gondozó intézménynek, -  amennyiben a gyermek nevelőszülőnél 
nevelkedik -  a nevelőszülői hálózat működtetőjének véleményét a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról;
b) a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára indul, az aa) és ac) alpontban felsorolt véleményeket,
c) a gyermekotthon vagy -  nevelőszülőnél nevelkedő átmeneti nevelésbe vett gyermek esetén a nevelőszülői 
hálózatot működtető képviselőjének javaslatára indul, az aa) és ab) alpontban felsorolt, továbbá a gyermek 
gyámjának -  a szülő-gyermek kapcsolat alakulását tartalmazó -  véleményét;
d) a gyermek gyámjának kérelmére indul, az aa) és ab) alpontban felsorolt, továbbá a gyermeket gondozó 
intézmény vagy ha a gyermek nevelőszülőnél nevelkedik, a nevelőszülői hálózatot működtető képviselőjének 
véleményét a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról. [Gyér. §.(4) bek.]
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A fenti kifejtettek talán jól érzékeltetik, hogy csak gyámhivatali határozatban szabályozott 

kapcsolattartás esetében lehetséges, hogy a gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermek -  

szülő kapcsolatát, a szülőnek a nevelőszülővel, gyermekotthonnal, illetve fogyatékosok és 

pszichiátriai betegek otthonával való együttműködését, továbbá a szülő magatartásában, 

életvitelében és körülményeiben beálló változásokat folyamatosan figyelemmel kísérje.464

A jogalkotó szándéka a fentiek összefüggésében -  álláspontom szerint -  tehát az, hogy a 

gyámhivatalnak szülő-gyermek kapcsolattartása kérdésében átmeneti nevelésbe vétel során -  

erre irányuló kérelem hiányában is -  döntenie kell. A döntésnek, pedig megalapozottnak és 

részletesnek kell lennie.

2.2.3 A határozat tartalma

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával -  

tárgyalás megtartásával -  rendezi. Ennek során a szülő és más kapcsolattartásra jogosult a 

folyamatos és az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról, a gyermek 

átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására 

vonatkozó értesítési kötelezettségről, az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról, valamint -  

szükség szerint -  egyéb formáiról megegyezhetnek. A kapcsolattartást akadályozó 

körülményekről a felek lehetőleg írásban kötelesek tájékoztatni egymást. A jogosultnak fel 

nem róható okból -  így különösen a betegség, indokolt külföldi tartózkodás, vagy a rendkívüli 

munkavégzés miatt -  elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, feltéve, hogy a jogosult a 

kapcsolattartást szabályozó határozatban foglaltak szerint eleget tett előzetes értesítési 

kötelezettségének, illetve az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja.465 

A Gyér. 30. § (6) bekezdése szerint a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott 

határozat rendelkező részének a 30. § (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározottakat is 

tartalmaznia kell.

A gyámhivatalok gyakorlata nem egységes abban sem, hogy az átmeneti nevelésbe vett 

gyermek kapcsolattartását rendező gyámhivatali határozatnak mit kell tartalmaznia. Nézetem 

szerint, az idézett 30. § (6) bekezdés értelmében, a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában - 

azaz, az arról való rendelkezés során, ami az átmeneti nevelésbe vételnél feltétel -  a

464 Gyvt. 78. § (1) bek.
465 Gyér. 30. §(1), (2) bek.



gyámhivatalnak minden esetben a 30.§ (1), (2) bekezdéseket, egyezség esetén a (4) 

bekezdésben meghatározottakat is bele kell foglalnia határozatába.

Ez azt jelenti, hogy:

• mind a családban nevelkedő gyermek szüleinek egyezsége,

• mind a családban nevelkedő gyermek szüleinek egyezsége hiányában, valamint

• az átmeneti nevelésbe vett gyermek

kapcsolattartásáról rendelkező gyámhivatali döntésnek tartalmaznia kell:

• a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról,

• a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról,

• a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről,

• az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról,

• valamint -  szükség szerint -  a kapcsolattartás egyéb formáiról 

szóló rendelkezéseket, továbbá azt, hogy

• a felek a kapcsolattartást akadályozó körülményekről lehetőleg írásban kötelesek 

tájékoztatni egymást.

• a jogosultnak fel nem róható okból -  így különösen a betegség, indokolt külföldi 

tartózkodás, vagy a rendkívüli munkavégzés miatt -  elmaradt kapcsolattartást pótolni 

kell, feltéve, hogy a jogosult a kapcsolattartást szabályozó határozatban foglaltak 

szerint eleget tett előzetes értesítési kötelezettségének, illetve az előre nem látható 

akadályok felmerülését utólag igazolja.

A gyermek látogatását, az eltávozás és a szabadság engedélyezését -  ugyanis -  a gyámhivatal 

határozata alapozza meg.

Érdemes megjegyezni, hogy a kapcsolattartásra jogosult személy számára a gyámhivatal 

határozata az elsődleges támpont, „tájékoztató” arra vonatkozóan, hogy mit tehet, illetve kell 

tennie a gyermekkel való kapcsolattartás érdekében. Éppen ezért a részletes szabályozás 

mellett, indokolt lenne, hogy a gyámhivatali határozatok tartalmazzák minden esetben a 

kapcsolattartás egyéb formáinak (levelezés, telefonos kapcsolat, ajándékozás, csomagküldés) 

felsorolását, tudatosítva és erősítve ezzel a jogosultban a kapcsolattartás lehetőségeinek 

tárházát.466

466 SOMFAI B.: A kapcsolattartás PTE ÁJK Továbbképző Szekció Pécs 2004.



A városi gyámhivatalok több megyében a kapcsolattartás kérdését a gyermekotthonok 

házirendjére való utalással rendezik. Félreértésre adhat okot a családjogi kommentár azon 

mondata, mely szerint az átmeneti nevelt gyermek-szülő kapcsolattartását a gyámhatóság az 

intézet rendjéhez igazodóan határozza meg.467 Ez a mondat azonban nem azt jelenti, hogy a 

gyámhivatalnak elég a házirendre utalnia, csak azt, hogy a házirendben előírtakat külön nem, 

illetve azzal összhangban kell rendelkeznie. A házirendek nem az egyes gyermek és 

hozzátartozója közötti kapcsolattartás formáit, a kapcsolattartás gyakoriságát, vagy 

időtartamát szabályozzák, csupán a kapcsolattartásra, a látogatás rendjére, az intézetből 

történő eltávozás és visszatérés rendjére vonatkozóan tartalmaz előírásokat.

Komoly mulasztást követ el tehát az eljáró gyámhivatal, ha a kapcsolattartásról szóló döntése 

nem tartalmaz rendelkezést minden szükséges részletre vonatkozóan, esetleg csak a 

házirendre utal vagy épp „kérelem hiányában” egyáltalán nem rendelkezik a 

kapcsolattartásról.

Végül nem mellékes leszögezni, hogy eredményes együttműködést a szülőtől a gyámhivatali 

határozat vonatkozásában csak akkor várhatunk el, ha az jól kidolgozott, kellően részletes, 

megalapozott és a gyakorlatban teljesíthető illetve teljesítendő rendelkezéseket tartalmaz.

Nem szabad elfelejteni, hogy a kapcsolattartás az átmeneti nevelésbe vétel során nem pusztán 

azt a célt szolgálhatja, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a gyermek és szülője között, hanem 

azt is, hogy alakuljon ki olyan kapcsolat közöttük, amivel a szülő újra képessé válhat arra, 

hogy gyermekét saját háztatásában nevelje, gondozza.

Tehát elsődleges cél e személyek vonatkozásában nem az „általános” kapcsolattartási jog 

gyakorlása, hanem olyan kapcsolat ápolása, amelynek sikerén múlhat az, hogy a gyermek 

visszakerülhet a családjába vagy sem. Ezzel a kapcsolattartás Gyer.-ben megfogalmazott 

célja, -  hogy a gyermek és a szülő, valamint a más kapcsolattartásra jogosult közeli 

hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá az arra jogosult szülő a gyermek 

nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetőén elősegítse -  az átmeneti 

nevelésbe vett gyermekek esetében kiegészül a vérszerinti családba való visszahelyezés 

céljával.

467 CSŰRI, FILÓ-SOMFAI, KATONÁNÉ, MÉCSNÉ, SÁRI, SEBESTYÉN : A családjogi törvény magyarázata 
KJK-KERSZÖV Budapest. 2002. 1030. o.
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3. „Jogismereti kérdőív”

A szakemberek hosszú évek óta a családból kiemelt gyermekek kapcsolatainak fontosságát 

hangsúlyozzák. Kézikönyvek, módszertani levelek hívják fel a figyelmet arra, hogy a 

gyermekvédelemben dolgozó szakembernek, mit és hogyan kell csinálni a kapcsolattartás, a 

gyermek sorsának alakulása, alakítása érdekében. Mégis a mai napig eltérő a szakellátók, a 

gyámhivatalok joggyakorlata, nincs egységes jogértelmezés és jogalkalmazás a 

kapcsolattartási jog kérdésében, olykor pedig súlyos jogsértésekkel lehet találkozni.

A családi kapcsolatok támogatásának legfontosabb eszközei a családi látogatások. A 

látogatásoknak a család újraegyesítésében játszott kulcsfontosságú szerepét számos vizsgálat 

bizonyítja. A gyakori látogatások erősítik annak valószínűségét, hogy a gyermek 

hazatérhessen.468

Elsődleges cél tehát az, hogy a gyermek -  ha lehet -  kerüljön vissza családjába, a hangsúly a 

családi kapcsolatok ápolásán, a családgondozáson, a családba való visszahelyezésen van. A 

cél elérése érdekében, pedig a jogszabályok széles körben határoznak meg feladatokat, 

jogokat és kötelezettségeket.469

A jogszabályok alkalmazása, végrehajtása azonban már a jogalkalmazón múlik. Mi történik a 

mindennapokban, elsősorban rajtuk múlik. Betekintést nyerhetünk a határozatokba, az 

eljárásokba, átfogóbb kép kialakításához, azonban többet is tehetünk, sőt talán kell tennünk. 

Megkérdezhetjük a legérintettebbet: a gyermeket.

A ,jogismereti kérdőív” összeállításának célja az volt, hogy országosan átfogó képet kapjunk 

az átmeneti nevelésbe vett gyermekek rendszeres kapcsolatairól, a kapcsolattartási jog 

megítéléséről, gyakorlatban történő alkalmazásáról és működéséről, a jogok/lehetőségek 

ismeretéről. A cél érdekében -  Magyarországon először -  megkérdeztük a 

legilletékesebbeket: a gyermekeket470

A kérdőív kitöltése név, lakóhely illetve bármely más beazonosításra alkalmas adat 

megjelölése nélkül történt. Tehát nem egyes eseteket, hanem a gyermekek tájékozottságát, a 

gyermekvédelemi rendszer működését kívántam vizsgálni a kapcsolattartás szempontjából. 

Célcsoportként az otthont nyújtó ellátásban élő -  átmeneti nevelésbe vett -  8-16 év közötti 

gyermekeket jelöltem meg.

468 HERCZOG M.: Gyermekvédelmi kézikönyv KJK-Kerszöv Budapest, 2001. 164. o.
469 SOMFAI B.: Családból kiemelt gyermek kapcsolatai I. Családi Jog, Budapest, 2005.
470 A kérdőívet az 1. sz. melléklet tartalmazza
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A Gyermekvédelmi törvény 11/A. § (3) bekezdése szerint a gyermekjogi képviselőnek joga 

van a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, 

iratokat, információkat kérni és a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő a 

tájékozódás során -  többek között -  fordulhat a szakellátásban élő gyermekekhez, ami 

jelenthet szóban vagy írásban történő tájékozódást, valamint irányulhat konkrét, egyedi ügyre, 

de lehet általános jellegű is. A gyermekjogi képviselő tehát kérdezhet, tájékozódhat a 

gyermektől, a gyermek pedig jogosult, de nem köteles válaszolni, véleményét kifejteni.

Mint a gyermeki jogok független védelmezői a 26 gyermekjogi képviselő az ország egész 

területén 452 db kérdőívet töltetett ki a gyermekekkel a megadott határidőre.

A jogvédők a kérdőív kitöltési módjára vonatkozó nyilatkozataik szerint:

• a gyermeket személyesen keresték meg, akik a jelenlétükben töltötték ki a kérdőíveket 

(12 fő).

• 6 fő átadta más személynek a kérdőíveket (pl: gyámnak, szakszolgálat vezetőnek, 

gyermekotthon vezetőnek, nevelőszülői hálózat vezetőnek), akik kitöltették a 

gyermekekkel.

• 8 fő pedig vegyesen alkalmazta a két kitöltési módot.

A megkérdezett gyermekek személyének a kiválasztására vonatkozó nyilatkozatok szerint:

• 15 jogvédő saját maga választotta ki a megkérdezett gyermekeket,

• 5 jogvédő esetében más személy (szakszolgálat vezetője, gyermekotthon,

lakásotthon vezetője, nevelőszülői hálózat vezetője) határozta meg a gyermekek 

személyét.

• 1 esetben gyermekek önként jelentkeztek a kérdőív kitöltésére vonatkozó

felhívásra,

• 1 esetben a szakszolgálat pusztán segített a gyermekek kiválasztásában,

• 1 esetben először a szakszolgálat akarta meghatározni, hogy kiket lehet 

megkérdezni, de végül a jogvédőre bízta a választást.

• 3 fő részben saját maga részben más személy által kiválasztott gyermekkel töltette 

ki a kérdőívet.
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A gyermekek személyének kiválasztása többnyire a jogvédők által történt (15 fő). Nyolc 

esetben azonban más (szakszolgálat vezetője, gyermekotthon, lakásotthon vezetője, 

nevelőszülői hálózat vezetője), illetve részben más határozta meg a gyermekek személyét. A 

javaslat, segítség és a meghatározás között jelentős különbség van. A kérdés pusztán az, mi 

indokolta az utóbbi esetekben a gyermekek személyének nem -  a jogvédők általi -  szabad 

kiválasztását. A gyermekek lelki védelme biztosan nem, hiszen átmenetei nevelt gyermekek 

egyéni elhelyezési tervét, a szükségleteinek megfelelő ellátási formáját és a megfelelő 

gondozási helyét évente felülvizsgálják. A felülvizsgálat során a gyermek jelen van, a 

kapcsolatai alakulásáról szó esik. A kérdőívtől való esetleges „védelem” tehát indokolatlan 

lett volna az esetükben.
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3.1 A kérdőív eredményei

A kérdőív 19 kérdést tartalmazott, amelyek közül több kérdés vagy önmagában, vagy a 

válaszoktól függően kapcsolódik egymáshoz. Ezért a feldolgozás során ezeket figyelembe 

véve társítom és kommentálom a kérdésekre kapott válaszokat.

1. kérdés

Az átmeneti nevelésbe vétel többnyire csak nevében átmeneti. A gyermekek sok esetben 

hosszú éveket töltenek átmeneti neveltként bizonytalanságban, nem ritkán ezen ellátási 

formában válnak nagykorúvá. Az évenkénti felülvizsgálatok feladata az, hogy eldöntse 

fenntartható-e a korábbi ellátási forma, esetleg a gondozási hely megváltoztatása lenne 

indokolt.471
A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel éves -  a 3 éven aluli gyermek esetében féléves -  

felülvizsgálata során tájékoztatást kér a gyámtól, a gyermekjóléti szolgálattól, a 

gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelőszülői hálózat működtetőjétől, illetve a 

gyermekotthontól, továbbá szükség esetén a megyei (fővárosi), illetve országos 

gyermekvédelmi szakértői bizottságtól.

471 Gyvt. 83. § (1) A gyámhivatal a nevelésbe vétel évenkénti -  a három éven aluli gyermek esetében 
félévenkénti -  felülvizsgálata során dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy módosításáról, illetve a 
gyermek gondozási helyének esetleges megváltoztatásáról, melyhez szükség szerint kikéri a megyei, fővárosi 
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét.
(2) Az évenkénti felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő-e 
az addig nyújtott ellátási forma, valamint az egyéni elhelyezési terv.
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A gyámhivatal a felülvizsgálat során indokolt esetben tárgyalást tart, amelyre meghívhatja a 

szülőt, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint a gyermek gyámját, 

gondozóját, nevelőszülőjét, a gyermekjóléti szolgálat, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat és a megyei (fővárosi), illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság 

képviselőjét.

A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyám és a gyermekjóléti szolgálat 

javaslata, esetleg a megyei (fővárosi), illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján

• fenntartja vagy megszünteti a gyermek átmeneti nevelését [Gyvt. 79. § (1) bek.],

• fenntartja az eredeti, vagy elfogadja a módosított egyéni elhelyezési tervet [Gyvt. 83. § 

(1) bek.],

• megváltoztatja a gyermek gondozási helyét [Gyvt. 83. § (3) bek.],

• felmenti, vagy elmozdítja a gyámot és új gyámot rendel [Gyvt. 83. § (5) és 85. § (6) 

bek.],

• a feltételek fennállása esetén a szülői felügyelet megszüntetése iránt pert indít, vagy, 

ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról dönt [Gyvt. 79. § 

(1) bek.].472

Bár a jogszabályi rendelkezések kellően részletesek, mégis a gyakorlatban tapasztalható, hogy 

ezekre a tárgyalásokra kevés idő jut (egy délelőtt több tárgyalás), sematikusak valamint, sem a 

törvény, sem a rendelet nem hangsúlyozza, hogy központi kérdésként kellene kezelni a 

kapcsolatok alakulásának vizsgálatát. Sokkal hangsúlyosabban kellene vizsgálni kielégítő 

volt-e a kapcsolattartást szabályozó gyámhivatali határozat, az egyéni elhelyezési terv 

javaslatai alkalmazhatók voltak-e a gyakorlatban, mi a véleménye, javaslata a 

szakembereknek, az érintetteknek, min és hogyan lehetne változtatni. A határozatok sok 

esetben a kapcsolattartásra vonatkozólag használható, érdemleges új javaslatokat, 

rendelkezéseket nem tartalmaznak (megjegyzem már az alaphatározatok sem), amelyek így az 

átmeneti nevelésbe vétel megszűnését és a gyermek családba való visszakerülését nem 

támogatják megfelelően.

472 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
109. § (l)-(3)
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2. Kérdés

A jogalkotó szándéka szerint a gyermeket elsősorban nevelőszülőnél és, csak ha ez nem 

lehetséges gyermekotthonban kell elhelyezni.473 A megkeresett és megkérdezett gyermekek 

fele-fele arányban élnek nevelőszülőnél és gyermekotthonban, lakásotthonban. Több 

kérdésnél érdemes külön vizsgálni a válaszokat attól függően, hogy hol élnek a gyermekek.

471 Gyvt. 82. § (2) Az elhelyezés során -  a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével -  a 
gyermeket elsősorban örökbefogadó szülőnél, nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges, gyermekotthonban, 
illetve az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában kell elhelyezni.
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3. Kérdés

Hány éves vagy?

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 n.v.
év

A válaszadók életkor szerinti megoszlását ábrázolja a diagramm, érzékeltetve, hogy többnyire 

a 12-16 éves korosztály vállalkozott a kérdőív kitöltésére. Relatív sok (42) a 17 évesek 

aránya, ami vagy a közreműködők figyelmetlenségének -  tekintettel, hogy célcsoportként a 8- 

16 év közötti gyermekek voltak meghatározva -  vagy a gyermekek határozott kitöltési 
szándékának tudható be.
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4. Kérdés

Kivel szoktál találkozni?

senki
14%

rokon, ism erős  
____ 86%____

Arra a kérdésre, hogy kivel szoktál találkozni 365 gyermek (86%) válaszolt az apa, anya, más 

rokon, ismerős megjelöléssel és 65 gyermek válaszolt úgy, hogy senkivel. Bár a 14%-os arány 

első rátekintésre nem tűnik soknak, de a 65 gyermek feltétlenül.

Tovább romlik a helyzet, ha megnézzük, hogy azok a gyermekek, akiknek nincs kapcsolatuk 

senkivel milyen arányban élnek több éve átmeneti neveltként.

Mikor kerültél el a családtól?
(ha valakinek nincs senkivel kapcsolata)

kevesebb , m int egy  
éve  

5%

több, mint egy éve 
95%

Azaz, a 65 gyermekből, 63 több mint egy éve él átmeneti nevelésben annak ellenére, hogy 

nincs kapcsolatuk senkivel. Kérdésként tehetjük fel, hogy az eseteikben mit tartalmaznak a
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felülvizsgálati határozatok, az örökbefogadhatóvá nyilvánítással az örökbefogadás lehetősége 

vagy a szülői felügyelet megszüntetésével a tartós nevelésbe vétel nem jelentene-e 

kiszámíthatóbb, az állandóságot jobban reprezentáló megoldást? A Gyvt. a gyámhivatal 

feladataként határozza meg, hogy a feltételek fennállása esetén döntsön az 

örökbefogadhatónak nyilvánítás vagy a szülői felügyelet megszüntetése iránti per 

indításáról.474

A kapcsolat hiánya, elégséges feltétel lehet mindkettőnél.475

174 Gyvt. 79. § (1) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyám, a hivatásos 
gyám, a nevelőszülő vagy intézmény, valamint a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fővárosi 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján évente -  a három éven aluli gyermek esetében 
félévente -  felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal dönt az egyéni elhelyezési terv. 
illetve a gondozási hely fenntartásáról vagy módosításáról, továbbá -  a feltételek fennállása esetén -  a szülői 
felügyelet megszüntetése iránti per indításáról vagy, ha ez nem szükséges, a gyermek örökbcfogadliatónak 
nyilvánításáról, vagy az átmeneti nevelés megszüntetéséről.
475 Csjt. 48/A. § (1) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a 
szülő gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot, életvitelén, körülményein nctn változtat, 
és emiatt az átmeneti nevelés nem szüntethető meg. Erre a jogkövetkezményre a szülőt az átmeneti nevelést 
elrendelő határozatban figyelmeztetni kell.
(2) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermeket örökbcfogadliatónak nyilvánítja abban az esetben is, ha
a)  a szülő lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helye hátrahagyása nélkül megváltoztatja, 
melynek felderítésére irányuló intézkedések fél éven belül nem vezetnek eredményre, vagy
b ) a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot.
Csjt. 88. § (1) A bíróság megszünteti a szülői felügyeletet:
b) ha a gyermeket más személynél helyezték el, vagy átmeneti nevelésbe vették és a szülő felróhatóan gyermeke 
érdekét súlyosan sértő módon nem működik együtt a gyermekét gondozó nevelőszülővel vagy intézménnyel, 
gyermekével nem tart kapcsolatot, továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein az átmeneti nevelés 
megszüntetése céljából nem változtat.
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5. Kérdés

Az 5. kérdésre adott válasz szorosan kapcsolódik a 4. kérdéshez, azaz, akinek nincsen 

kapcsolata senkivel, tudja-e annak mi az oka?
41%-ban válaszolták a gyermekek, hogy nem tudják mi az oka annak, hogy nincsen 

kapcsolatuk senkivel. Ez azt jelentheti számunkra, hogy ezeknek a gyermekeknek a gyámmal, 

a gyámi tanácsadóval, a nevelőszülővel, a nevelőszülői tanácsadóval, valamint a 

családsegítőkkel sincsen megfelelő kapcsolatuk. A tájékoztatás, a kapcsolattartás 
alakulásának figyelemmel kisérése, segítése a felsorolt személyek mindegyikének feladata és 

kötelezettsége. A kérdés pusztán az, hogy ezekben az esetekben a gyermekek -  akik 

elméletileg addig vannak átmeneti nevelésben, amíg (többek között) kapcsolataik nem 

javulnak családjukkal vagy addig, amíg a kapcsolataik hiányában más ellátási formát nem 

találnak nekik -  miért nem tudnak semmit kapcsolataik hiányának okairól, és ezek a kérdések 

miért nem kerültek szóba az elhelyezések, felülvizsgálatok során. Végül ezen okok 

ismeretének hiányában, hogyan várhatnánk el, hogy a gyermek is legyen aktív részese 

sorsának alakításában.
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6. Kérdés

Van olyan testvéred (testvéreid), akit máshol - másik nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban - helyeztek el?

nem válaszolt; 20; 
4%

Igen magas számban (160 fö) és arányban (36%) válaszolták a gyermek azt, hogy van olyan 

testvérük, akit nem velük együtt, hanem más nevelőszülőnél, lakásotthonban, esetleg 

gyermekotthonban helyeztek el. Az elképzelhető, hogy ezek között vannak speciális 

szükségletű gyermekek, de hogy ekkora arányban lennének testvérek, akik közül az egyik 

speciális szükségletű a másik viszont nem, az szinte elképzelhetetlen. A Gyvt. egyértelműen 

fogalmaz, hogy az elhelyezés során figyelemmel kell lenni a gyermek testvéreivel való 

együttes elhelyezésre [Gyvt. 82. § (3) bek. b) pont]. Kérdés az, hogy ilyen arányban lehet-e 

nem figyelemmel lenni a testvérek együttes elhelyezésére, többek között annak tudatában, 
hogy elképzelhető a testvér a gyermek életében az egyetlen megmaradt vérszerinti kötelék?
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7. Kérdés

Ha van olyan testvéred (testvéreid), akit máshol helyeztek el, soktál vele
találkozni?

(Ha a & kérdésre Igennel válaszolt)

igen, de nem 
mindegyikkel

13%

A 7. kérdés kapcsolódva az előzőhöz arra kereste a választ, hogy azok a gyermekek, akiket 

testvéreiktől külön helyeztek el, szoktak-e találkozni máshol elhelyezett testvéreikkel.

Az eredmény megdöbbentő. 31% nem, 13% nem mindegyikkel szokott találkozni. Azaz a 

gyermekek 44%-nak nincsen semmilyen kapcsolata testvérével. Ez egyébként jelen esetben 

69 gyermeket jelent szemben a 91 gyermekkel, akiknek van kapcsolata testvéreivel.

Felmerülhet bennünk egyik oldalról, hogy a 69 gyermek esetében remélhetőleg nem egy 

sajátos „távoltartási” intézkedésről van szó, másik oldalról, pedig az, hogy a gyermek legjobb 

érdekét szolgálja-e, ha családjából kiemelve, testvérétől is távol tartva kapcsolattartás 
hiányában gondozzák?
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8. Kérdés

Ha van olyan testvéred (testvéreid), akit máshol helyeztek el, 
szerinted kérheted, hogy egy helyen lakjatok?

(Ha a 6. kérdésre igennel válaszolt)

nem válaszolt 
4%

nem
23%

Végül e kérdéskörhöz kapcsolódva a 8. kérdés annak a gyermeki jognak az ismeretét 

vizsgálta, amely lehetősségként biztosítja az átmeneti nevelt gyermek számára, hogy 

kezdeményezhesse a testvéreivel való együttes elhelyezését.

Azok a gyermekek, akiknek testvére(i) is gyermekvédelmi ellátásban él, 23%-ban úgy 

gondolják, hogy nem kérhetik az együttes elhelyezésüket testvéreikkel, 31%-a pedig nem 

tudja, hogy kérheti-e. Tehát 54%, azaz 86 gyermek az eljárások során nem is hallott még erről 

a jogáról, bár 100%-ban érintett a kérdésben.476 Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a 

válaszadó gyermekek többsége 10 és 17 év közötti volt.

1176 9. § (l) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi 
állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan
b) gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy testvéreivel való együttes elhelyezését
kezdeményezze.
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9. Kérdés

Jelöld be azokat, akikkel szerinted jogod van lenne rendszeresen
találkozni!

anyukád 

apukád 

nagymamád 

nagypapád 

nagybácsid 

nagynénid 

18  évnél fiatalabb testvéred 

1 8  évnél idősebb testvéred 

akár más valakivel, aki hozzád közel áll

0 50 100 150 200 250 300 350 400

(fő)

A Gyér. 28 § (1), (3) bekezdése sorolja fel, hogy kik lehetnek jogosultak a gyermekkel való 

kapcsolattartásra, másik oldalról a gyermek kivel jogosult kapcsolatot tartani.477 A táblázat azt 

jól érzékelteti, hogy teljesen eltérő a gyermekek fogalma arról, hogy kivel tarthatnák a 

kapcsolatot. A legtöbben a szülőket jelölik meg és a kiskorú testvért, míg legkevesebben a 

nagybácsit vagy nagynénit. Jó jelnek mutatkozik ugyanakkor, hogy a „más valakit, aki közel 

áll hozzád” személyt 224 gyermek jelölte be, ami arra enged következtetni, hogy sok gyermek 

tartja a kapcsolatot családon kívüli személyekkel, barátokkal, akik szinesithetik, 
tartalmasabbá tehetik életüket.

Ugyanakkor a 452 gyermek közül pusztán 109 volt annak tudatában (és jelölte be az összes 

választ), hogy elméletileg a felsorolt személyek közül mindegyikkel lehetősége lenne 

kapcsolatot tartani ilyen vagy olyan formában (személyesen, levélben, telefonon) az átmeneti 
nevelése során.

4,7 Gyér. 28. § (1) A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú 
testvér, továbbá -  ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy 
kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja -  a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének 
házastársa is jogosult.
(3) Indokolt esetben -  ha az a gyermek érdekében áll és különösen, ha azt maga is kéri -  a gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló gyermek gyámja biztosíthatja, hogy a gyermek személyes kapcsolatait az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl is ápolhassa. A gyám és a gyermek közötti vita esetén a gyámhivatal dönt.
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10. Kérdés

Szerinted az alábbiak közül Neked mikor van, vagy lenne 
jogod találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

csak hétvégeken csak minden hétvégéken, de akér 
második hétvégén hétköznap délután is,

ha előre 
megbeszéljük

A 10. kérdés álláspontom szerint a gyermekek kapcsolattartását szabályozó gyámhivatali 
határozatok és a mindennapok gyakorlatának ismeretében volt megválaszolható.

Szerinted az alábbiak közül Neked mikor van, vagy lenne jogod 
találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

nem válaszolt 
3% csak hétvégeken 

25%

hétvégéken, de akár 
hétköznap délután 

is, ha előre 
megbeszéljük 

53%

csak minden 
második hétvégén 

19%

A „lenne jogod” kérdésfeltevés ellenére, a megkérdezett gyermekek 44%-a gondolja úgy, 

hogy csak a hétvégén (25%) vagy minden második hétvégén (19%) lenne illetve van joga 

találkozni a szüleivel, rokonaival.
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Azt talán felesleges hangsúlyozni, hogy ilyen megszorítás vagy előírás sehol nem szerepel a 

jogszabályokban, a gyakorlat alakítja így. Természetesen sok esetben az ilyen vagy ennél 

szigorúbb korlátozásra szükség lehet. Ilyenkor a fokozatosság elvének alkalmazása és 

felügyelet mellet, szakemberek segítségével lehet ápolni és megkísérelni szorosabbra fűzni a 

kapcsolatokat. A gond az, hogy gyakran erre sem kidolgozott terv, sem megfelelő hely, sem 

szakember, sem elég idő nincs. Amikor bensőséges kapcsolat kialakítása, elősegitése lenne a 

cél, de a kapcsolattartás helye kéthetente egy zsúfolt folyosó vagy szoba, ahol több ember 

ugyanabból a célból tartózkodik, nem várhatunk gyors változást. A kapcsolatügyeletek 

tevékenységének bővítése és intenzívebb alkalmazása lenne indokolt, hiszen az elsődleges cél 

ezekben az esetekben nem pusztán az „általános” kapcsolattartási jog gyakorlása, hanem 

olyan kapcsolat ápolása, felépítése, amelynek sikerén múlhat az, hogy a gyermek visszakerül 
a családjába vagy sem.

A kapcsolattartás Gyér.-ben megfogalmazott célja, -  hogy a gyermek és a szülő, valamint a 

más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, 
továbbá az arra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel 

kísérje, tőle telhetőén elősegítse -  az átmeneti nevelésbe vett gyermekek esetében kiegészül a 

vérszerinti családba való visszahelyezés céljával.478

t

4 7 8 Somfai Balázs: Családból kiemelt gyermek kapcsolatai. Családi Jog, 2005



Szerinted az alábbiak közül Neked mikor van, vagy lenne
jogod találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

■  csak hétvégeken

□  csak minden második hétvégén

□  hétvégéken, de akár hétköznap délután is, ha előre megbeszéljük

A fenti ábrán azt látjuk, milyen arányban válaszoltak a gyermekek a kérdésekre attól függően, 
hogy melyik ellátási formában élnek. Legszabadabbnak a gyermekotthonok tűnnek (60,3%) a 

hétköznapi találkozások lehetőségét tekintve, míg a korlátozóbb minden második hétvégét 

legtöbben a nevelőszülőknél élő gyermekek jelölték be (23%).
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11. Kérdés

Szerinted az alábbiak közül Neked hol van, vagy lenne jogod
találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

ahol, lakom, az arra ahol, lakom, az arra ahol lakom, ott nem, 
kijelölt helyen, de a kijelölt helyen, akár a csak máshol 

szobámban nem szobámban is

Szerinted az alábbiak közül Neked hol van, vagy lenne jogod 
találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

ahol lakom, ott nem, ah°l, lakom, az arra
csak máshol kijelölt helyen, de a

kijelölt helyen, akár a 
szobámban is

27%

A két ábra közül talán általánosságban azt a választ érdemes kiragadni, hogy 24%, azaz 107 

gyermek gondolja úgy, hogy nem vagy nem is lenne joga, hogy szülei ott látogassák 

rendszeresen, ahol él. A kapcsolattartást szabályozó gyámhivatali határozatok jelentős 

hányada a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek rendszeres kapcsolattartását a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat „épületébe”, vagy „hivatalos helyiségébe” szabályozza, sok 

esetben -  kapacitás hiányában -  kéthetes intervallumokban. Az otthonokban elhelyezett 
gyermekek esetében helyszínként általában az otthont, „részletekért” a házirendet jelölik meg 

a határozatok.
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Szerinted az alábbiak közül Neked hol van, vagy lenne jogod
találkozni a szüléiddel, rokonaiddal?

■  ahol, lakom, az arra kijelölt helyen, de a szobámban nem □  ahol, lakom, az arra kijelölt helyen, akár a szobámban is 

O ahol lakom, ott nem, csak máshol

Szintén érdemes volt a kérdést megközelíteni abból az aspektusból is, hogy hol élnek a 
gyermekek. Úgy tűnik, hogy a lakásotthoni elhelyezés biztosítja a legnagyobb szabadságot. A 
lakásotthonban élő és megkérdezett gyermekek 56,1%-a szerint van lehetősége arra, hogy 
szüleiket a szobájukban is fogadhassák. A gyermekotthonban élő gyermekeknél 52,9%, míg a 
nevelőszülőknél élő gyermekek esetében 43,7% ez az arány. Feltűnően nagy azonban -  35,6% 
-  azoknak a nevelőszülőknél élő gyermekek aránya, akik szemben a lakásotthonban lakó 
gyermekek 8,4%-os arányával, úgy gondolják, hogy nem is lenne joguk szüleikkel ott 
találkozni, ahol élnek.

Talán meglepődünk, ha az eredményeket összevetjük a jogszabályi rendelkezéssel. Az ellátást 
nyújtó elősegíti a gondozott gyermeknek hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartását. 
A kapcsolattartás -  egyik -  formája különösen: a gondozott gyermek meglátogatása 
tartózkodási helyén.479

4791 5/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

87. § (1) A kapcsolattartásra jogosult (a továbbiakban, hozzátartozó) és a gondozott gyermek 
kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg Az ellátást nyújtó elősegíti a gondozott gyermeknek 
hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartását.

(2) A kapcsolattartás formái különösen
a) a gondozott gyermek meglátogatása tartózkodási helyén, továbbá alkalmanként legfeljebb 2 napra történő 

elvitele (folyamatos kapcsolattartás),
(5) A gondozott gyermeket a hozzátartozó a gyermekotthon, illetve más bentlakásos intézmény házirendje, 

illetve a nevelőszülői hálózat működtetőjével történt előzetes megállapodás szerint látogathatja. A látogatás 
alkalmával gondoskodni kell arról, hogy a gondozott gyermek és a hozzátartozó találkozása és a látogatás alatti 
cgyüttléte kulturált formában és zavartalan körülmények között történhessen.
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Konstruktív együttműködést várunk el a szülőktől480, de a kapcsolattartás céljának elérése 
érdekében ugyanez elvárható mindenkitől, aki a kapcsolat alakításában részt vesz. A 
jogszabályok kellően rendelkeznek arról kinek, milyen szerep jut a feladatok ellátása során, 
azokat „csupán” komplexen értelmezni kell, valamint lelkiismeretesen alkalmazni és 
végrehajtani.481

12. Kérdés

Szerinted jogod van lezárt borítékban úgy levelet küldeni, hogy azt elküldés előtt
senki más ne olvassa el?

,so Gyvt. 78. § (1) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatát, a szülőnek a 
nevelőszülővel, gyermekotthonnal, illetve fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonával való 
együttműködését, továbbá a szülő magatartásában, életvitelében és körülményeiben beálló változásokat 
folyamatosan figyelemmel kíséri.
481 Ld. 15/1998 NM rendelet 82-89. §
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13. Kérdés

Szerinted jogod van felbontatlan borítékban levelet kapni?

nem, mert a levelet 
előttem más elolvashatja 

6% nem tudom 
10%

nem, a borítékot előtt 
más felbonthatja 

5%

igen
79%

A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával vagy levelezésével kapcsolatban 

önkényes vagy törvénytelen beavatkozásoknak (Gyermekjogi Egyezmény 16 cikk).

A levelezés és a telefonkapcsolat lehetőségének biztosítása során az ellátást nyújtó a 

levéltitokhoz, illetve a magántitokhoz való jog biztosításával jár el. A levéltitkot megsérti az -  

és büntetőjogi felelősségre is vonható -, aki másnak levelét felbontja, megszerzi, illetéktelen 

személynek átadja abból a célból, hogy annak tartalmát megismerje. E jogosultság abszolút 

szerkezetű, ennek korlátozása csupán a büntetőeljárási jogban, illetve a büntető-végrehajtási 

jogban található.

Egyértelműen törvénysértő tehát a gyermek levelezéseinek önkényes ellenőrzése. 

Megnyugtatónak mondható ugyanakkor a 12. és 13. kérdésre adott válaszok aránya. Ebből az 

derül ki, hogy a 12. kérdésre adott 7% nem, illetve a 13. kérdésre adott 5% és 6% nem 

válaszok aránya, valamint a „nem tudom” 6% és 10% aránya igen csekély. Remélhetőleg ez 

az arány is csak annak a 8-10 éves korosztálynak tulajdonítható, akik a levelezést, mint 

kapcsolattartási formát még nem alkalmazzák, így levelezéssel kapcsolatban a hivatalos 

levelekre gondolnak, amit többnyire a gyám intéz.
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14. Kérdés

Ahol jelenleg laksz, tudsz úgy telefonálni, hogy azt mások ne
hallják?

nem
26% igen, de csak néha 

28%

Ahol jelenleg laksz, tudsz úgy telefonálni, hogy azt mások ne
hallják?

50,0% 
45,0% 
40,0% 
35,0% 
30,0% 

százalék 25,0% 
20,0% 
15,0% 
10,0%  

5,0% 
0,0%

■  igen, de csak néha □  igen, bám itor □  nem

A kapcsolattartási jog egyik formája a telefonkapcsolat. E jogot tehát kizárni vagy 

indokolatlanul és aránytalanul korlátozni ilyen tartalmú határozat hiányában nem lehet.
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A válaszok azt mutatják, hogy a gyermekek többsége, 54%-a számára ez a lehetőség nem 

vagy csak korlátozott mértékben érhető el úgy, hogy az ne mások jelenlétében, „füle 

hallatára” történjen. A jogszabály e kérdéskörben is egyértelműen rendelkezik és kimondja, 

hogy a telefonkapcsolat lehetőségének biztosítása során az ellátást nyújtó a magántitokhoz 

való jog biztosításával jár el [15/1998. NM rendelet 82.§ (6) bek.].

A gyámhivatali határozatok ugyanakkor általában nem tesznek külön említést a 

telefonkapcsolatról, ami megvalósulhat egyrészt a telefonhívások fogadásával és hívások 

kezdeményezésével egyaránt. Biztosítható nyilvános és visszahívható fülkék elhelyezésével 

(otthonokban), előfizetéses vonalon, mobil telefonon valamint a hagyományos 

telefonkapcsolathoz hasonló illetve azon túlmutató internetes (kamerás) kapcsolaton 

keresztül.

Érdemes a jövőben erre a kapcsolattartási formára nagyobb figyelmet szentelni, hiszen a 

fizikai távolságok ellenére az érzelmi kapcsolatok ápolásában jelentős szerepet játszhatnak. El 

kell gondolkodnunk azon, hogy a kapcsolattartás e fontos formáját, hogyan lehet elérhetőbbé 

és használhatóbbá (pl. visszahívható telefonfülke, telefon sarok) tenni a gyermekek és szülei, 

hozzátartozói, ismerősei számára.
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15. Kérdés

Szerirtfed lőnek kell megfizetni az utazás költségeit, ha a gyermek 
szüleihez, rokonaihoz utazik?

ahol lakk (otthon, 
nevelőszülő), ott kap 

pénzt utazásra
66° /

a gyereknek, például 
zsebpénzből 

18%

a  szülőnek, vá g / 
rotonak 

17%

A jogszabály kimondja, hogy a gondozott gyermek részére biztosítani kell olyan eszközöket 

-  különösen jegyet, bérletet az utazáshoz, postai költségeket a levelezéshez és a 

telefonáláshoz amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel 

kapcsolatot tarthat. Igen soknak tekinthető ennek fényében a gyermekek 18%-a, azaz 

konkrétan 84 gyermek, aki azt tapasztalja, hogy a kapcsolattartásra a költségeiket neki kell 

zsebpénzéből megfizetnie. A megkérdezettek gyermekek 17%-a szerint a szülőt terheli 

utazásainak fedezése. Összesen tehát 35%, azaz 162 gyermek álláspontja szerint az utazás 

költségeit, jogszabályellenesen másra hárítják.
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16. Kérdés

Találkozol annyit anyukáddal vagy apukáddal, esetleg rokonaiddal, amennyit
szeretnél?

nem válaszolt
3%

A 16. kérdésre adott válaszok kommentárt nem igényelnek.
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17. Kérdés

Ha nem, szerinted kín múlik, hogy ez megváltozzon?
(azokközött, akika 16. kérdésre nemre) válaszoltak)

válaszok szárra

Azon gyermekek közül, akik nem találkoznak annyit hozzátartozóikkal, amennyit szeretnének 

181 gyermek gondolta azt, hogy a változás rajta vagy a hozzátartozóján múlik és 45 gyermek 

jelölte be, hogy a változás másokon (szakembereken) is múlhat. Álláspontom szerint, ha 199 

átmeneti nevelt gyermek elégedetlen a kapcsolataival és abból csak 45 gondolja azt, hogy a 

változásban más is segíthet, azt mutatja, hogy a támogatásban melléjük rendelt 

szakembereknek (családsegítőnek, gyámi tanácsadónak, gyámnak, nevelőszülőnek, 

neveleőszülői tanácsadónak) bőven van még feladata.
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18. Kérdés

Szerinted kinek kell segíteni, ha egy gyermek és szülei vagy rokonai között nem
jó a kapcsolat?

nem válaszolt senkinek, az rajtuk múlik

A megkérdezett gyermekek válaszait vizsgálva, beleértve azokét is, akik úgy érzik, annyit 

találkoznak szüleikkel, hozzátartozóikkal, amennyit szeretnének már jobb az arány. A 

gyermekek 46%-a a szakembert jelöli meg segítőnek ha kapcsolat javításában. Még mindig 

azonban pont az 50%, azaz 224 gyermeknek az a tapasztalata, elképzelése, hogy szakember 

segítségére nincs szükség vagy eddig nem tapasztalta szakember segítségét. Azt persze 

mindannyian tudjuk, hogy a kapcsolattartás célja elérése érdekében a kiszámítható, felkészült 

és együttműködő, állandó szakemberek segítségére mennyire és milyen mértékben van, illetve 

lenne szükség.
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19. Kérdés

Szerinted hová, kihez fordulhatsz, ha úgy érzed akadályoznak a szüléiddel vagy rokonaiddal 
való találkozásban, kapcsolattartásban?

(fő)

Az utolsó kérdésre adott válaszok egyik oldalról megnyugtatóak, másik oldalról aggodalomra 

adnak okot.

Megnyugtató, ha azt nézzük milyen széles a skála azon személyek vonatkozásában, akiket a 

gyermekek felkereshetnek, ha a kapcsolataikat illetően korlátozzák őket. Megnyugtató az is, 

hogy sokan a gyámot, a gyámhivatalt, a nevelőszülőt, a tanácsadót, nevelőtanárt és a 

gyermekjogi képviselőt jelölte meg segítő személyként. Aggodalommal kell azonban 

észlelnünk, hogy 29 gyermek írta azt, hogy senkihez nem fordulhat segítségért és 6 gyermek 

nem tudja kihez fordulhatna. Bár arányaiban a 452 gyermekhez képest ez a szám nem tűnik 

soknak, viszont ez egy gyermek esetében sem szabadna, hogy előforduljon.
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A , jogismereti kérdőív” beváltotta, sőt meghaladta a hozzá fűzött reményeket.

A válaszok jól érzékeltetik, hogy akad még tenni, alakítani való a jogalkotás, de elsősorban a 

jogalkalmazás valamint e kettő közötti összhang megvalósítása területén egyaránt.

Befejezésül néhány külön említést érdemlő választ idézek a kérdőívekből, amelyek 

jelentőségét az adja, hogy átmeneti nevelt gyermekek írták:

„Nem tudom van-e testvérem, aki máshol él”

„Csak havonta találkozhatok a szüleimmel”

„Szeretném, ha beleszólhatnék, hogy a testvéremmel lakhassak”

„Megszöknék”

„Apámat nem ismerem, külföldön él, anyám meghalt, nincsenek rokonaim”

„Nincs senkim”

„Senkihez, senkihez, senkihez”
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Javaslatok

Talán már a témaválasztás indokai érzékeltették az olvasóval, hogy legjelentősebb akadályt a 

gyermeki jogok és a gyermek legjobb érdekének érvényesítése szempontjából a nem egységes 

jogalkalmazás jelenti. A joggyakorlat egységesítésére vonatkozó javaslataim mellett persze 

számos jogszabály módosítási javaslatot, elképzelést illetve lehetőséget ajánlok az 

értekezésben a jogalkotó számára. Összegzésként ezeket rendezem pontokba.

1. Az Alkotmány tartalmának gazdagítása és egyben a gyermeki jogok jobb 

érvényesülése érdekében tartom indokoltnak az Alkotmány XII. fejezetének bővítését. 

Az alapvető jogok és kötelességek között -  hasonlóan az Unió Alapjogi Chartájához -  

célszerű lenne rendelkezni arról a kötelességről, amely minden a gyermekkel 

kapcsolatban álló, a gyermek ügyeit intéző személyt, intézményt a gyermek legjobb 

érdekének megfelelő eljárásra, döntések meghozatalára kötelez a gyermeket érintő 

minden tevékenységükben. A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény 3. cikk 1. pontja 

értelmében a szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a 

közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden a gyermeket érintő 

döntésükben a gyermek legjobb érdekét veszik figyelembe. A jogszabályoknak 

megfelelő, azaz a jogszabályokat nem sértő eljárások ugyanis - nem ritkán -  súlyos 

gyermeki érdeksérelmet eredményeznek. A változtatással a társadalom tudatformálása 

és e relatív új szemlélet elsajátítása a gyermekek rövid és hosszútávú érdekeit egyaránt 

szolgálná.

2. Elképzelhetőnek tartom, hogy az emberi jogi biztos hivatalának kibővítésével 

elégséges nagyobb hangsúlyt helyezni a gyermeki jogok védelmére. A gyermeki jogok 

emberi jogok, így nem biztos, hogy célszerű lenne elválasztani az emberi jogi biztos 

hivatalától, amelynek már kialakult presztízse van a társadalomban és ismert 

jogintézmény az állampolgárok körében. A hivatalon belüli állandó, nagyobb létszámú 

és önálló „Gyermekjogi Vizsgálati Osztály” létrehozása azonban ebben az esetben is 

feltétlenül kívánatos lenne. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bár az országgyűlési 

biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság eljárása, határozata, 

illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival 

összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a 

rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket -  ide nem értve a
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közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát -  már kimerítette, illetve jogorvoslati 

lehetőség nincs számára biztosítva, de ez nem jelenti azt, hogy a biztos 

magánszemélyek -  adott esetben a szülők gyermekeiknek esetlegesen alkotmányos 

jogsérelmet okozó -  magatartását vizsgálhatná. Ezért a biztos jelentései gyermeki 

jogokat sértő magatartásokra vonatkozó megállapítást nem tartalmaz.

3. A New York-i Egyezménybe foglalt gyermeki jogok köre abból az elméleti és 

gyakorlati megközelítésből került meghatározásra, hogy a gyermek szülőktől -  apától 

és anyától -  származik. Majd, ezen vélelemre, azaz a fogantatáskor vélelmezhetően 

fennálló tényre, körülményre tekintettel nevesítették a gyermeki jogokat. Másik 

oldalról közelítve azt állapíthatjuk meg, hogy az Egyezmény következetesen szülőket

-  és nem csak szülőt, anyát vagy apát -  említ, amikor a gyermek családi viszonyaival 

kapcsolatos jogait sorolja A szülőkkel kapcsolatos rendelkezéseiben is többes számot 

használ az Egyezmény, amikor a szülőknek ír elő kötelezettséget a gyermekükkel 

kapcsolatosan. Végül a részes állam a szülőknek köteles segítséget nyújtani a gyermek 

nevelésével kapcsolatban reájuk háruló felelősség gyakorlásához. A fent írtak alapján

-  álláspontom szerint -  nem kérdéses, hogy az Egyezmény szellemisége a gyermek 

szülőktől, azaz anyától és apától való származásának vélelmét állítja fel. Erre a 

vélelemre tekintettel fogalmazza meg a jogokat, a jogosultak és a kötelezettek körét. 

Mindebből azonban az következik, hogy az Egyezményben említett jogokkal 

elsődlegesen célzott és felruházott személy, a gyermek olyan jogok és ezáltal 

lehetőségek birtokába jut, amit a részes állam -  bizonyos jogok tekintetében -  csak az 

Egyezményben fogalt körülmények fennállta esetében korlátozhat, és akkor is csak a 

gyermek érdekében. Ezért a gyermek emberi jogait durván sértő rendelkezésnek 

tartom az Eütv-t módosító 2005. évi CLXXXI. törvény 11 .§ és 12.§ rendelkezéseit.

4. Kérdéses a kapcsolattartás azokban a jövőbeni esetekben, amikor a szülővel szemben 

a bíróság nem a gyermek -  hanem éppen a gondozó szülő -  sérelmére elkövetett 

cselekmény miatt büntetőeljárási kényszerintézkedésként távoltartást rendelt el. 

Ugyanis a Csjt. 92.§ (2) bekezdése a szülőnek csak akkor szünetelteti a 

kapcsolattartási jogát (is), ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekmény miatt áll 

távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt. A hatályos rendelkezések értelmében, ha 

a szülő a másik szülő sérelmére elkövetett cselekmény miatt távoltartás hatálya alatt 

áll, akkor az kapcsolattartási jogát nem érinti akkor sem, ha a gyermek a bántalmazott
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szülővel él. Ez azt jelenti, hogy a bántalmazó szülő a bántalmazott szülőtől távol 

tartózkodni köteles, de ugyanabban a háztartásban gondozott gyermekével változatlan 

formában tarthatja a kapcsolatot. Az ellentmondásos helyzetet feloldaná a Csjt. 

módosítása, amely értelmében a szülő kapcsolattartási joga akkor is szünetel, ha a 

gyermeket nevelő szülő sérelmére követ el olyan cselekményt, ami miatt 

büntetőeljárási kényszerintézkedésért távoltartást rendeltek el.

5. A határozatok általában nem tesznek külön említést a telefonkapcsolatról, ami 

megvalósulhat egyrészt a telefonhívások fogadásával és hívások kezdeményezésével 

egyaránt. A kapcsolattartás e formája ma már nem kizárólag előfizetéses vonalon, 

mobiltelefonon gyakorolható, hanem a hagyományos telefonkapcsolathoz hasonló 

illetve azon túlmutató internetes (kamerás) kapcsolaton keresztül is. Célszerű és 

érdemes lenne a jövőben erre a kapcsolattartási formára nagyobb figyelmet szentelni, 

hiszen a fizikai távolságok ellenére az érzelmi kapcsolatok ápolásában a XXI. század 

nyújtotta technikai lehetőségek jelentős szerepet játszhatnak.

6. Az időszakos kapcsolattartás ideje alatt a folyamatos kapcsolattartásnak nincs helye. 

[Gyér. 27. § (5) bek.] Téves e rendelkezés azon értelmezése, hogy az időszakos 

kapcsolattartást megalapozó szünidő alatt folyamatos kapcsolattartásnak csak akkor 

nincsen helye, amikor éppen időszakos kapcsolattartás van, amúgy változatlanul 

fennáll a folyamatos kapcsolattartás. A Gyér. 27. § (5) bekezdése a fent említett 

gyakorlati problémák kiküszöbölése érdekében 2007-ben bővült az a) és b) ponttal. 

Amellett, hogy logikus továbbra is, hogy időszakos kapcsolattartás alatt nincsen 

folyamatos kapcsolattartás, azaz a jogosult a gyermekkel eltöltött időszakos 

kapcsolattartást követően nem kérheti az ezen időszakra esett folyamatos 

kapcsolattartás pótlását, kiterjesztően rendelkezik a jogszabály. Nincs helye 

folyamatos kapcsolattartásnak akkor sem, amikor a gondozó szülő (kapcsolattartásra 

kötelezett) a szünidőkben (téli, nyári, őszi, tavaszi) a gyermekkel együtt van, esetleg 

elutazik. Ennek időtartamát a rendelet kétféle módon határozza meg. Egyrészt a 

gondozó szülő gyermekével eltöltött „zavartalan” együttléte nem haladhatja meg a 

kapcsolattartásra jogosult időszakos kapcsolattartásának időtartamát, másrészt 

amennyiben nem rendelkeztek az egyezségben/határozatban a jogosultat megillető 

időszakos kapcsolattartás időtartamáról, akkor a két hetet.
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A jogszabályból nem egyértelmű azonban mennyi ez az időtartam akkor, ha a jogosult 

időszakos kapcsolattartási időtartama kevesebb, mint két hét (pl. a nyári szünet során), 

ha szüneteltetik az időszakos kapcsolattartást, illetve mi a követendő gyakorlat a 

pusztán napokban számolható (őszi, tavaszi) szünetekben. Az arányosság, 

méltányosság valamint a családi élet tiszteletben tartásának követelménye e kérdés 

tekintetben azt jelenti, hogy -  ha a felek másként nem rendelkeznek -  a tanítási 

szünetek, többnapos ünnepek legfeljebb fele részében van időszakos és/vagy 

folyamatos kapcsolattartásnak helye. Amikor tehát a felek fele-fele arányban 

osztoznak a szünidők időszakában vagy a gyámhivatal/bíróság hoz ilyen tartalmú 

határozatot, akkor csak időszakos kapcsolattartásról kell dönteni, folyamatosról nem.

7. A Gyér. 30.§ (1) bekezdése a megegyezés tartalmi elemei között tévesen fogalmazza 

meg a „folyamatos valamint időszakos kapcsolattartás gyakorisága és időtartama” a) 

pontot, ugyanis, ha a folyamatos kapcsolattartás magában foglalja a többi 27.§ (3) 

bekezdésben felsorolt kapcsolattartási formákat is, akkor nem használható úgy a 

fogalom, mintha az pusztán a rendszeres elvitelt jelentené. Egyrészt erre utal a 30. § (1) 

b) pontja, amikor az a) pontra tekintettel az átadás, visszaadás helyéről, idejéről és 

módjáról tesz említést, ami a rendszeres látogatásokkor nincsen, kizárólag az 

elvitelkor. Másrészt a folyamatos kapcsolattartás egyéb formái, mint levelezés, 

ajándékozás, csomagküldés esetében időtartam, átadás, visszaadás helye vagy 

módjáról szintén nem beszélhetünk. A kifejtett pontatlanság nézetem szerint a rendelet 

szövegének változtatásával oldható meg. A Gyér. 30. § (1) bekezdése „a rendszeres 

elvitel valamint időszakos kapcsolattartás gyakoriságában és időtartamában” való 

megegyezést jelölje meg, e) pontjában, pedig nem a kapcsolattartás egyéb formáiról, 

hanem a 27.§ (3) bekezdésének megfelelően a „folyamatos kapcsolattartás egyéb 

formáiról” szóljon.

8. Testvérek-szülő kapcsolattartás szabályozása esetében jelenleg előfordulhat, hogy az 

egyik gyermek vonatkozásában a gyámhivatalnak, másik gyermek esetében a 

bíróságnak lesz hatásköre. Fiúgyermeket az apánál, lánygyermeket az anyánál helyezi 

el a bíróság, majd két évvel később gyermekelhelyezés megváltoztatása során a 

fiúgyermeket is az anyánál helyezi el a bíróság, a lánygyermek vonatkozásában, pedig 

újraszabályozás igénye és indokoltsága merül fel a gyámhivatal előtt.

248



Az, hogy a gyermekek vélhetően együtt gyakorolják majd a kapcsolattartást a 

különélő szülővel, ami azonos szabályozást feltételez mindkét gyermek tekintetében, 

azt indokolják, hogy a bíróság a gyermekek érdekében -  az erre utaló jogszabályi 

háttér alapján -  vonja magához a hatáskört és határozzon mindkét gyermek 

kapcsolattartása tekintetében.

9. Álláspontom szerint a kapcsolattartáshoz való gyermeki jog és a gyermek érdekének 

védelme szempontjából fontos, hogy a bíró már a keresetlevél kézhezvételét követően 

a tárgyalás előkészítése során, ha a szülő-gyermek kapcsolat rendezetlenségét észleli, 

intézkedjék a felek előzetes meghallgatásáról. A Pp. nem zárja ki, hogy a bíró a már az 

előzetes meghallgatás során a kapcsolat leggyorsabb rendezése érdekében 

ideiglenesen intézkedjen a kapcsolattartásról. Erre azért lenne a gyakorlatban szükség, 

mert a bíróságok túlterheltsége, a családi jogviták magas száma mellett (ami az 

eljárások elhúzódását vonják maguk után) a bírónak egyébként 30 nap áll a 

rendelkezésére úgy a tárgyalás kitűzésére, hogy az első tárgyalási nap a 

keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követően legkésőbb négy hónapon belül 

megtartható legyen. Ez azt jelentené adott esetben, hogy a keresetlevél benyújtásától 

csak az első tárgyalásig eltelhet akár úgy 3-4 hónap, hogy nincs rendelkezés 

kapcsolattartás kérdésében. A felek (szülők) ideiglenes intézkedéssel kérhetik, hogy a 

bíróság a gyermek-szülő közötti kapcsolattartás kérdésében (is) soron kívül 

határozzon.482 483 A bíróság köteles a felet, ha nincs jogi képviselője -  perbeli eljárási 

jogairól és kötelezettségeiről - , a szükséges tájékoztatással ellátni, illetve 

meghatározott esetben részére jogi képviselőt kirendelni. Az esetek többségében 

jogi képviselő részvételével járnak el a felek a házasság felbontása iránti, illetve 

gyermekelhelyezési perekben. Kérdés, hogy azokban az esetekben, amikor a jogi 

képviselő (pl. ügyvédjelölt) elmulasztja a kérelem megtételét, a bíró köteles-e a 

gyermek érdekében tájékoztatni a feleket e lehetőségéről, vagy akár a gyermek 

érdekében hivatalból intézkedni. Nézetem szerint a gyermek legjobb érdeke 

érvényesítésének és a gyermeki jogok védelmének kötelezettsége a bíróságot arra 

kötelezi, hogy szükség esetén segítsék és tájékoztassák a feleket, a gyermeki jogokat 

védő és a gyermek érdekét legjobban képviselő jogérvényesítés érdekében.

482 Pp. 156. § (1) bek.
483 Pp. 7. § (2) bek.
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A bíróságok azon kötelezettsége, hogy minden, a gyermeket érintő döntésükben a 

gyermek legjobb érdekét veszik figyelembe -  álláspontom szerint -  azt az általános 

eljárási elvet jelenti, hogy a bíróságnak nem csupán a jogszabályoknak megfelelő, 

hanem a gyermek legjobb érdekének megfelelő, azaz a fennálló lehetőségek közül a 

gyermek egészséges fejlődése szempontjából mindig legjobb döntés kell meghozni a 

peres eljárás teljes tartama alatt.

10. A Gyér. nem részletezi a kapcsolattartás tárgyában hozott gyámhivatali/bírósági 

határozatok szükséges tartalmi elemeit. A döntés semmivel nem tartalmazhat kevésbé 

teljes körű és részletes rendelkezéseket a szülő-gyermek kapcsolattartása szabályozása 

során, mint a jóváhagyható egyezségek. Tekintettel arra, hogy a határozathozatal azt 

jelzi, hogy a felek között nincsen konstruktív együttműködés az egyezségkötésre, még 

inkább nélkülözhetetlenné teszi a határozat tartalmi elemeinek részletes felsorolását és 

a végrehajtható határozat meghozatalát. Logikus megoldás lenne a Gyér. 35.§ (5) 

bekezdésében visszautalni a 30.§ (1) bekezdésére a határozat tartalma tekintetében.

11. A „kapcsolattartás engedélyezése” kifejezés a Gyer.-ben idejét múlta és nem fedi az 

általa jelzett határozatok valódi tartalmát. A kapcsolattartást szabályozó határozat, a 

kapcsolattartási jog alapján alap esetben részletesen szabályozza az arra jogosult és a 

gyermek közötti kapcsolattartást. A bíróság/gyámhivatal nem arról dönt, hogy 

engedélyezi-e vagy sem az arra jogosultnak a kapcsolattartást, hanem szabályozza, 

vagy elutasítja a kérelmet. Gyermeki jog lévén nincs lehetőség az engedélyezésre, sőt 

-  mint szülői kötelezettséget -  kérelemre részletesen szabályozni kell, adott esetben 

viszont a gyermek érdekében elutasítani.

12. A gyermek kapcsolattartáshoz való joga korlátozható a gyermek érdekében. A 

gyermek veszélyeztetettsége esetén e jog megvonása, korlátozása és szüneteltetése 

nem csak lehetőséget, de kötelezettséget jelent. Az intézkedések a gyermek érdekében, 

jogai védelmében történnek és kell, hogy történjenek. Nem érthetünk egyet tehát a 

Gyér. azon rendelkezéseivel, hogy a kapcsolattartás megvonása, korlátozása és 

szünetelése csak kérelemre rendelhető el. Kötelességet vállalt Magyarország arra, 

hogy megtesz minden arra alkalmas törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési 

intézkedést, hogy a gyermeket megvédjék a rossz bánásmód, elhanyagolás, erőszak, 

fizikai és lelki durvaság bármilyen formájától (Gyermekjogi Egyezmény 19 cikk).
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A kizárólag kérelemre lehetséges kapcsolattartás megvonása, korlátozása és 

szünetelése éppen ezzel ellentétes intézkedés. A kérelem szó a jogszabály szövegébe 

azt jelzi, mintha a kapcsolattartás során alkalmazott rossz bánásmódról, 

bántalmazásról, elhanyagolásról tudomásszerző a gyámhivatalnak hivatalból nem 

kellene eljárnia a gyermek és jogai védelme érdekében, mikor éppen ennek az 

ellenkezője igaz.

13. Nézetem szerint -  szemben a Gyér. 31. § (2) bekezdésével -  mind a kapcsolattartást 

szabályozó alapeljárásban, mind a már megállapított kapcsolattartási jog gyakorlása 

során sor kerülhet a kapcsolattartás korlátozására, -  korlátozott kapcsolattartásra -  ha 

a jogosult felróható magatartást tanúsít. Ezt támasztja alá a Gyér. 27.§ (7) bekezdése 

is, mely szerint a gyermek érdekét veszélyeztető felróható magatartás vagy körülmény 

hiányában a kapcsolattartásra jogosulttól az elvitel jogát is magában foglaló 

kapcsolattartás nem vonható meg (más kérdés, hogy nem feltétlenül értek egyet a 

Gyér. 27.§ (7) bekezdésével, tekintve, hogy az elvitel jogát korlátozó szabályozás nem 

kizárólag felróható szülői magatartás vagy körülmény következménye lehet, hanem 

például a gondozó szülő elidegenítő magatartásának az eredménye). A rendelkezés 

értelmében tehát veszélyeztető magatartás vagy körülmény esetében megvonható a 

gyermek rendszeres elvitelének joga, azaz „korlátozott kapcsolattartásról” kell/lehet 

határozni. Különösen a szülők vonatkozásában nevezhetjük az ilyen tartalmú döntést 

korlátozásnak, hiszen a szülőknél alapesetben a megállapodás (döntés) a 

kapcsolattartás minden formájáról kell, hogy rendelkezzen.

14. A Csjt. az örökbefogadás joghatásai között csak a szülői felügyeleti és tartási jogok 

megszűnéséről szól, a hozzátartozók kapcsolattartási jogának megszűnéséről nem. 

Következtetni a kapcsolattartási jog megszűnésére abból lehet, hogy kivételként 

kizárólag a közös gyermekké fogadás esetét nevesíti a törvény, amelynek során az 

örökbefogadás nem jelenti a kapcsolattartási jog megvonását is egyben a jogosultak 

tekintetében.(Csjt. 51 .§, 52.§). Elgondolkodtató, hogy mind a nyílt, mind a titkos 

örökbefogadás eseteiben a gyermek érdekét, jogát nem sértheti-e, ha a jogalkalmazó a 

kapcsolattartásra jogosulttal (testvér, nagybácsi) fennálló, létező kapcsolatát kellő és 

alapos vizsgálat nélkül az örökbefogadásra tekintettel „automatikusan” megvonja.
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Szükséges lenne kötelezni az eljáró hatóságot, hogy minden esetben vizsgálja, a 

kapcsolat mélységét, rendszerességét, az örökbefogadó(k) és a kapcsolattartásra 

jogosult viszonyát, az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét és a 

gyermek érdekében döntsön.

15. lláspontom szerint mind a bírósági, mind a gyámhivatali döntést követő végrehajtási 

eljárásban a bürokratikus elemek (kérelem, figyelmeztetés, új kérelem, végrehajtási 

intézkedések sorrendje stb.) nyomon követhetők. Tudjuk, hogy a gyermek egészséges 

fejlődése szempontjából a másik szülő nélkül eltöltött időnek gyakran 

visszafordíthatatlan következményekkel járó káros hatása lehet. Tudjuk azt is, hogy az 

előbb -  néha utóbb -  a jogosult kezébe kerülő végrehajtható bírósági határozatra 

hosszú időt kellett várni, tehát a találkozás tovább nem várathat. Ehhez képest, ha 

összeszámoljuk, hogy a végrehajtási szakban hány napot kell várnia a jogosultnak -  az 

egyébként nem ritkán életidegen alaphatározatok végrehajthatására -  megdöbbenünk. 

A végrehajtási eljárás a jövőben csak akkor szolgálhatja -  újra -  eredeti célját, ha az 

alapjául szolgáló határozatok nem sablonosak, kellően részletesek, és nem egy -  a 

valóságban már nem létező -  elképzelt kapcsolatot szabályoznak.

16. Az a tapasztalatom, hogy a családjogi jogviták rendezése során a kiskorú gyermeket 

érintő bírói döntések nem megnyugtatóan egységesek (sem anyagi jogi, sem 

eljárásjogi szempontból) az azonos jogviták hasonló eseteiben. Ma Magyarországon 

több székhelyi bíróságon állandónak tekinthető quasi „családjogi csoportok” 

működnek, az ügykört választó, érdeklődő, tapasztalt, elhivatott és a bíróképzésben, 

szakirányú képzésben részt vevő bírákkal. Ugyanakkor a kisebb helyi bíróságokon ez 

nem oldható meg a létszámra tekintettel. E bíróságokon azok a bírák is kénytelenek 

családjogi ügyeket tárgyalni, akiknek e jogterület iránt nincs kifejezett affinitásuk 

(adott esetben pszichológiai alkalmasságuk), élettapasztalat híján vannak, 

érdeklődésük más jogterületre koncentrálódik. Mindkét esetben a bíróság feladata 

azonos: a gyermek legjobb érdekének megfelelő döntések meghozatala (az eljárás 

egész tartama alatt) az anyagi és az eljárási szabályok maradéktalan betartása mellett, 

amely a Gyermekjogi Egyezmény által megfogalmazott kívánalom. Kérdés, hogy a 

jelenlegi a rendszerben, hatásköri elosztásban valóban teljesül-e a fenti alapvető 

kötelezettség, miután jelentős különbség van az ügyben eljáró bíró tapasztalata, 

érdeklődése, az ügyszak iránti elhivatottsága és szakirányú képzése között.
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Megteheti-e ma a Magyar Igazságszolgáltatás rendszere, hogy a székhelyi 

bíróságokon szerencsésebb feltételeket biztosítson a kiskorú gyermek ügyei intézése 

tekintetében, mint a kisebb városokban? A Gyermekjogi Egyezmény ezt nem teszi 

lehetővé. Javasolom -  hasonlóan a korábbi hatásköri szabályokhoz484 485 - , hogy a 

kiskorú gyermekeket érintő jogviták (bontóperek, gyermekelhelyezés) elbírálása 

tartozzon a megyei bíróságok székhelyén működő városi bíróság hatáskörébe, ahol 

kiegyensúlyozottabban garantálhatok a fent vázolt feltételek és ezzel gyermekek 

esélyegyenlősége.

17. Az a tapasztalatom, hogy a családjogi jogviták rendezése során a kiskorú gyermeket 

érintő bírói döntések nem megnyugtatóan egységesek (sem anyagi jogi, sem 

eljárásjogi szempontból) az azonos jogviták hasonló eseteiben. Ma Magyarországon 

több székhelyi bíróságon állandónak tekinthető quasi „családjogi csoportok” 

működnek, az ügykört választó, érdeklődő, tapasztalt, elhivatott és a bíróképzésben, 

szakirányú képzésben részt vevő bírákkal. Ugyanakkor a kisebb helyi bíróságokon ez 

nem oldható meg a létszámra tekintettel. E bíróságokon azok a bírák is kénytelenek 

családjogi ügyeket tárgyalni, akiknek e jogterület iránt nincs kifejezett affinitásuk 

(adott esetben pszichológiai alkalmasságuk), élettapasztalat híján vannak, 

érdeklődésük más jogterületre koncentrálódik. Mindkét esetben a bíróság feladata 

azonos: a gyermek legjobb érdekének megfelelő döntések meghozatala (az eljárás 

egész tartama alatt) az anyagi és az eljárási szabályok maradéktalan betartása mellett, 

amely a Gyermekjogi Egyezmény által megfogalmazott kívánalom. Kérdés, hogy a 

jelenlegi a rendszerben, hatásköri elosztásban valóban teljesül-e a fenti alapvető 

kötelezettség, miután jelentős különbség van az ügyben eljáró bíró tapasztalata, 

érdeklődése, az ügyszak iránti elhivatottsága és szakirányú képzése között. Megleheti- 

e ma a Magyar Igazságszolgáltatás rendszere, hogy a székhelyi bíróságokon 

szerencsésebb feltételeket biztosítson a kiskorú gyermek ügyei intézése tekintetében, 

mint a kisebb városokban? A Gyermekjogi Egyezmény ezt nem teszi lehetővé.
A O C

Javasolom -  hasonlóan a korábbi hatásköri szabályokhoz - , hogy a kiskorú 

gyermekeket érintő jogviták (bontóperek, gyermekelhelyezés) elbírálása tartozzon a 

megyei bíróságok székhelyén működő városi bíróság hatáskörébe, ahol

484 Az 1957.évi VIII. tv. (Il.Ppn) a személyállapotra vonatkozó pereket egyésgesen a megyei bíróságok székhelyén működő 
járásbíróságok hatáskörébe utalta.
485 Az 1957.évi VIII. tv. (Il.Ppn) a személyállapotra vonatkozó pereket egyésgesen a megyei bíróságok székhelyén működő 
járásbíróságok hatáskörébe utalta.
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kiegyensúlyozottabban garantálhatok a fent vázolt feltételek és ezzel gyermekek 

esélyegyenlősége.

18. A szlovén szabályozás a közös szülői felügyelet gyakorlása mellett is megköveteli a 

kapcsolattartás részletes szabályozását. Amint említettük a személyes kapcsolattartás a 

válás egyik központi kérdése. A szülői szinten történő kapcsolat megszűnése miatt, a 

gyermek irányába történő kapcsolattartás újjászervezése szükséges, különösen a 

személyes kapcsolattartás területén. Sok szülőnek nagy problémát jelent ez a 

szabályozás, illetve a személyes kapcsolattartás kivitelezése, mivel ez megköveteli a 

másik (korábbi) házastárssal való kommunikációt és koordinációt. Valamint a két 

szülő életmódja eltér válás után. Megfontolandó lenne számunkra is, hogy a közös 

szülői felügyelet alatt a „korlátlan” és ezzel együtt szabályozatlan kapcsolattartás 

mellett legalább ugyanannyi érv felhozható a részletesen szabályozott kapcsolattartás 

mellett. Hiszen ha a szülők egyik oldalról teljes együttműködést mutatnak a közös 

szülői felügyelet gyakorlásához, akkor mi akadályozhatja meg őket, hogy részletesen 

megállapodjanak (szabályozzák) a kapcsolattartás jövőbeni alakulását.

19. Svédországban a Children and Parents Code 6. fejezete foglalkozik a szülői 

felügyelettel, a gyermekelhelyezéssel és a kapcsolattartás kérdésével. A törvény a 

fejezet bevezető rendelkezései között említi, hogy a gyermek legjobb érdekének e 

kérdések eldöntése során érvényesülnie kell. A „legjobb érdek” meghatározásba bele 

tartozik, hogy kiemelt figyelmet kell szentelni a gyermek szüleivel való közeli és 

szoros kapcsolatának szükségletére. Ilyen „kiemelt” figyelmet és meghatározást -  a 

kapcsolattartás jelentőségére tekintettel -  a készülő új Csjk.-ban is indokoltnak 

tartanék.

20. Találkozni a gyakorlatban olyan átmeneti nevelésbe vételről szóló gyámhivatali 

határozattal, amelyik a „szülő kapcsolattartásra irányuló kérelme hiányában” nem dönt 

a kapcsolattartásról és elfogadja az ilyen indokkal kapcsolattartásra javaslatot nem 

tartalmazó, kitöltetlen egyéni elhelyezési tervet. Az átmeneti nevelésbe vétel - 

elméletileg -  addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont 

nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. 

Csak gyámhivatali határozatban szabályozott kapcsolattartás esetében lehetséges,
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hogy a gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vett gyermek -  szülő kapcsolatát, a 

szülőnek a nevelőszülővel, gyermekotthonnal, illetve fogyatékosok és pszichiátriai 

betegek otthonával való együttműködését, továbbá a szülő magatartásában, 

életvitelében és körülményeiben beálló változásokat folyamatosan figyelemmel 

kísérje. A jogalkotó szándéka a fentiek összefüggésében -  álláspontom szerint -  tehát 

az, hogy a gyámhivatalnak szülő-gyermek kapcsolattartása kérdésében átmeneti 

nevelésbe vétel során -  erre irányuló kérelem hiányában is -  döntenie kell. A 

döntésnek, pedig megalapozottnak és részletesnek kell lennie.

21. A Jogismereti kérdőív” eredménye szerint a gyermekek 41%-ban válaszolták, hogy 

nem tudják mi az oka annak, hogy nincsen kapcsolatuk senkivel. Ez azt jelentheti 

számunkra, hogy ezeknek a gyermekeknek a gyámmal, a gyámi tanácsadóval, a 

nevelőszülővel, a nevelőszülői tanácsadóval, valamint a családsegítőkkel sincsen 

megfelelő kapcsolatuk. A tájékoztatás, a kapcsolattartás alakulásának figyelemmel 

kisérése, segítése pedig a felsorolt személyek mindegyikének feladata és 

kötelezettsége. Igen magas számban (160 fő) és arányban (36%) válaszolták a 

gyermek azt, hogy van olyan testvérük, akit nem velük együtt, hanem más 

nevelőszülőnél, lakásotthonban, esetleg gyermekotthonban helyeztek el. Az 

elképzelhető, hogy ezek között vannak speciális szükségletű gyermekek, de hogy 

ekkora arányban lennének testvérek, akik közül az egyik speciális szükségletű a másik 

viszont nem, az szinte elképzelhetetlen. Az említett és a kérdőív egyéb kérdéseire 

adott válaszok a jogalkalmazás egységesítésére, a rendszeres továbbképzés igényére és 

a felkészültebb ügyintézésre hívják fel a figyelmet.
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1. számú melléklet

Tisztelt Gyermekjogi Képviselő!

Számunkra - gyermekvédelemmel foglalkozók számára -  közismert, hogy Magyarország 1991- 
ben kötelezettséget vállalt a gyermeki jogok elismerésére, védelmére illetve azok 
érvényesítésére.
Tény, hogy a gyermekekkel kapcsolatos jelenségek nem sorolhatók egy tudományág 
kizárólagos területére, azonban mindannyiunk kötelessége, hogy munkája során minden tőle 
telhetőt megtegyen e jogok védelmében.
A Közalapítvány kuratóriumi tagjaként egyik fő  feladatom szakmailag elősegíteni a 
gyermekjogi képviselők munkáját, ami közvetve a gyermeki jogok hatékonyabb érvényesülését 
is jelenti.

A Gyermekvédelmi törvény 11/A. § (3) bekezdése szerint a gyermekjogi képviselőnek joga van 
a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, 
információkat kérni és a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő a tájékozódás során -  
többek között - fordulhat a szakellátásban élő gyermekekhez, ami jelenthet szóban vagy írásban 
történő tájékozódást, valamint irányulhat konkrét, egyedi ügyre, de lehet általános jellegű is.

A fent írtakra tekintettel állítottam össze a mellékelt kérdőívet, melynek célja, hogy 
reálisabb képet kapjunk az átmeneti nevelésbe vett gyermekek kapcsolatainak alakulásáról a 
kapcsolattartási jog megítéléséről, gyakorlatban történő alkalmazásáról és működéséről -  most 
először - a gyermekek szemszögéből. Kitöltése név, lakóhely illetve bármely más 
beazonosításra alkalmas adat megjelölése nélkül történik. A kérdőív tehát nem az egyes 
eseteket, hanem a gyermekvédelemi rendszer működését kívánja vizsgálni.
Kérem, hogy a kérdőíveket - legalább -1 0  nevelőszülőnél és 10 lakásotthonban elhelyezett 

gyermekkel, a téma előzetes megbeszélése nélkül, önállóan, zavartalan körülmények között 
töltesse ki.

A kitöltött kérdőíveket zárt borítékban Nagy Annamária részére szíveskedjen visszajuttatni. 

Együttműködését előre is köszönöm!

Pécs, 2005. június 28.

Üdvözlettel:

Dr. Somfai Balázs 
egyetemi adjunktus

Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriumának tagja
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K é r d ő í v

átmeneti nevelésbe vett gyermekek számára

A kérdőív célja: A kiskorú gyermek kapcsolattartáshoz való joga érvényesülésének vizsgálata a 
gyermek oldaláról.

A kérdőívet név nélkül kell kitölteni.

Célcsoport: Az otthont nyújtó ellátásban élő -  átmeneti nevelésbe vett - 8-16 év közötti 
gyermekek.

A kérdőív kitöltéséhez kb. 35 perc szükséges.

A kérdőívet a Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítvány megbízásából összeállította: 
Dr. Somfai Balázs egyetemi adjunktus, a PTE AJK Családjogi és Szociális Jogi Csoport 
oktatója, a Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriumának tagja.

A kérdőív feldolgozására Dr. Somfai Balázs, felhasználására a Betegjogi, Ellátottjogi, 
Gyermekjogi Közalapítvány jogosult.
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Ha az alábbi kérdések közül úgy érzed, hogy valamelyik Rád nem vonatkozik, hagyd ki és 
olvasd el a következőt!
Válaszaidat a válasz lehetőségek előtt található kis körben x-szel jelöld!
Kérlek, hogy a kérdőívet tollal töltsd ki!
A válaszadás önkéntes!

1. Mikor kerültél el a családodtól?

o Kevesebb, mint egy éve 
o Több, mint egy éve

2. Hol laksz jelenleg?

o Nevelőszülőnél 
o Gyermekotthonban 
o Lakásotthonban

3. Hány éves vagy?

4. Az alábbiak közül jelöld be, kivel szoktál találkozni!

o Anyukáddal 
o Apukáddal 
o Más rokonnal 
o Felnőtt ismerőssel 
o Senkivel

5. Ha nem szoktál találkozni senkivel, annak tudod mi az oka?

o Igen, mert elmondták 
o Nem tudom

6. Van olyan testvéred (testvéreid), akit máshol - másik nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban - helyeztek el?

o Igen 
o Nem

7. Ha van olyan testvéred (testvéreid), akit máshol helyeztek el, szoktál vele találkozni? 

o Igen
o Igen, de nem mindegyikkel 
o Nem
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8. Ha van olyan testvéred, akit máshol helyeztek el, szerinted Te kérheted, hogy egy 
helyen lakjatok?

o Igen 
o Nem 
o Nem tudom

9. Tételezzük fel, hogy Neked az alábbiakban felsorolt rokonaid vannak. Jelöld be azokat, 
akikkel szerinted jogod lenne rendszeresen találkozni!

o Anyukád 
o Apukád 
o Nagymamád 
o Nagypapád 
o Nagybácsid 
o Nagynénid
o 18 évnél fiatalabb testvéred
o 18 évnél idősebb testvéred
o Akár más valakivel, aki hozzád közel áll

10. Szerinted az alábbiak közül Neked mikor van, vagy lenne jogod találkozni a szüléiddel, 
rokonaiddal?

o Csak hétvégeken 
o Csak minden második hétvégén
o Hétvégeken, de akár hétköznap délután is, ha előre megbeszéljük

11. Szerinted az alábbiak közül Neked hol van, vagy lenne jogod találkozni a szüléiddel, 
rokonaiddal?

o Ahol lakom, az arra kijelölt helyen, de a szobámban nem 
o Ahol lakom, az arra kijelölt helyen, akár a szobámban is 
o Ahol lakom, ott nem, csak máshol

12. Szerinted jogod van lezárt borítékban úgy levelet küldeni, hogy azt elküldés előtt senki 
más ne olvassa el?

o Igen 
o Nem 
o Nem tudom

13. Szerinted jogod van felbontatlan borítékban levelet kapni? 

o Igen
o Nem, a borítékot előttem más felbonthatja 
o Nem, mert a levelet előttem más elolvashatja 
o Nem tudom
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14. Ahol jelenleg laksz, tudsz úgy telefonálni, hogy azt mások ne hallják?

o Igen, de csak néha 
o Igen, bármikor 
o Nem

15. Szerinted kinek kell segíteni, ha egy gyermek és szülei vagy rokonai között nem jó 
kapcsolat?

o Senkinek, ez rajtuk múlik 
o Szakembernek

16. Szerinted kinek kell megfizetni az utazás költségeit, ha a gyermek szüleihez, 
rokonaihoz utazik?

o A gyereknek, például a zsebpénzéből 
o A szülőnek vagy rokonnak
o Ahol lakik (otthon, nevelőszülő), ott kap pénzt az utazásra

17. Találkozol annyit anyukáddal vagy apukáddal, esetleg más rokonoddal, amennyit 
szeretnél?

18. Ha nem, szerinted kin múlik, hogy ez megváltozzon? (többet is megjelölhetsz) 

o Rajtad
o Szülőn vagy rokonon
o Másokon, például:.......................................................

19. Szerinted hová, kihez fordulhatsz, ha úgy érzed akadályoznak a szüléiddel vagy 
rokonaiddal való találkozásban, kapcsolattartásban?

o Igen 
o Nem
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