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Bevezetés 
 

 

A gyermekelhelyezés kérdésének szabályozása a XX. század elejétől a társadalmi normák 

nemzetközi és magyarországi változásának köszönhetőn egyre nagyobb jelentőséggel bír. 

A növekvő számú válás következében, a házasság, illetve a család megítélésének 

megváltozása a jogalkotóval szemben is megváltozott igényt támaszt a családi viszonyok 

rendezésére nézve. Régebben az életre szóló házasságok, nagy családi közösségek, 

kiszámíthatóbb és biztosabb hátteret nyújtottak a gyermekek szellemi és szociális 

fejlődéséhez.  

 

Mára több, a társadalomra egyre inkább jellemző problémával kell megküzdeniük a 

gyermekeiket nevelni igyekvő szülőknek azon felül, hogy a házasságok korántsem 

nevezhetők életre szóló köteléknek. Nem ritka, hogy valamelyik szülő biztosabb 

megélhetést és anyagi biztonságot remélve az országon kívül vállal munkát, aminek 

eredménye, hogy az egyik szülő egyedül kénytelen nevelni a közös gyerekeket, így a 

nemzetközi szabályozás is nagyobb jelentőséggel bír, mint korábban bármikor. 

 

Magyarországon a gyermekelhelyezés fogalma a köztudatba úgy épült be, hogy a 

gyermeket csak és kizárólag az anyánál lehet elhelyezni. A közös megegyezéssel végződő 

bontóperek nagy százalékában az apa önként mond le a gyermek felügyeleti jogáról, míg 

a bírói döntéssel végződő perek közül ugyanolyan százalékos arányban dönt az anya, 

illetve az apa javára. Sok apa ezen téves nézőpont miatt nem harcol a gyermekért, pedig 

a bíróság előtt valójában nincs, és nem is lehet nemi diszkrimináció. 

 

A bírói döntést nehezíti, hogy széles látókörre kell szert tenni viszonylag rövid idő alatt, 

erkölcsi és morális szempontokat kell szem előtt tartaniuk a bíráknak  a meghozott 

ítéletben. Nem csak érzelmi vonatkozásban fontos a döntés, hanem igen komoly anyagi 

vonzata is van, mind a tartásdíjra jogosultnál, mind pedig a kötelezettre nézve. 
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Dolgozatomban a gyermekelhelyezés elméleti kérdéseire, ezen kérdéskör dinamikájára 

irányítom a fókuszt, szem előtt tartva a Ptk. (2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről) rendelkezéseit, helyenként szembeállítva a régi Családjogi törvénnyel 

(1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról). Felhívom a figyelmet 

a nemzetközi egyezmények egyre nagyobb fontosságára, valamint a 

gyermekelhelyezéshez vezető pszichológiai és szociológiai tényezők megjelenítésére.  

 

Témaválasztásomat alapvetően meghatározta az Európai Unióban és ezzel egyidejűleg 

Magyarországon is bekövetkező és folyamatosan növekvő irányt mutató válások száma. 

A gyermekelhelyezések száma is természetszerűen ezzel egyenes arányban változik. Az 

erre vonatkozó kutatások statisztikai elemzései is jól mutatják ezt a tendenciát. A sikeres 

és/vagy sikertelen gyermekelhelyezés nagymértékben befolyásolja a későbbiekben 

bekövetkező társadalmi változásokat, mely meghatározza a társadalom jövőbeni sikerét 

vagy kudarcát - családjogi értelemben véve.  

 

Természetesen ez a témakör önmagában nem vizsgálható, hiszen a válások számát 

alapvetően meghatározza a házasságkötések száma is, valamint az élettársi kapcsolatok 

intézményének és az abban vállalt gyermekek nagyszámú megjelenése is. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a többszöri házasságkötés, mely a 

rendszerváltás előtt nem volt teljesen elfogadott, mára már természetesnek mondható. 
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I. A gyermekelhelyezés nemzetközi szabályrendszere 
 

Az emberi jogok széles körét átfogó, univerzális, azaz az államok többsége által 

elfogadott nemzetközi egyezmények csak a II. Világháború után váltak elterjedtté, de 

kifejezetten gyermekekre vonatkozó egyezmények még ekkor sem születtek. Figyelmen 

kívül hagyták a kiskorúak testi, szellemi fejlettségének eltérő fokát, ugyanazok az 

általános szerződések határozták meg megítélésüket, mint a felnőtt lakosságét. 

 

Azonban, a gyermekek jogairól szóló 1924. évi Genfi Nyilatkozat és az ENSZ Közgyűlés 

által 1959. november 20-án elfogadott Gyermek Jogairól Szóló Nyilatkozat is elismeri, 

hogy „a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös 

védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése 

előtt és születése után egyaránt.”1 

 

A migráció tömegessé válásával a gyermekeket érzékenyen érintő, a családi 

kapcsolatokkal összefüggő olyan problémák merültek fel, mint a kiskorú elhelyezése, 

tartása, láthatása stb., ha az egyik szülő más országban él. Erre próbált megoldást találni 

a New Yorkban, A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában 1956-ban kelt egyezmény 

és A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról 1958-ban Hágában aláírt szerződés. 

A nők és gyermekek személyes szabadságának védelmét célozta A rabszolgaság, a 

rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában kötött 1956-os 

Genfi egyezmény. 

 

A korábban már említett, az ENSZ Közgyűlése által 1959-ben elfogadott Gyermekek 

Jogairól Szóló Nyilatkozat kiemel néhány fontos alapelvet (diszkrimináció teljes 

kizárása, gyermek érdekének döntő szerepe, gyermek védelmének és segélyezésének 

minden körülmények közötti elsőbbsége), s felsorolja azokat a jogokat, amelyek minden 

gyermeket feltétel nélkül megilletnek.  

                                                           
1 A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény( továbbiakban: egyezmény) : Bevezetés 1991. 

évi LXIV. törvény 
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Ez szintén nem kötelező erejű, de irányt mutató, nagy jelentőségű okmány. A Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (melyet Magyarországon az 1976. évi 

8. törvényerejű rendelet hirdetett ki) megfogalmazott klasszikus szabadságjogok (élethez, 

szabadsághoz, személyi biztonsághoz, jogorvoslathoz való jog; törvény előtti 

egyenlőség; rabszolgaság, kényszer – és kötelező munka, kínzás, kegyetlen, embertelen 

bánásmód tilalma stb.) a kiskorúak számára is biztosított jogok, de ez az egyezmény már 

tartalmaz néhány kifejezetten a gyermekek védelmét szolgáló rendelkezést. 

 

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének és elrejtésének megakadályozására az 1980-

ban, Hágában kötött, a gyermek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásait 

szabályozó egyezmény hivatott. 

 

A jelen témánk szempontjából leginkább meghatározó jelentőségű dokumentum, az 

1989-es Gyermekek Jogairól Szóló New York-i Egyezmény, az egyetlen olyan 

nemzetközi szerződés a világon, amelyet az ENSZ tagállamai közül a legtöbb ország 

ratifikált, és amelyhez hazánk 1991-ben fenntartás nélkül csatlakozott. (Az Egyezményt 

az 1991. évi LXIV. törvény hirdette ki.) Az Egyezmény már számos, a gyermekkorhoz 

kapcsolódó speciális jogot biztosít, jóval szélesebb körben, mint az előbbiekben említett 

egyezmények. Valójában a legszélesebb körű emberi jogi előírásokat adaptálja a 

gyermekek világába, olyan jogokat fogalmazva meg, amelyek korábban általában a 

társadalmak felnőtt tagjait illették meg. (pl. egyesülési és gyülekezési jog stb.) 

 

Az okmányban deklarált jogok megvalósulásának ellenőrzésére a szerződés egy 10 fős 

bizottságot hozott létre, a Gyermek Jogainak Bizottsága elnevezéssel, hogy a 

megfogalmazott jogok által nyújtott biztonságot a kiskorúak a valóságban is élvezhessék, 

s azok ne csak szép szólamok maradjanak. Az Egyezmény értelmében a részes államok 

kötelesek a deklarált jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről – 

meghatározott időközönként - jelentést készíteni és azt a Bizottság elé terjeszteni, mely a 

Gazdasági és Szociális Tanács útján tájékoztatja az ENSZ Közgyűlését. Az ellenőrzésben 

részt vesznek az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított intézményei, így az 

UNICEF is. 
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II. Gyermekelhelyezés főbb elvei és szabályozása 
 

 

II.1. A gyermek érdekeinek elsőbbsége 

 

A házastársaknak az Alaptörvényből és a 2013. évi V. törvény Negyedik könyvéből 

adódó kötelessége a család, a házasság védelme, a családban élő gyermek egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása2. Mindkét szülőnek egyaránt joga és 

kötelessége e célok elérésének elősegítése. Ez következik abból a törvényi rendelkezésből 

is, amely szerint a házastársak jogai és kötelességei egyenlők, a házasélet ügyeiben 

közösen kell dönteniük3. A jogszabály a gyemek érdekét, mint legfőbb szempontot szem 

előtt tartva a következőképpen foglamaz:  

“A szülői felügyeletet a szülők a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődésének érdekében, egymással együttműködve kötelesek gyakorolni.”4  

Az élet alapvető eleme, hogy a szülő saját érdekeit háttérbe szoítva, kizárólag a 

gyermekéért hoz meg bizonyos döntéseket, ez általánosan elmondható mind az 

állatvilágban mind pedig az emberi társadalmakban. Felvetődik a kérdés, hogy a fent 

említett jogszabályból származó kötelezettség mennyiben korlátozhatja a szülő saját 

jogait.  

Abban az esetben, hogy ha az egyik, vagy adott esetben mindkét szülő, szándéka a válás, 

mennyiben várható el, hogy a gyemek érdeke, illetve a család egysége miatt inkább egy 

számukra nem megfelelő kapcsolatban együtt maradjanak. 

 

 

 

 

                                                           
2 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:1. §, 4:2. §. 

3 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:3. §. 

4 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:147. §. 
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II.2. A család egysége 

 

A Polgári Törvénykönyv alapelvi szinten rendelkezik a házasság, és a család védelméről. 

A kiskorú érdekének oltalma körében rögzíti, hogy a családi jogviszonyokban a gyermek 

jogai és érdeke fokozott védelemben részesülnek. 

 

 A gyermeknek alapvető joga, hogy családi körben növekedjen. Amennyiben a kiskorú 

nem nevelkedhet saját családjában, akkor is lehetőséget kell biztosítani számára, hogy 

lehetőleg meghitt családi környezetben nevelkedjen fel és eredeti családi viszonyait 

megtarthassa. A kiskorúnak a privát családjában, illetve a családi miliőben való 

nevelkedéséhez és korábbi családi kapcsolatai megőrzéséhez kapcsolódó jogát 

törvényben meghatározott esetben, kivételesen és kizárólag a gyermek érdekében lehet 

korlátozni. 

 

A család - és ezen belül elsősorban a gyermek - sokoldalú védelme 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 Alaptörvényben, a Ptk. Negyedik könyvében és más jogszabályokban.  

 

A megkülönböztetett figyelmet elsősorban az indokolja, hogy a család biztosítja azt a 

környezetet, amelyben a gyermek születésének, felnevelésének legkedvezőbb feltételei 

megteremthetők. Éppen ezért a gyermek érdekeinek védelmét a jogalkalmazás mindig is 

fontos feladatának tekintette. Különös jelentőséget nyert a gyermeki jogok biztosítása 

azáltal, hogy a Magyar Köztársaság csatlakozott a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 

1989. november 20. napján kelt Egyezményhez, amely az 1991. évi LXIV. törvénnyel 

történt kihirdetésével a belső jog részévé vált. Az Egyezmény egyebek között utal arra, 

hogy a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot. Hangsúlyozza: a 

gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi 

környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel, s hogy őt a béke, az 

emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás szellemében 

neveljék.  
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A gyermeket fel kell készíteni az önálló élet vitelére, a társadalomba való beilleszkedésre. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen célkitűzések mellett alapvető társadalmi és egyéni érdek fűződik 

a családi élet szilárdságához. 

 

Változatlanul döntő szempont tehát: a gyermek mindenekfelett álló érdekének védelme. 

Ez a társadalmi folyamatok hatásaként az ítélkezési gyakorlatban több vonatkozásban is 

új módon merül fel. A kérdés egyre árnyaltabb megközelítése szükséges, mivel 

folyamatos változások következnek be a család belső életében, szerkezetében és 

feladataiban. Egyúttal azonban a gyermekes házasságok felbomlásának viszonylag magas 

száma miatt indokolt követelmény a szülők felelősségtudatának elmélyítése. 

 

 

II.3. A szülők döntési autonómiája 

 

A szülők különválása egymagában nem érinti szülői felügyeleti jogaikat és 

kötelezettségeiket5.  A különélő szülők továbbra is együtt jogosultak dönteni a gyermek 

sorsát érintő fontosabb kérdésekről, fontos, hogy biztosítaniuk kell a gyermekük 

kiegyensúlyozott életvitelét.6  

 

Abban az esetben azonban, ha azonnal intézkedést igénylő helyzet áll elő, a gyermek 

érdekében az egyik szülő egyedül is dönthet, viszont kötelessége a másik szülőt 

haladéktalan értesíteni.7 

 

A hatályos szabályozás szerint a közös szülői felügyelet gyakorlását a jogszabály csak a 

szülők közötti teljes egyetértés, maximális együttműködési készség esetén teszi lehetővé. 

Ez jut kifejezésre abban, hogy a közös szülői felügyeletet a bíróság csak a szülők közös 

kérelmére rendelheti el, illetve hagyhatja jóvá a közös szülői felügyeletre vonatkozó 

egyezségüket.8  

                                                           
5 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:164. § (1). 
6 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:164. § (2). 
7 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:164. § (3). 
8 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:165. § (1). 
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A szülőknek a közös szülői felügyelet iránti kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy 

milyen módon kívánnak együttműködni a közös szülői felügyelet során, különös 

tekintettel a gondozási, nevelési tevékenység ellátására. A közös szülői felügyelet 

elrendelésének a feltétele a gyermek elhelyezésének megállapodással vagy ítélettel 

történő rendezése.  

 

Alapvetően azonban a különélő szülők megegyezése a mérvadó a szülői felügyelettel 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásában. Abban az esetben ha megállapodás 

nem születik, akkor a bíróságnak kell határoznia. Az új szabályozás szerint 

megállapodásra utal, ha a gyermek az egyik szülő háztartásában, huzamosabb ideje 

zavartalanul nevelkedik.9 

 

Ha a szülők elválnak, illetve megszüntetik az életközösségüket, az új Ptk. hatálybalépése 

előtti időben először arról kellett döntést hozniuk, hogy gyermeküket melyik félnél 

helyezik el. Az elhelyezéssel csak az a szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, 

akinek a gondozásában, háztartásában maradt a kiskorú. A másik szülőnek pedig a 

felügyeleti jogai szüneteltek, kivéve pár alapvető kérdést, mint például a gyermek iskola- 

és pályaválasztása, továbbá nevének és tartózkodási helyének megváltoztatása. Ezekben 

az ügyekben a különélő szülő együttdöntési joga továbbra is megmaradt. 

 

Sem a jogok, sem a kötelességek terén nem illeti meg előjog egyik házastársat sem. Az 

egyenjogúság jegyében egyaránt felelősek a gyermek ellátásáért, a neveléssel kapcsolatos 

feladatok teljesítéséért, valamint a családon belüli munkák elvégzéséért. A családi 

közösség fenntartása, a gyermek nevelésének legmegfelelőbb légkör kialakítása és 

megőrzése mindkét házastárs feladata.  

 

A hivatkozott jogi szabályozás a szülői felelősségre történő hangsúly helyezésével 

kimondja, hogy a szülők kötelessége a gyermekük elhelyezésében történő döntés 

meghozatala.  

                                                           
9 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:165. § (1). 
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A szabályozás abból az irányelvből indul ki, elengedhetetlen hogy a szülők legyenek azok 

a személyek, akik a gyermekük érdekeltségeit legjobban képviseljék, igényeit a legjobban 

ismerjék, azokat méltányolva, szubjektív önző érdekeinek figyelmen kívül hagyásával a 

gyermeküknek legoptimálisabb döntésre tudnak jutni.  

 

A szülők életközösségének megszűnése, kapcsolatának megromlása, az ezekből 

következő változások a kiskorú számára jelentős érzelmi, lelki megterhelést jelentenek. 

Ha a szülők megromlott kapcsolatából származó vitákból és az ebből fakadó harcban 

fegyverként használják fel a gyermeket, nehezítik vagy akár egy életre szólóan is negatív 

irányban gyakorolhatnak hatást a gyermek lelki fejlődésére.  Éppen ezért nagyon 

lényeges, hogy a szülők a kapcsolatuk megszűnéséhez vezető válság kezelésében 

elsősorban a közös gyermekük sorsának, érdekeinek szem előtt tartásával, mindenki 

számára a lehető legoptimálisabb megállapodásra jussanak 

 

A bírósági döntéshozatalt megítélésem szerint a gyermekelhelyezés kérdésében csak a 

legvégső esetben szabad igénybe venni, csak és kizárólag abban az esetben, ha a 

szülőknek az e kérdéskörben történő megegyezésére már semmi esély nincs. Tekintettel 

kell lenni arra is, hogy a szülők egyezsége a gyermek elhelyezése kérdésében az 

időtényezőt is figyelembe véve viszonylag gyorsan jöjjön létre. A gyermek érdekei ezt 

alapvetően megkövetelik, mert a bizonytalanságnak negatív hatásai lehetnek a 

gyermekre.  

 

A szülők gyakran hibáznak abban, hogy nem állapodnak meg a gyermek elhelyezéséről 

konkrétan, hanem úgy döntenek, hogy mindketten nevelik a gyermeket, felváltva. 

Ilyenkor az egyik héten az egyik, másik héten a másik szülőnél nevelkedik a gyermek, 

így az életközösség megszűnésének ellenére egyformán kivehetik a részüket a nevelésből, 

azt gondolván, hogy így lesz a gyermeknek a lehető legjobb, mivel egyik szülő elvesztését 

sem kell megélnie. A valóságban azonban, az otthon érzetét elveszik gyerektől, így 

tulajdonképpen sehol sem érzi majd otthon magát, amiből komoly problémák 

következhetnek. 
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II.4. Lényeges különbségek a Csjt. és az Új Ptk. között 

 

A 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) negyedik könyvében került integrálásra az 

1952. évi IV. törvény a házasságról. A régi Családjogi törvény (Csjt.). a Ptk. Negyedik 

könyve tartalmazza például a családról és a gyámságról, a gyermek elhelyezésének, 

valamint a gyermekelhelyezés megváltoztatásának szabályait, tulajdonképpen a 

családjogi rendelkezéseit az új Polgári Törvénykönyvnek.  

 

A Ptk. a szülői felügyelet körében a Családjogi törvényhez képest számos változást 

fogalmaz meg. A legszembetűnőbb talán az, hogy a „gyermekelhelyezés” kifejezést 

elhagyja, az együtt-  és a külön élő szülők szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról 

rendelkezik.  

 

A gyermek elhelyezése a szülői felügyeleti jog egyik részeként fogalmazódik meg az új 

jogszabályban.  A szülők megállapodását helyezi előtérbe az új szabályzás, ennek 

elmaradása esetén a beavatkozás lehetőségéről rendelkezik. A Csjt.10 szabályozásával 

ellentétben nem sorolja fel az új Ptk. a bíróságok beavatkozási jogát, ellenben lehetőség 

nyílik a különélő szülők számára, hogy a szülői felügyeleti jogaikat és kötelezettségeiket 

egymás között megoszthassák. 

 

Visszatérő probléma volt az új Ptk. hatálybalépéséig, hogy a különélő szülő csak akkor 

utazhatott el a gyermekével rövidebb külföldi nyaralásra, ha a másik szülő ebbe 

beleegyezett, ez a problémakör megszünt, mivel már nem szüntele a különélő szülő 

felügyeleti joga, azt nem gyakorolja amikor a gyermek nincs éppen nála.  

 

A bíróknak illetve az előttük létrejött egyezségeknek nem kell arról rendelkezniük, a 

gyermeket melyik szülőnél lesz elhelyezve, kizárólag abban a kérdésben kell döntésnek 

születnie, hogy kié lesz a  a szülői felügyeleti jog.  

 

                                                           
10 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 
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Így a legontosabb döntési jogai megmaradnak a szülői felügyeleti jogának 

gyakorlásában korlátoztottszülőnek, mint plédául: a kiskorú gyermek nevének 

meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási 

helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási 

helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának 

megválasztása kérdésében.11 

 

A szülők megállapodása a továbbikabn is irányadó, ha a közös felügyeleti jog 

gyakorlásának kérdésében, ellenben a gyermek elhelyezéséről nem kell dönteniük, csak 

a kiskorú lakhelyét kell meghatározniuk, amely adott esetben mindkét szülőnél 

lehetséges. Ebben az esetben részetesen meg kell határozniuk a szülőknek, hogy hogyan 

fog megvalósulni az együttműködés, a kapcsolattartás kivételével. Érdekes lehet, hogy 

amennyiben nem jutnak konszenzusra a szülők a közös felügyeleti jog kérdésében,  a 

kérelemre született bírósági döntés azt megoszthatja. 

 

Leglényeges újításnak mondható tehát, hogy a magyar jog  bevezette a váltott 

gondoskodást, ami ezentúl nemcsak közös megegyezéssel, hanem bírói döntéssel is 

kimondható. Ennek ereménye képpen a felügyeleti jogot gyakorló szülő engedélye 

nélkül viheti külföldi nyaralásra, sielésre az ezen jogának gyakorlásban korlátozott fél. 

Mindazonáltal tájékozatatási kötelezettség is születik, azokban a kérdésekben 

amelyekben csak az egyik szülő dönt.  

 

Kiemelten fontos lehet a Gyámhivatal szerepe, mivel a viták eldöntése céljából már nem 

a bíróságokhoz kell a a szülőknek fordulniuk. Szem előtt tartva a hivatal rendelkezésére 

álló harminc napos határidőt, lényegesen gyorsabb a vitarendezés. 

 

 

 

                                                           
11 Dr. Náday Judit : Változnak a szülői felügyeleti jogok az új Ptk. Családjogi könyvében 
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III. A gyermekelhelyezés a bírósági eljárásban 
 

 

III.1. Megállapodása a közös szülői felügyelet és a gyermekelhelyezés kérdésében.  

 

Az Alaptörvény, a Polgári törvénykönyv, illetve az egyéb családjoggal kapcsolatos 

jogszabályok elsődlegesen a családot, valamint a családon belül a gyermek védelmét 

helyezik középpontba. A társadalom alapegységének a családot tekinthetjük, hiszen ez 

az a közeg, amely a gyermek felneveléséhez és felnőtté válásához a legjobb környezetet 

biztosítja. A családi közeg felbomlásának legnagyobb vesztese az, aki arról általában 

semmit sem tehet, ez pedig a gyermek.  

 

A gyermekekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek fontosságát jelzi, hogy a bíróság 

a Pp. alapján hivatalból köteles bizonyos ideiglenes intézkedések megtételére. A bíróság 

a házassági perben a tárgyalás elhalasztása esetében hivatalból határoz ideiglenesen a 

kiskorú gyermek elhelyezése és tartása, a szülői felügyeleti jogok bővítése vagy 

korlátozása, a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, illetve a házastársak 

lakáshasználatának kérdésében.12 

 

A bírói gyakorlat kimunkálta azokat a szempontokat, amelyek alapján dönteni lehet a 

gyermek elhelyezéséről. Az alábbiakban ezek szeretném bemutatni, a Legfelsőbb 

Bíróság 17. számú Irányelvében foglaltakkal összhangban. 

 

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona 

kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét foglalja magában. 

A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell 

gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét.13 

 

                                                           
12 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 287.§ 
13 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:164. § (1). 
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Biztosítani kell a gyermek számára, hogy az őt érintő döntések során kifejezhesse 

véleményét abban az esetben, ha cselekvőképes, mert a gyermek véleményét figyelembe 

kell venni, a korára és érettségére tekintettel. 

 

A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás 

között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az 

egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb 

ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik.14 

 

„Fontos, hogy amennyiben a gyermek a szülők kifejezett vagy hallgatólagos 

megállapodásának megfelelően már huzamos ideje a szülők egyikének háztartásában 

nevelkedik és ennek következtében a szülői felügyeleti jogokat ez a szülő gyakorolja, 

utóbb a másik szülő a bíróságtól már csak a szülői felügyelet gyakorlásának 

megváltoztatását kérheti. Ennek keretében pedig nem azt kell bizonyítania, hogy nála 

biztosítható kedvezőbben a gyermek fejlődése,15 hanem azt, hogy a körülmények 

lényeges módosulása folytán a megváltoztatás a gyermek érdekében áll.16 Továbbra is 

mérvadónak tekinthető, következésképpen a Legfelsőbb Bíróság 212. számú Elvi 

Határozata [EBH 2000.1.], mely kimondja, hogy nem a gyermekelhelyezésre, hanem az 

elhelyezés megváltoztatására vonatkozó jogszabály alapján kell elbírálni a jogvitát, ha a 

külön élő szülők közül a gyermek huzamosabb ideje mindkettőjük egyetértésével 

egyikük háztartásában nevelkedik.17 

 

Amennyiben a perben a gyermeket a bíróság már elhelyezte valamelyik szülőnél, a 

gyermek feletti felügyeletet az a szülő fogja gyakorolni, akinek javára a bíróság döntést 

hoz. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a felek kifejezetten kérik a bíróságtól azt, 

hogy közös felügyeletet rendeljen el, vagy a felek egyezséget kötnek a közös szülői 

felügyelet tárgyában, amit a bíróság jóváhagy. Ha a felek nem tudnak együttműködni 

tovább a közös szülői felügyelet gyakorlásában, lehetőség van arra, hogy bármelyik fél 

                                                           
14 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:165. § (1).  
15 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:167. § (2).  
16 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:170. § (1).  
17 Polgári Jog Kommentár a gyakorlat számára, Dr. Makai Katalin kommentrája 
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kérelmezze annak megszüntetését. Ebben az esetben a bíróság vizsgálat tárgyává teszi 

azt, hogy a gyermek szempontjából mi az indokolt, mi a kedvezőbb döntés. Ha valaki 

jogtalanul tartja magánál a gyermeket, attól követelni lehet a gyermek kiadását. A kiadás 

követelésére gyámhatóság és a szülői felügyeletet gyakorló fél is jogosult. 

 

A szülők különválása egymagában nem érinti szülői felügyeleti jogaikat és 

kötelezettségeiket. Abban az esetben viszont, ha gyermek a szülők megegyezése vagy a 

bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél nyert elhelyezést, a felügyeletet ez a szülő 

gyakorolja, kivéve, ha a szülők kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg 

közös szülői felügyeletet rendelt el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre 

vonatkozó egyezségét jóváhagyta. 

 

A közös szülői felügyelet gyakorlását a jogszabály csak a szülők közötti teljes egyetértés 

esetén teszi lehetővé. Ezt mutatja az is, hogy a közös szülői felügyeletet akkor rendelheti 

el a bíróság, ha a felek kifejezetten kérték. A szülőknek a közös szülői felügyelet iránti 

kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen módon kívánnak együttműködni a 

közös szülői felügyelet során, különös tekintettel a gondozási, nevelési tevékenység 

ellátására. A közös szülői felügyelet elrendelésének a feltétele a gyermek elhelyezésének 

megállapodással vagy ítélettel történő rendezése.18 

 

Csak addig lehet fenntartani a közös szülői felügyeletet, amíg az képes céljának 

elérésére. Ezért rendelkezik a jogszabály úgy, hogy a szülő felügyeleti jogának 

gyakorlását a bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott, kivételesen indokolt 

esetben, olyan mértékben korlátozhatja vagy vonhatja el, amely a gyermek érdekének 

biztosításához szükséges.19 Ha valamelyik fél terjeszt ilyen kérelmet a bíróság elé, nagy 

valószínűséggel kijelenthető, hogy a gyermek érdeke nem a közös szülői felügyelet 

fenntartása lesz, hiszen a szülők nem tudnak egymással együttműködni. Ilyen esetben 

megszünteti a közös felügyeletet és innentől kezdve az a szülő fogja gyakorolni azt, 

amelyiknél a gyermeket a bíróság elhelyezte. 

                                                           
18 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:165. § (2).  
19 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:149. § 
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A szülők általában nem szorulnak a bíróság segítségére a gyermek nevelésének 

kérdésében. Ez azonban nem minden esetben van így. Sajnos számos esetben fordul elő 

az is, hogy a gyermek érdekeit szem elől tévesztve és azzal nem foglalkozva, az egyik 

szülő célja, hogy a másik, a gyermek felügyeletét gyakorló szülőnek sorozatosan 

ellentmondjon, így szinte ellehetetlenítve azt. Ennek oka általában valamiféle kicsinyes 

bosszúvágy, amelyet a gyermek „elvesztésének” el nem fogadása fűt.  

 

Ennek a viselkedésnek azonban közvetetten, vagy akár közvetlenül minden esetben a 

gyermek válik áldozatává. Nagyon fontos, hogy a szülők olyan megoldásokat 

válasszanak a nevelést illetően, amely a legjobban biztosítja a gyermek értelmi, érzelmi 

és testi fejlődését. Ha a szülőknek a gyermek elhelyezésére vonatkozó egyezsége 

nyilvánvalóan ellentétes a gyermek érdekével, a bíróság azt nem hagyhatja jóvá.20 21 22 23 

 

A bíróság gyermek elhelyezésére irányuló kereseti kérelem hiányában hivatalból is úgy 

intézkedik, ahogy az a gyermek érdekének a legjobban megfelel.24 25 

 

A Csjt. szerint mielőtt a bíróság jóváhagyta volna az egyezséget, minden esetben 

figyelmeztetnie kellett a feleket arra, hogy amennyiben valamilyen fenntartásuk van a 

megegyezésükkel kapcsolatban, azt még a jóváhagyás előtt fedjék fel. Ennek az volt az 

oka, hogy a későbbiekben lehetőleg ne kerüljön sor olyan per indítására, amelyben a 

gyermek elhelyezésének megváltoztatását fogja kérni valamelyik fél.  

 

A feleknek alaposan meg kellett gondolniuk, hogy megkötik-e egymással az egyezséget, 

és ha igen, akkor azt milyen tartalommal, mert a bíróság által jóváhagyott egyezség köti 

őket, ugyanis: 

                                                           
20 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:147. § 
21 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 148.§ (2). 
22 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 290.§ (3).  
23 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:21. § (5)., (6).  
24 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
25 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 290. § (1).  
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„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.”26 

 

A fentiek akkor is irányadók amennyiben a szülők a gyermek elhelyezésében nem a 

házasság felbontása iránt indított perben, hanem külön perben állapodtak meg 

egymással.  

 

 

III.2. A bíróság gyermek elhelyezéséről szóló döntése 

 

A gyermek elhelyezés szabályrendszerében az új Ptk. hatálybalépését követően, az addig 

igencsak meghatározó, a Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek 

elhelyezésével kapcsolatos szempontokról hatályát vesztette, mivel a Kúria 1/2014. 

számú jogegységi határozatában nem irányadónak nyilvánította. Mindazonáltal a Kúria 

ugyanezen jogegységi határozatában következőképpen rendelkezik:  

 

„A Ptk.-ba beépültnek tekintett iránymutatásokkal kapcsolatban a jogegységi tanács 

hangsúlyozza, hogy ezen iránymutatások indokolásában foglalt – az új Ptk. szabályai 

szellemével nem ellentétes – jogi okfejtések, érvek, elvi megállapítások a továbbiakban 

is figyelembe vehetők, idézhetők, hiszen azok sok esetben a normaszöveget 

magyarázzák, kiegészítik, a rendelkezés tartalmát részletesen kibontják. Az új Ptk. 

normaszövegének értelmezésében, a jogi érvelés alátámasztásában ezek tehát 

felhasználhatók.”27 

 

 

                                                           
26 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 18. §-ának (3) bekezdés 
27 Kúria 1/2014. PJE. 
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A fentiekből következően célszerűnek látom, a tisztán látás érdekében, a Bíróság 

gyermekelhelyezésről szóló döntésének feldolgozását Legfelsőbb Bíróság 17. számú 

Irányelve alapján feldolgozni, kifejteni. Egyébiránt a törvénybe történő integrálása 

megtörtént, így a gyakorlatban az Irányelv továbbra is érvényesül.  

 

III.2.a.  A bíróság által mérlegelendő szempontok 

 

Főszabály szerint a gyermek elhelyezésének kérdésében a szülők azok, akik döntenek. 

Abban az esetben, ha a szülők valami miatt nem tudnak konszenzusra jutni egymással, a 

bíróság segítségét kell igénybe venniük annak érdekében, hogy minél hamarabb 

megoldódjon ez a mindenki számára kellemetlen és hátrányos helyzet. A gyermek 

elhelyezésének döntésében a bíróság nagy figyelemmel és körültekintéssel jár el annak 

vizsgálata során, hogy melyik az a szülő, akinél a gyermek testi, erkölcsi és értelmi 

fejlődése a legjobban biztosított. A bíróság a gyermeket elhelyezheti másnál is, ennek 

azonban az egyik előfeltétele az, ha azt az a személy, akinél el kívánja helyezni a 

gyermeket a bíróság, az elhelyezést maga is kéri.  

 

Ha az elhelyezést követően azok a körülmények, amelyekre a bíróság döntését alapította 

negatív értelemben lényegesen megváltoznak, a gyermek elhelyezésének 

megváltoztatása iránt kérelmet lehet benyújtani. A gyermek elhelyezésének 

megváltoztatása minden esetben a gyermek érdekében kell, hogy álljon. A bíróság 

minden ilyen esetben személyesen hallgatja meg a feleket, amennyiben azt kívánatosnak 

tartja, meghallgatja a kiskorút is. Amennyiben a gyermek betöltötte tizennegyedik 

életévét, minden esetben egyet kell értenie a bíróság elhelyezésre vonatkozó döntésével, 

tehát bele kell egyeznie abba, hogy a felügyeletét a bíróság által megjelölt fél lássa el. A 

gyermek beleegyezésétől eltekinthet a bíróság abban az esetben, ha a gyermek által 

választott személynél történő elhelyezése veszélyeztetné a fejlődését. Nem szükséges a 

gyermek, bíróság általi személyes meghallgatása abban az esetben, ha a szülők a gyermek 

álláspontjáról egyező nyilatkozatokat tesznek.28 

                                                           
28 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
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„A gyermek elhelyezésének alapvető szempontja: a gyermek érdeke. Ezért a bíróságnak 

a gyermek életét érintő minden körülmény feltárásával és együttes mérlegelésével kell 

határoznia. Egyes kiragadott körülmények túlértékelése, más szempontoknak pedig a 

figyelmen kívül hagyása akadályozza, hogy a gyermek elhelyezésénél a gyermek érdeke 

megfelelően érvényesüljön.”29 

 

A bíróság vizsgálni köteles, hogy a szülők alkalmasak-e a gyermek nevelésére, különös 

tekintettel egyéniségükre, életmódjukra, illetve erkölcsi értékrendjükre. A bíróság ezen 

felül köteles azt is vizsgálni, hogy mennyire őszinte a gyermekhez való ragaszkodás, 

milyen érzelmeket táplál a gyermek a szülő iránt, mennyire kötődik a gyermek az egyik 

vagy másik szülőhöz, vizsgálnia kell továbbá a szülő nevelési képességét, az iskoláztatási 

lehetőségeket, valamint vizsgálni kell, hogy a felek milyen anyagi és szociális 

körülmények között élnek, milyen a lakáshelyzetük. Nagy súllyal esik latba az is, hogy a 

gyermek tartását, egészségügyi ellátását, gondozását melyik fél tudja jobban biztosítani.  

Fontos szerepe van és sok esetben döntő jelentőséggel bír a gyermekelhelyezésben való 

döntés meghozatalában a környezettanulmány, bizonyos esetekben a pszichológiai 

szakvélemény, valamint a bölcsődei, óvodai és iskolai vélemények is. Ezek beszerzése 

akkor indokolt, ha az eset sajátos körülményei ezt megkívánják és figyelembe vételük a 

gyermek érdekét szolgálja.    

 

A szülőknek kötelessége az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük számára 

lehetőséget biztosítani, hogy az őt érintő döntések során véleményt nyilváníthasson. A 

gyermek véleményét minden esetben figyelembe kell venni, természetesen mérlegelve 

korát és érettségét is.  

 

 A Ptk. részletesen szabályozta a gyermek meghallgatását is a szülői felügyelettel, a 

gyermek elhelyezésével, valamint az elhelyezés megváltoztatásával kapcsolatos 

perekben. Általános szabály, hogy indokolt esetben - így akkor is, ha azt a gyermek maga 

kéri - meg kell hallgatni a gyermeket is, amely meghallgatás közvetlenül vagy szakértő 

útján történhet, utóbbi talán gyakrabban történik és célszerűbbnek is mutatkozik.  

                                                           
29 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
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A gyermek közvetlen meghallgatásáról való döntése során a bíróságnak a gyermek 

életkorára, illetve - amennyiben arra a per adataiból következtetni lehet - érettségére 

figyelemmel kell lenni.30 

 

Az imént hivatkozott jogszabály rendelkezése szerint a tizennegyedik életévét betöltött 

gyermek elhelyezésére vonatkozó döntés csak a gyermek beleegyezésével hozható, 

kivéve, ha a gyermek által választott elhelyezés a fejlődését veszélyezteti. Arra is 

tekintettel kell lenni, hogy a tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülői házat vagy a 

szülő által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság engedélyével a szülők 

beleegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. Ezekben a perekben 

a jogszabály kötelező rendelkezése szerint mindkét szülőt meg kell hallgatni, amely alól 

csak az elháríthatatlan akadály esete jelent kivételt. Azon szempontok, melyeket a 

gyermek elhelyezése során figyelembe kell venni, azokban az esetekben is irányadók, 

amikor a bíróság hivatalból, soron kívül, ideiglenes intézkedéssel határoz. 

 

 

III.2.b. Szülők nevelési alkalmasságának vizsgálata 

 

A családon belüli munkamegosztás az utóbbi időben nagy változásokon ment keresztül.  

A nők nagy része kereső tevékenységet folytat. Ebből kifolyólag elmosódott a nők azon 

kivételes pozíciója, amely szerint a nő az, aki a háztartási feladatokat, teendőket, valamint 

a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat kizárólagosan ellátja. A háztartási 

teendőknek, a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatoknak az egyik házastársra 

hárítása sérti a házastársi egyenjogúságot.  

 

Az a házastárs, legyen az férfi vagy nő, amelyik bizonyítja, hogy alkalmas a gyermek 

körüli teendők ellátására, egyenlő feltételek mellett igényelheti azt, hogy a gyermeket 

nála helyezze el a bíróság, a gyermek nemétől és életkorától függetlenül.31 

 

  

                                                           
30  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:171. §  
31 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
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III.2.c. A gyermek nemének, és életkorának jelentősége 

 

Az elmúlt évek során kialakult egyfajta bírói gyakorlat, mely alapján a hat évesnél 

idősebb t fiúgyermeket az apánál, míg ezt az életkor el nem érő fiúgyermeket 

rendszerint az anyánál helyezték el. Azonban nyilvánvaló,  hogy  ezen  ítélkezési 

gyakorlat hosszútávon nem állhatja meg.  A Legfelsőbb Bíróság megalkotta a XXI. 

számú Polgári Elvi Döntést, mely kimondta, hogy a bíróságnak minden esetben a 

gyermek érdekét kell vizsgálnia, és döntésénél ezt kell elsődlegesen szem előtt 

tartania. A napjainkban  ható  ítélkezési gyakorlat a indokolt körülmények fügvényében 

tulajdonít jelentőséget a gyermek nemének, illetve korának. 

 

Célszerűnek mutatkozik a hivatkozott számú eseti döntését nagyító alá helyezni, 

melyben a bíróság megfolgamazása szerint nincs jelentősége annak, hogy a gyermek 

kisfiú, vagy kislány, hiszen a szülők házasságának felbontása nem lehet alapja 

szülőjétől történő elszakadásásna. Ebben a jogesetben két külön nemű gyermekről van 

szó. A szakértői vélemény megállapítása szerint mindkét szülő egyaránt alkalmas a 

gyermeknevelésre. A fiú gyermek a vele egynemű szülőnél történő elhelyezése lehetne 

a lgjobb megoldás, mivel az apa remek mintával szolgálhat egy fiú gyermek 

jellemfejlődésében.  Nem elhanyagolható tény, hogy a két gyermek igencsak kötődik 

egymáshoz. A lánygyermek kétségen kívül az anyához kötődik, míg a  fiú kötődése 

nem mutatkozik olyan mértékűnek az édesapjához, hogy  a testvérek szétválasztását 

indokolttá tenné. Mindezek figyelembe vételével mindkét gyermek az édesanyánál 

került elhelyezésre.32 

 

 

 

 

                                                           
32 Legfelsőbb Bíróság Pfv.22.235/1999/3. számú eseti döntése 
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III.2.d. Az állandóság 

 

A 17. számú irányelv szerint  biztonságérzetet szempontjából a környezet állandósága, 

míg  a környezetváltozás szorongást okozhat. Alapvetően nem csak a lakóhely 

állandósága fontos, a szülő-gyermek kapcsolat is érékelendő körülménynek minősül. 

Természetesen igencsak gyakran vannak olyan esetek amikor a gyermek érdekét 

szolgálja az állandóság megszakítása, lakókörnyezet változása, így tehát nem szolgál 

sikeres pereskedési alapnak a különélő szülőnek a gyermek felügyeleti jogát gyakorló 

szülővel szemben. 

„A gyermek egészséges személyiségfejlődését az segíti elő, ha megszokott 

környezetében, őt szeretettel körülvevő személyek gondozásában nevelkedhet. A 

gyermeknek biztonságérzetet nyújt a megfelelő környezet állandósága, a 

környezetváltozás, az elhelyezés váltogatása viszont szorongást, félelemérzetet kelthet 

benne. Ennek a személyiségre károsan ható következményeitől a szülők kötelesek a 

gyermeket megvédeni. Az állandóság követelményének érvényre juttatásánál a gyermek 

és a szülő közötti személyes kapcsolatnak és nem a lakóhelynek van elsődleges 

jelentősége.  Az egészséges fejlődést elősegítő környezetben való megmaradás biztosítása 

olyan fontos szempont, amelyet a gyermekelhelyezésnél figyelembe kell venni, 

jelentőségének megfelelően kell értékelni, a gyermeket az indokolatlan környezetváltozás 

izgalmaitól, az ezzel járó megrázkódtatásoktól meg kell kímélni.”33 

 

Ennek ellenére vannak olyan esetek, amelyekben muszáj megváltoztatni a gyermek 

környezetét. A bíróság által meghozott döntés alapján az a szülő, aki köteles a gyermeket 

kiadni, súlyos vétséget követ el gyermekének érdekével szemben, ha a bíróság döntésével 

szembe helyezkedve visszatartja a gyermeket. Ez a körülmény semmiképpen nem vehető 

figyelembe, amikor az állandóságot, mint a gyermek elhelyezésekor figyelembe veendő 

körülményt vizsgálja a bíróság, még abban az esetben sem, ha nagyon hosszú időn 

keresztül fennáll. Ennek oka a szülő jogellenes magatartása.  

 

                                                           
33 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
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Az a szülő, aki jogellenesen visszatartja a gyermeket jogerős bírósági döntés ellenére, 

vagy a másik szülőjétől módszeresen el kívánja idegeníteni, valamint a gyermek érzelmeit 

befolyásolja annak érdekében, hogy a gyermeket elidegenítse a másik szülőtől, a gyermek 

nevelésére való alkalmatlanságát bizonyítja ezzel.  

 

A gyermeket átadó szülő kötelessége hogy felkészítse a gyermeket az új környezetre, arra, 

hogy másik szülőhöz fog kerülni, a gyermeket átvevő (befogadó) szülő pedig köteles arra, 

hogy elősegítse a gyermeknek az új környezetbe való zökkenőmentes beilleszkedését. 

Ehhez nagyban hozzájárul, ha a gyermek az előző környezetében megszokott 

személyekkel, különösképp a másik szülővel rendszeresen találkozhat, kapcsolatot tarthat 

fenn. Tehát lényegében arról van szó, ami már az előző fejezetben is kifejtésre került, 

miszerint a gyermekelhelyezést megelőző jogellenes szülői magatartásokat a 

gyermekelhelyezési perben „szankcionálja” a bíróság. 

 

Súlyosan esik a szülő terhére az is, ha szembeszegülve a bírósági határozattal - különböző 

eszközökkel (pl. új perek ismétlődő indításával) akarja megakadályozni a gyermeknek a 

másik szülőhöz kerülését, abban bízva, hogy - az állandóság szempontjára tekintettel - a 

gyermek végül nála maradhat.  

 

A bíróságnak alkalmaznia kell mindazokat a jogi eszközöket, amelyek bármelyik 

szülőnek az erőszakos, önkényeskedő, a bírósági határozat kijátszására törekvő 

magatartását meggátolják. Ha valamelyik szülő a gyermeket egyoldalú elhatározással, 

önkényesen viszi el a gyermeket jogszerűen magánál tartó szülőtől, megfelelő 

rendelkezéssel (pl. ideiglenes intézkedéssel) olyan helyzetet kell teremteni, hogy a 

jogszerűen eljáró szülő érvényt szerezhessen jogainak.34 

 

 

 

 

                                                           
34 Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 
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III.2.e. A testvérkapcsolat fontossága 

 

A gyermek életében  család szétesése súlyos válságot idéz  elő, az irányelv 

megfogalmazása szerint. Amennyiben nem csak az egyik szülő, de a testvéreknek az 

elszakadását is fel kell dolgozniuk a gyeremekeknek ez a válság hatványozódhat. A 

bíróságoknak ezért szem előtt kell tartaniuk a testvérkapcsolatok megőrzésének 

fontosságát. Hiába lenne alkamas mindkét szülő a gyermeknevelésre csak különösen 

indokolt esetben lehet egymástól elválasztani a testvéreket.  

Megáálapításra szorul tehát, a testvérk egymáshoz való ragaszkodása, melyet  

pszichológus szakértői vélemény igénybevételével lehet a legjobban megállapítani. 

A gyermekek egymáshoz való ragaszkodását általában pszichológus szakértői 

vélemény alapján lehet megnyugtató  módon  megállapítani, illetve a fiatalabb testvér 

ragaszkodását az idősebb testvérhez. 

Nem lenne helyes az az állítás miszerint minden körülény között együtt kell a 

testvéreket elhelyezni.  Előfordulhat, hogy az egyik szülőhöz fűződő kötődés sokkal 

nagyobb mértékű, mint a testvéréhez. A bíróság mérlegelve a körülményeket 

jóváhagyhatja a szülők testvéreket szétválsztó egyezségét, amennyiben a gyermekek 

érdekét ez szolgálja a legjobban. Azonabn fontos szempont  annak a biztosítása, hogy 

a testvérek renszeresen érintkezhessenek.   

A testvérek különböző helyen történő elhelyezéséről a bíróság dönthet, a közös 

megállapodás hiányában,  bizonyítási  eljárás  lefolytatása után. A bíróság 90%-ban 

annál a szülőnél helyezi el tehát a gyermeket, akit a szakvélemény  kedvezőbb  

nevelési  alkalmasságúként  tüntet  fel,  vagy  a  gyermek  hozzá  való kötődését írja 

erősebbnek.35 

 

                                                           
35 dr. Grád András, dr. Mede Lilla, dr. Jánoskúti Gyöngyvér, dr. Kőrös András – Az igazságügyi pszichológus szakvélemény szerepe a gyermekelhelyezési 

perekben; Családi Jog VIII. évf. 1. szám 
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Ide vontkozó példaként szeretném röviden ismereteni a Legfelsőbb Bíróság 

II.21.892/2001/5.  számú  eseti  döntését.  A  felek  két  közös  kiskorút neveltek, a 

kisebbik fiúgyermekről megállapítást nyert, hogy autista, speciális nevelést, gondozást 

igényel. A szülők az életközösség megszakadás után közösen gondoskodtak a 

gyermekeikről, sőtt mitöbb is egy házban is éltek.  

A bíróság a lánygyermeket a felperesi anyánál, míg a fiúgyermeket az alperesi apánál 

helyezte el. Megállapította továbbá, hogy a szükséges objektív feltételek mindkét 

szülőnél adottak a gyermekek elhelyezésé tekintetében, ezt a tényt igazságügyi 

pszichológus szakértő véleménye támasztotta alá. Az anyát nehez élte meg a kisebb 

gyermeke betegségét, mely kihatott a gyermekkel való további kapcsolatára.  

Az apa magára vállalta kisebbik gyermeke gondozását, nevelését és minden tekintetben 

alkalmasnak mutatkozott arra, hogy sérült gyermekével normális kapcsolatban élje 

mindennapjait. Kiemelten értékelte a bíróság a kisebbik gyermek sérült voltát, valamint  

az apához való erős érzelmi kötődését, a  testvérkapcsolat  jó  hatását,  fejlődése  

szempontjából. Vitathatatlan tény, hogy a testvérek külön elhelyezésével az apának 

több ideje jut a kisebb gyermekre, éppen ezért a nagyobb gyermek tekintetében pozitív 

hatása lehet az édesanyától kapott töblet törődés. A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy 

„egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a gyermek elhelyezése során önmagában 

a gyermek nemének nem lehet ugyan ügydöntő jelentőséget tulajdonítani, a gyermek 

elhelyezésével kapcsolatos egyéb objektív és szubjektív körülmények mellett azonban 

már a gyermek nemének, életkorának és életkori sajátosságainak, egyebek mellett a 

prepubertás korban lévő leánygyermek anyai-, illetve női minta iránti igényének az 

értékelése sem mellőzhető.” 
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III.2.f. A házastársi hűség relevanciája 

 

Szeretnék néhány gondolatban kitérni a házastársi hűség kérdésére is. „A házastársak 

hűséggel tartoznak egymásnak és egymást támogatni kötelesek.”36 A Ptk. 4:24.§.-ban 

támasztott követelmények végül is a házastársak mindenre kiterjedő összetartozását 

szeretnék kifejezni. A joggyakorlat szerint a házastársi hűség, mint követelmény magában 

foglalja azon magatartásoktól való tartózkodást, amelyek a házastárs érdekeit valamilyen 

módon sértik.  

A házastársak egymást kötelesek támogatni. Ez a rendelkezés egyrészről személyes 

kötelezettséget, másik oldalról vagyoni kötelezettséget ír elő. A házassági viszonyokban 

a személyes kötelezettségnek van nagyobb szerepe. 

 

A gyermekelhelyezés tekinetetében viszont nem tekinthető lényegesnek a hűség kérdése, 

mint ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság Pfv.II.20.627/2007/4. számú eseti döntésében sem 

tekintette annak,  a döntésben szerepel, hogy „a házastársi hűséget sértő magatartás a 

gyermekelhelyezés során egy tényezőként értékelhető, emellett figyelembe kell venni a 

gyermek érzelmi kötődését, mindkét szülő személyiségjegyeit, nevelési készségét és  a  

döntés alapvető szempontjainak a gyermek érdekét kell tekinteni.”37 

 

 

III.2.g. A gyermek harmadik személyhez történő elhelyezése  

 

A Ptk. rendelkezése szerint, 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. Ebben az esetben ezt a személyt gyámul kell 

kirendelni és a szülő felügyeleti joga szünetel.38 Harmadik személynél történő 

elhelyezésnél a bíróságnak eljárásjogilag a keresetet és a viszontkeresetet el kell 

utasítania.  

                                                           
36 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:24.§. 
37 a Legfelsőbb Bíróság Pfv.II.20.627/2007/4. számú eseti döntése 
38 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:169. § (1). bekezdés. 
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Elsősorban olyan személynél lehet a gyermek elhelyezni, aki a gondozásában vagy 

nevelésében már korábban részt vett és megfelelően tudja a kiskorú érdekeit képviselni.39 

Harmadik személynél történő elhelyezés lényege, hogy a szülők szülői felügyeleti joga 

a törvény erejénél fogva szünetel, ezáltal a gyermek gyámjául a harmadik személyt 

rendeli ki a bíróság. A jogerős végzésről a bíróság hivatalból értesíti a gyermek lakóhelye 

szerint illetékes gyámhatóságot, amely köteles eljárni a bírói döntés végrehajtása 

érdekében. 

 

A gyermeknek harmadik személynél történő elhelyezése csak kivételesen alkalmazható, 

alkalmazására csak és abban az esetben kerülhet sor, ha ezt a gyermek érdeke 

megkívánja. Amennyiben nincs megfelelő személy a kiskorú érdekeinek megfelelő 

képviseletére, úgy az Alkotmánybíróság szerint, a gyermek védelme és a róla való 

gondoskodás nemcsak a család alkotmányos kötelessége, hanem az államé, a 

társadalomé is, ez a szülői felügyelettel összefüggésben úgy értelmezendő: ha a 

gyermeknek nincs, vagy a szülői kötelességeket nem teljesítő szülője van, akkor 

helyettük az államnak kell helytállnia.40 

 

Megállapította az Alkotmánybíróság továbbá azt, hogy amennyiben a szülő érdekének, 

jogainak korlátozására sor kerül, az csak és kizárólag a gyermek érdekében történhet, 

vagyis a gyermek számára előnyös megkülönböztetést jelent a szüleivel szemben. Ez a 

pozitív diszkrimináció jelenti a speciális helyzetben lévő gyermek esélyeinek garanciáit 

ahhoz, hogy életben maradjon, felnőtté válhasson, maga legyen képes emberi, polgári és 

politikai jogai tényleges gyakorlására. Ez a gyermek mindenekfelett álló érdeke.41 

 

A fentiekből következik, hogy ha a szülő, vagy a felügyeleti jog jogosultja a kiskorú 

gyermek gondozására, nevelésére, vagyona kezelésére, törvényes képviseletének 

ellátására irányuló kötelezettségét nem, vagy azt nem a kiskorú érdekében teljesíti, 

illetőleg gyakorolja.  

                                                           
39 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:169. § (2). bekezdés. 
40 Alkotmánybíróság a 995/B/1990/3. számú határozata 
41 Alkotmánybíróság a 995/B/1990/3. számú határozata 
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Abban az esetben ha arra nem képes, jogai a gyermeknek harmadik személynél történő 

elhelyezésével korlátozhatóak. Ennek megállapítása a bíróságokra hárul, és bár a feladat 

igencsak nehéz, nélkülözhetetlen, hogy konkrét egyedi esetben megállapítsák, hogy a 

szülői felügyelettel járó kötelezettségek nem teljesítése eredményez-e esetlegesen olyan 

fokú érdeksérelmet a gyermeknek, melynek eredményeképpen a szülő felügyeleti 

jogának korlátozására kell, hogy sor kerüljön. A valóságban a harmadik személynél 

történő elhelyezés lehetősége leginkább olyan ügyekben merül fel reális opcióként, ahol 

a harmadik személy, legyen ez akár nagybácsi, nagyszülő, vagy akár mostohaszülő, a 

gyermek gondozásában, nevelésében aktívan részt vesz. 

 

Abban az esetben, ha egyik szülő sem alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, 

akkor vehető számításba a kiskorú elhelyezése harmadik személynél. Többnyire a 

gyermek rokoni köréből kerül ki a harmadik személy. Ezekben az esetekben prioritást 

élveznek azok a nagyszülők, akiknek az alkalmassága a nevelési-, gondozási feladatok 

körében bizonyított, és akikhez a kiskorú kötődik. Vizsgálniuk kell azonban a 

bíróságoknak ilyen esetekben, hogy a nagyszülő a nevelést egészen addig képes lesz 

ellátni, amíg a gyermek el nem éri a felnőtt kort, ezáltal biztosítva és szem előtt tartva 

azon érdekét a kiskorúnak, ami az állandóságból és nyugalomból fakad. Elkerülve ezáltal 

az esetleges újabb bizonytalan helyzeteket, így biztosítva a kiskorú állandó és zavartalan 

fejlődését.  

 

Ez esetben csak másodlagos szempont lesz az erkölcsi-, illetve érzelmi kötődés, 

elsődleges pedig a gyermek és a nagyszülő korkülönbségének a vizsgálata az állandóság 

érdekében. 

 

A szülők nem köthetnek olyan megegyezést, mely szerint a gyermeküket harmadik 

személynél szeretnék elhelyezni. Ugyan átmenetileg, vagy tartósan rá lehet bízni a 

nevelést harmadik személyre, ebben az esetben viszont a szülők felügyeleti joga nem 

szünetel, a megbízást visszavonhatják, tehát nem tekinthető a gyermek harmadik 

személynél történő elhelyezésének.  
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A Kúria a Kfv.III.38.083/2014/ 5. számú 2015. február 11. napján kelt eseti döntésében, 

melyet a következőkben részletesen ismertetek, rámutatott arra, hogy a gyermek 

harmadik személynél akkor is elhelyezhető, ha a szülő vagy a legközelebbi hozzátartozó 

a nevelésre nem alkalmatlan, de a nála történő elhelyezés a gyermek érzelmi fejlődését 

veszélyeztetné.  

 

A Rendőrség 2011. március 23. napján a kiskorút határozatával Önkormányzatának 

Csecsemőket, Kisgyerekeket, és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonában 

helyezte el ideiglenes hatállyal, mivel édesanyja és anyai nagymamája 2011. március 

23.-án meghalt, bűncselekmény áldozatai lettek, melynek elkövetésével az édesapját 

gyanúsították. 

 

Az elsőfokú gyámhivatalnál kérték a gyermek náluk történő elhelyezését a gyermek apai 

nagyanyja (az I. rendű felperes) 2011. április 4.-én, a gyermek apai nagyapja (a II. rendű 

felperes) 2011. április 6.-án, a gyermek édesanyjának barátnője 2011. április 11.-én, a 

kiskorú édesanyja unokatestvérének élettársa 2011.május 20.-án (alperesi beavatkozók). 

A Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága a 2011. április 11.-én kelt 

nyilatkozatában arról tájékoztatta a gyámhivatalt, hogy az apa szülői felügyeleti jogának 

gyakorlásában akadályoztatva van. Az elsőfokú gyámhivatal igazságügyi pszichológus 

szakértői bizonyítást rendelt el, amely mind a négy kérelmező vizsgálatára kiterjedt.  

 

A szakértő felnőtt- és gyermek szakpszichológus szakvéleményében mind a négy 

kérelmezőt alkalmasnak találta a kiskorú nevelésének biztosítására, ennek ellenére a 

szakértő összességében úgy nyilatkozott, hogy az alperesi beavatkozót találta a 

legalkalmasabbnak a kiskorú feletti gyámi teendők ellátására, a gyámhivatal a többi 

kérelmező kérelmét elutasította. A kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését felülvizsgálva 

azt fenntartotta, és a gyermek gondozási helyét megváltoztatva, a gyermek az egyik 

alperesi beavatkozó háztartásában helyezte el, egyben a gyermek részére nevezettet 

gyámul rendelte ki.  
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Az elsőfokú határozat ellen az apai nagyszülők fellebbeztek. A nagymama keresetében 

unokájának ideiglenes hatállyal nála történő elhelyezését kérte. Az irányadó szempontok 

tekintetében hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelvére. Kiemelte, hogy 

szoros és jó kapcsolatot ápolt a kislánnyal és édesanyjával is, a kislány nevelése során 

kisebbik fiának, a gyermek nagybátyjának támogatására, segítségére is számíthat. 

Véleménye szerint a másik nagyszülőnél történő elhelyezés nem szolgálná a gyermek 

érdekeit. 

 

Az apai nagyapa kérte az alperes határozatának hatályon kívül helyezését, és  új 

gyámhivatali eljárásra kötelezését. Kifogásolta azt, hogy annak ellenére, hogy vele 

szemben kizáró ok nem állt fenn, mégis egy hozzátartozónak nem minősülő, harmadik 

személynél helyezte el az unokáját a gyámhivatal.  

I. és II. rendű beavatkozó a perbe az alperes pernyertessége érdekében avatkozott be. Az 

elsőfokú bíróság a felperesek keresetét egyesítve bírálta el és azokat jelentős részben 

megalapozottnak értékelte, és kötelezte az alperest új eljárás lefolytatására. 

 

A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása 

során a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú 

bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.  

 

A megismételt eljárás eredményeként az elsőfokú bíróság a felperesek kereseteit 

elutasította. Abszolút mértékben egyetértve azt az alperesi érveléssel, miszerint a Gyvt. 

nem állapít meg olyan kötelező törvényi rangsort, amely szerint a gyermek csak abban 

az esetben helyezhető el harmadik személynél, ha a nagyszülők, mint közeli 

hozzátartozók nem alkalmasak a gyermek nevelésére vagy velük szemben kizáró ok áll 

fenn. Sorrendiséget a gyámrendelés tekintetében a Csjt. 96.§ (1) bekezdése állít fel, 

amikor kimondja, hogy amennyiben nincs nevezett gyám, a gyámhatóság elsősorban a 

gyámság ellátására alkalmas rokont, illetőleg a kiskorúval más családi kapcsolatban álló 

személyt rendel ki gyámul. Ha ilyen hozzátartozó nincs, a gyámhatóság más alkalmas 

személyt rendel ki. Ugyanakkor ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdés a.) pontja 

tanulsága szerint gyámul azt a személyt kell kirendelni, akinél a gyermeket a 

gyámhivatal ideiglenesen elhelyezte.  
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Kiemeli az elsőfokú bíróság, hogy a gyámhatóság döntése a Pp. 339/B.§-ban foglalt 

követelményeknek megfelelt. Kiemelte, hogy az apa által elismert bűncselekmény 

folytán a kiskorú anya és közvetlen anyai hozzátartozó nélkül maradt, az apa szülői 

felügyeleti joga megszüntetése iránt pedig per indult. A fenn hivatkozott jogszabályok 

helyes értelmezésével a gyermek elhelyezése során kizárólag a gyermek érdekeire kell 

figyelemmel lenni a hatóságnak. Tény, hogy az I. és II. rendű felperes, mint apai 

nagyszülők beletartoznak abba a hozzátartozói körbe, akinél a gyermek ideiglenesen 

elhelyezhető, illetve gyámul kirendelhetők, az egyéb körülmények ismeretében ez 

azonban önmagában nem alapozza meg a kereseti kérelmükben foglaltakat, azaz azt, 

hogy a rokoni kapcsolat révén kizárólag náluk helyezhető el a gyermek.  

 

Rámutat továbbá az elsőfokú bíróság arra, hogy mivel a kiskorú apja beismert 

bűncselekményéből kifolyólag anya és anyai nagyszülő nélkül maradt, így az apa 

felügyeleti jogának a megszüntetésért per indult, kizárólag a gyermek érdekére kell a 

gyámhatóságnak tekintettel lennie. Így a jogszabályok alapján helyesen hagyta 

figyelmen kívül a hatóság az apai nagyszülők rokoni kapcsolatát, és helyezte el a 

kiskorút az alperesi beavatkozónál. 

 

Felhívja a figyelmet a bíróság arra, hogy az I. és II. rendű felperesek, mint nagyszülők 

nem élnek együtt, nem közösen, családi egységben szeretnék unokájukat nevelni. 

Mérlegelési szempont továbbá az is, hogy az apa által elkövetett bűncselekmény, 

tragédiaként értékelhető és nagy teher számukra. Attól érzelmileg nem függetlenek, így 

nem tudnak objektíven viszonyulni sem a történtekhez, sem az apa személyéhez. Ezen 

felül egymást sem tartották a felperesek a nevelésre alkalmasnak így méginkább 

megalapozottságot nyert az a döntés, amely a kiskorút az I. rendű beavatkozónál helyezte 

el a gyámhivatal. Egyébiránt a döntés szakértői véleménynek megfelelő, azt a bíróság 

kellő súllyal értékelte. 

 

Mindkét szakértő az I. rendű beavatkozót tartotta legalkalmasabbnak a gyermek 

nevelésének ellátására. A nagyszülők kizárólag azt hangsúlyozták, hogy ők a gyermek 

legközelebbi hozzátartozói, és ennek okán joguk van a gyermek további nevelésére. 
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Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy fiuk, a gyermek édesapja cselekménye okán 

nincs a kiskorúnak közeli hozzátartozója. Az anya rokonsága az eljárások során 

kinyilvánították azt a szándékukat, hogy az I. rendű beavatkozót támogatják, minden 

tekintetben alkalmasnak tartják a gyermek nevelésére.  

 

A jogerős ítélet ellen az apai nagyapa felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben 

annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte. Arra 

hivatkozva, hogy a Kúria hatályon kívül helyező, és a bíróság számára új eljárást 

elrendelő döntése téves megállapításokat tartalmazott. Álláspontja szerint a gyermek 

ideiglenes elhelyezéséről hozott gyámhivatali döntés 2011. június 23.-án született, 

ugyanakkor a harmadik személynél történő elhelyezés és az ennek érdekében történő 

perindítás napja 2011. június 29.-e volt, így, mivel a perindítás időpontjától szünetel a 

szülői felügyeleti jog, a határozat meghozatalakor az még nem szünetelhetett. Továbbá 

hivatkozott arra, hogy a gyámhivatal mellőzte az eljárás során az apa kihallgatását, pedig 

álláspontja szerint szünetelő felügyeleti jog esetén is meg kellett volna azt tenni, ezáltal 

a gyámhivatal határozatát az apa jogainak sérelmével hozta meg. 

 

Az apai nagyapa elismerte, hogy a törvény nem állít fel olyan kötelező rangsort, amely 

előtérbe helyezné a rokonokat az ideiglenes elhelyezés tekintetében, azonban a 

gyámhivatal eljárására, így a konkrét gyámrendelésre a Csjt. szabályai is vonatkoznak.  

 

A Csjt. pedig kétséget kizáróan állást foglal abban, hogy a gyermek részére gyámként 

elsősorban az arra alkalmas rokont kell kirendelni.  Kifogásolta továbbá azt, hogy a 

Kúria korábbi végzésében kimondta, hogy elsőként kell alkalmazni az elhelyezés 

tekintetében a Gyvt. 72.§ (1) bekezdését, majd ezt követően alkalmazható a Csjt. 96.§ 

(1) bekezdése. Megítélése szerint a jogalkotó elképzelése és szándéka szerint sorrendiség 

került felállításra, és e tekintetben a gyámság viselésére alkalmas hozzátartozó 

elsőbbsége az irányadó. 
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A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a tárgyaláson kívül bírálta el és úgy határozott, hogy 

a felülvizsgálati kérelem nem alapos. A Kúria szerint az elsőfokú bíróság megfelelően 

tárta fel és rögzítette ítéletének indokolásában az ügyben tényállást, és abból az ide 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával helytálló jogi következtetést vont 

le, azzal minden tekintetben a Kúria is egyetértett.  

 

Szükségesnek tartotta kiemelni a Kúria, hogy a perben rendelkezésre álló pszichológusi 

szakértői vélemények a nagyszülőket kevésbé tartották alkalmasnak a gyermek 

nevelésére, és egybehangzóan az I. rendű beavatkozónál történő ideiglenes elhelyezést 

támogatták. Megjegyzendő  ugyanakkor, hogy a Kúria ezen döntése a nagyszülők 

kapcsolattartási jogát nem érintette, annak szabályozása tekintetében, erre irányuló 

kérelem esetén a gyámhivatalnak áll fenn döntési kötelezettsége. A nagyszülők a 

gyermek számára továbbra is a nagyszülei maradnak, így figyelemmel kísérhetik az 

ideiglenes elhelyezés tényétől, a gyám személyétől függetlenül a gyermek életét, ezáltal 

annak aktív részeseivé válhatnak.  

 

IV. A pszichológiai szakértői vélemény, mint bizonyítási 

eszköz 
 

 

A gyermekelhelyezéssel és a gyermek újra elhelyezéssel kapcsolatos perekben 

kiemelkedő szerepe van a pszichológus szakértő és egyes esetekben a pszichiáter/orvos 

szakértő véleményének is. Polgári perek esetén az igazságügyi pszichológus 

tevékenységét rendszerint nem a perek előkészítésének szakaszában, hanem a már folyó 

perben fejti ki, sok esetben orvos szakértő közreműködésével együtt. A polgári perek 

között a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek igen nagy számban vannak jelen. Ezek 

közé tartoznak a gyermekelhelyezéssel összekapcsolt válóperek, az újra-elhelyezési 

perek és az örökbefogadással kapcsolatos perek is. Természetesen a 

gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek nem mindig kapcsolódnak válóperhez, hiszen a 

ma leginkább elterjedt együttélésben született gyermekek elhelyezéséről is szó van.  
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Napjainkban a házasságon kívül, de párkapcsolatban élők is nagy számban vállalnak 

gyermeket, amely kapcsolat felbomlása esetén szintén felveti a gyermek elhelyezésének 

szükségességét, annak esetleges jogi procedúráját.  

 

Az elmúlt évek ítélkezési gyakorlata szerint a bíróságok és a nyomozóhatóságok egyre 

szélesebb körben támaszkodnak a pszichológia tudományának korszerű eredményeire, 

egyre gyakrabban igényelnek pszichológus szakértői véleményezést.42  

A gyermek elhelyezési perekben elrendelt vizsgálatok általában négyszemközt történnek. 

Nem csupán magát a családot, hanem a családban élő egyes személyeket is kell vizsgálni.  

Általánosan elfogadott szakmai tény, hogy a szakértői vélemények kialakításánál minden 

olyan személyt meg kell vizsgálni, aki bármilyen szempontból részt vesz a gyermek 

ellátásában, nevelésében, rá olyan hatást gyakorol, mely a pszichés fejlődését 

befolyásolhatja, arra jelentős ráhatással bír. A szakértői vélemény kialakításánál fő 

szempontként figyelembe kell venni a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét, mely alapján 

kell megválasztani a vizsgálat menetét és meghatározni a vizsgálatban érintett személyek 

körét.  

 

Szükség esetén a mindennapok szociális közegére is kiterjedően kell a szakértői 

véleményt kialakítani. Gondolok itt arra, hogy a gyermek számára a kortárscsoportok, az 

ismerősök, barátok, az ő szüleik szolgáltatják a mindennapos közeget. Ezen oknál fogva 

a család barátait, a bölcsődei-, óvodai személyzetet is be lehet vonni a végleges vélemény 

kialakításához. E szakértői vizsgálat általában kiterjed az érintettek pszichés 

stabilitásának/labilitásának vizsgálatára, valamint figyelembe veszi a kötődéseket, 

különös tekintettel a gyermek érzelmi kötődéseire. A további irányt a bíróság által feltett 

kérdésekre történő válaszok megkeresése adja, valamint a szülők, gondviselők nevelési 

alkalmasságának vizsgálata. Általánosan feltett kérdés a gyermek befolyásolásának 

vizsgálata, mely valamely szülő általi érdekek kivetítése/betanítása az elhelyezés, – szülői 

kedvezményezés – érdekében. 

 

                                                           
42 Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele  AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS 

SZAKÉRTŐK MÜKÖDÉSI  KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 



35 
 

Összességében elmondható, hogy a vizsgálatnak az a fő célja, hogy meghatározza, mi a 

gyermek érdeke, hol biztosított a gyermek optimális fejlődése, pszichés egyensúlyának 

kialakítása és fenntartása. Ki kell terjednie továbbá a szülők nevelési alkalmasságára és 

arra is, hogy a gyermek kihez, melyik szülőhöz, esetleg rokonhoz vagy nagyszülőhöz 

kötődik erősebben. Ez a kötődés azonban nem feltétlenül lesz meghatározó a szakértő 

döntésének meghozatalában, hiszen léteznek olyan pszichológiai és pszichiátriai 

megbetegedések, élethelyzetek és életkörülmények, amelyek a gyermek kötődése 

ellenére nem teszik lehetővé az egyik vagy másik szülőnél történő elhelyezést.   

Amennyiben valamely szülő esetében olyan megbetegedés vagy addikció állapítható 

meg, amely mind a saját, mind pedig a gyermek életét negatív irányba befolyásolhatja, 

esetleg veszélyeztetheti, ez esetben az elhelyezés esélye minimális. 

 

A pszichológus-szakértőnek tisztában lennie azzal, hogy a per tárgyát mindent 

megelőzően a gyermek érdeke határozza meg. Éppen emiatt nagyon fontos a szakértő 

pártatlansága, illetve az objektív – korábbi tapasztalattól és élménytől mentes – szakértői 

vélemény kialakítása.   

 

A pszichológiai vizsgálatnak mindig a gyermek érdekének szem előtt tartásával kell 

történnie.  Ez az érdek arányosan viszonyul a szülő alkalmasságához, ezért a szakértőnek 

véleményeznie kell a kettő közötti összefüggést, ám megdönthetetlen kijelentéseket csak 

csekély számban tud tenni. Mint minden más kérdésben, a gyermek elhelyezésnél is 

általánosságban elmondható, hogy valamely szülő érdeke, akarata háttérbe szorul. Emiatt 

a másik szülő feltehetően másik szakértő véleményét fogja kérni, melyben részére 

kedvező elbírálásban bízik. Az esetek többségében ezért nem elég egyetlen szakértő 

kirendelése, mert a vélemény által hátrányosan feltüntetett fél a legtöbbször nem ért egyet 

a szakértővel, illetve annak véleményével. 

 

 Előfordul, hogy több szakértői vélemény más-más végkövetkeztetésre jut. A szakértői 

vélemény kialakítását több tényező együttesen befolyásolja. Ilyenek például az eljárás 

éppen aktuális állapota, a gyermek eljárás alatti elhelyezése, esetleges aktuális pszichés 

sérülések, mind a szülőknél, mind pedig a gyermeknél egyaránt. 
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 A szakértői vizsgálatok során előfordulhat, hogy a szakértő – tőle kívülálló ok miatt – 

nem képes elvégezni a vizsgálatot, így annak ismétlésére másik alkalommal kerül sor. A 

vizsgálati személyek lehetnek olyan pszichés állapotban, esetleg a gyermek lehet annyira 

zárkózott, hogy a szakértői vizsgálat során a vizsgálati metodikát nem, vagy csak részben 

képes elvégezni a szakember. Egy hiányos vizsgálat alapján véleményt mondani pedig 

etikai vétségnek számít, hiszen fenti indokok alapján van lehetőség más időpontban vagy 

több alkalommal elvégezni a vizsgálatot, mely így már érdemi eredményhez vezethet.  

 

A gyermek vizsgálatának speciális jellemzőit tekintve a pszichológus szakértő 

vizsgálatának központi kérdését adja annak megismerése, hogy a gyermek hogyan 

kötődik a szülőhöz, nevelőhöz. Ezt azonban nagyon nehéz megállapítani, a kérdés 

megválaszolása alapos körültekintést igényel.  Ezen kérdések megválaszolása fontos 

ahhoz, hogy a bíróság eldönthesse a gyermek valós érzelmi kötődése mentén, hogy a 

kiskorú a saját, tudatosan vállalt állásfoglalását fogalmazta-e meg, vagy más motívumok 

befolyásolták.43 

 

A pszicho-diagnosztika a pszichológia egy olyan részterülete, amely különböző 

módszerek kidolgozásával és gyakorlati alkalmazásával foglalkozik, amelyek 

segítségével egy ember reakciómódjai, teljesítőképessége, és személyisége 

megismerhetővé válik.44  

 

A gyermek elhelyezési perekben pszichológus-szakértői szinten bevont felnőttek 

vizsgálata főként a nevelési alkalmasság vonatkozásában történik. Ilyen személyek 

lehetnek mindazok, akik a gyermekkel nevelői kapcsolatban vannak, tehát a vérszerinti 

szülők, nevelőszülők, azok élet- vagy házastársai, a nagyszülők, valamint rendkívüli 

esetekben a közeli vérrokonok. 

 

                                                           
43 Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS 

SZAKÉRTŐK MÜKÖDÉSI  KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
44 Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichodiagnosztika

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichodiagnosztika
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A felnőtt személyek pszichológiai vizsgálata továbbá azt a célt szolgálja, hogy nevelési 

alkalmasságuk mértékét megállapítva és véleményezve, a gyermek érdekeinek megfelelő 

elhelyezési ítélet meghozatalához segítse a jogszolgáltatót. 

 

A pszichológiai vizsgálat a nevelési alkalmasságot leíró formában, a következő 

fokozatokban képes diagnosztizálni: 

a) az átlagosnál jobb,  

b) átlagos, 

c) az átlagosnál gyengébb mértékben alkalmas,  

d) alkalmatlan gyermek nevelési feladatok ellátására. 

 

A pszichológus szakértő a per folyamán a bíróságra szakértőként beidézhető, ahol a 

bíróság kérdésére és a vizsgálat menetére vonatkozó kérdésekre választ kell adnia. 

Válaszait mindig a vizsgált személyek maximális tiszteletben tartásával és a szakma 

etikai szabályainak betartásával kell megadnia. Minden esetben szem előtt kell tartania 

az elhelyezendő gyermek érdekeit, figyelembe véve a szociális közegét, a pszichés jólét 

megteremtésének és megtartásának lehetőségeit. Egyben javaslatot kell tennie a gyermek 

másik szülő általi láthatásának meghatározására, esetleges eltiltására, szükség szerinti 

orvosi kezelésére vonatkozóan. 

 

Igazságügyi szakértői véleményt csak az a szakember adhat, aki szerepel a szakértői 

nyilvántartásban, illetve a bíróság csak azt fogadhatja el döntésének meghozatalakor. Sok 

esetben tapasztalható, hogy valamely szülő egy nem szakértői, de szakpszichológusi 

véleményt csatol az eljáráshoz, azonban ez nem egyezik meg a szakértői véleménnyel. A 

bíró azonban mérlegelheti, hogy a per során figyelembe veszi, vagy figyelmen kívül 

hagyja a csatolt szakvéleményt. Erre általában akkor kerül sor, ha valamely szülő nem 

bízik a szakértő pártatlanságában, így az általa ismert szakpszichológusi véleménnyel 

próbálja befolyásolni a bíróságot álláspontja végleges kialakításában. Más nem 

igazságügyi pszichológus szakértő által benyújtott vélemény a bíróság döntését 

befolyásolhatja, azonban kizárólag annak birtokában a döntést nem hozható meg. A 

szakpszichológusok nem mindegyike rendelkezik szakértői kamarai tagsággal, ezért 

szakvéleményük nem felel meg és nem fogadható el szakértői véleményként. 
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Elengedhetetlenül szükséges, hogy a szakértő a szakmai etikai kódexben előírtaknak 

megfelelően végezze munkáját, részrehajlás nélkül, pártatlanul. Kellően felkészült 

legyen, ismerje a tudomány mai állásának megfelelő vizsgálati módszereket, azok 

használatára jogosultsággal bírjon. A szakértőnek, véleményének kialakításakor fontos 

feladata, hogy a szülői viszályokat és ellentéteket kizárva fogalmazza meg álláspontját és 

képviselje azt a per során. Legyen szakszerű, objektív és mindenfajta befolyástól mentes. 

Kötelessége elfogultságot bejelenteni, ha a vizsgálati személy/ek valamelyikét ismeri, 

felőlük korábbi tapasztalattal bír. 

 

A nevelési alkalmasság fokozatainak megállapításánál egyrészt a vizsgált személyek 

individuális adatainak, másrészt a teljes családi csoport valamennyi tagjánál nyert adat 

egymásra vonatkoztatott értékelésével kell eljárni, az adatoknak lépésenkénti 

összevetésével, amelyben a releváns tesztadatok olyan statisztikailag igazolt jellemzőit 

kell hasznosítani, mint az átlagoshoz tartozó, az átlagostól pozitívan, illetve negatívan 

eltérő besoroltság.45 

 

V. Gyermekelhelyezés Uniós gyakorlata 
 

 

V.1. A gyermek jogellenes külföldre vitele 

 

A gyermek jogellenes külföldre vitelének kérdéskörében a legjelentősebb Úniós jogforrás 

a  2201/2003 sz. EK Rendelet, melynek bumutatása véleményem szerint elengedhetelteln 

annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk a szabályozás sajátosságairól. 

 

A Rendelet 1. cikke meghatározza a dokumentum alkalmazási körét, mely a házasság 

felbontására, a különválásra vagy a házasság érvénytelenítésére, valamint a szülői 

felelősség megállapítására, gyakorlására, átruházására, korlátozására vagy 

megszüntetésére vonatkozik.  

                                                           
45 Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 10. számú módszertani levele  AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS 

SZAKÉRTŐK MÜKÖDÉSI  KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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A szülői felelősség kérdései közé számos jog és kötelesség tartozik: a felügyeleti jog és 

kapcsolattartási jog, gyámság, gondnokság és hasonló intézmények. A gyermek 

személyének, illetve vagyonának gondozásával megbízott olyan személyek vagy szervek 

kijelölése is feladata a rendeletnek, amelyek képviselik vagy támogatják a gyermeket, 

mint például a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése vagy intézményi gondozásba 

helyezése, a gyermek védelmét célzó intézkedések, a gyermek vagyonának kezelésével, 

megóvásával vagy rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.  

 

A Brüsszel II Rendelet46 nem alkalmazható a szülő-gyermek viszony megállapítására 

vagy vitatására, az örökbefogadásra vonatkozó határozatokra, örökbefogadást előkészítő 

intézkedésekre vagy az örökbefogadás érvénytelenítésére, illetve visszavonására, a 

gyermek családi nevére és utóneveire, a nagykorúvá válásra, a célvagyonra (trust) és az 

öröklésre, gyermekek által elkövetett bűncselekmények eredményeként tett 

intézkedésekre. A rendelet szintén nem alkalmazható a tartási kötelezettséggel 

kapcsolatos polgári eljárásokra. 

 

A Rendelet első része a válásra vonatkozik, a második rész pedig a már említett szülői 

felelősséggel kapcsolatos kérdésekre. A szülői felelősséggel kapcsolatos problémák 

megoldása elvileg a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságának 

feladatkörébe tartozik. E szabály alól léteznek kivételek, melyek a Brüsszel II Rendelet47 

9. cikkében kerülnek szabályozásra. Amennyiben egy gyermek jogszerűen az egyik 

tagállamból egy másikba költözik, ott új szokásos tartózkodási helyet szerez, a gyermek 

korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai 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. A láthatási jogokról szóló határozat szerinti láthatási 

jogok jogosultjának szokásos tartózkodási helye továbbra is a gyermek korábbi szokásos 

tartózkodási helye szerinti tagállamban található. Szintén találkozunk rendelkezésekkel, 

melyek a gyermekrablásra vonatkoznak, vagyis a gyermek jogellenes elvitelére vagy 

elrejtésére, a bíróságok illetékességének meghatározására. 

                                                           
46 2201/2003 sz. EK Rendelet 
47 2201/2003 sz. EK Rendelet 
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A Rendelet harmadik fejezete a meghozott ítéletek elismerésére és végrehajtására 

vonatkozik. Valamely tagállamban hozott határozatot a házassági ügyekben valamint a 

szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben, a többi tagállamban külön eljárás nélkül 

elismerik48. 

 

A szülői felelősségre vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok teljes egészében a 

korábbi Brüsszel II Rendelet49 szerint jelennek meg, és a 23. cikkben vannak felsorolva:  

 

„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.” 

 

                                                           
48 A Brüsszel II Rendelet 28. cikke 
49 2201/2003 sz. EK Rendelet 
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A végrehajtási eljárás kizárólag a szülői felelősségre vonatkozó határozatokra 

vonatkozik. A Rendelet nem írja elő a végrehajtási eljárás szabályait, hanem a nemzeti 

bíróságok számára lehetővé teszi saját nemzeti jogszabályaik alkalmazását. A 

végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelemmel szemben a másik fél nem terjeszthet elő 

kifogásokat, viszont a határozat végrehajthatóvá nyilvánítása után fellebbezhető.  

 

Újítás a Brüsszel II Rendelet kapcsán a tagállamok azon kötelezettsége, hogy kijelöljenek 

egy vagy több központi hatóságot, melyek a Rendelet gyakorlati alkalmazásáért felelősek. 

A központi hatóságok elsődleges feladata, hogy elősegítsék az információcserét a 

hatályos nemzeti jogszabályokról fenntartsák a bíróságok közötti kommunikációt, 

segítséget nyújtsanak a szülőknek, akik a meghozott határozatok elismerését, honosítását 

és végrehajtását kérelmezik, valamint, hogy közvetítsenek a viták megoldásában, 

mediáció segítségével. 

 

A Rendelet ötödik fejezete a Brüsszel II Rendelet50 és más kétoldalú vagy többoldalú 

nemzetközi megállapodások közötti viszonnyal foglalkozik, melyeket az Európai Unió 

tagállamai kötöttek meg, és megegyezik az alkalmazási körük. 

 

 Általános szabály, hogy a Rendelet előnyt élvez a nemzetközi megállapodásokkal 

szemben, melyek a Rendelet hatályba lépésekor érvényesek voltak, azokra a kérdésekre 

vonatkozóan, melyekkel a Rendelet szabályoz és két vagy több tagállam között köttettek 

meg. A már említett 60. cikk a Rendelet és más többoldalú megállapodások viszonyát 

szabályozza, melyek a házassági ügyekre és a szülői felelősségre vonatkoznak. A 

2201/2003/EK EK Rendelet 2005. március 1.-étől alkalmazandó Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 2201/2003 sz. EK Rendelet 
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V.2.  Gyermek, szülő általi jogellenes elvitele 

 

Amennyiben a volt házastárs, illetve élettárs közös gyermeküket jogellenesen (azaz 

engedély nélkül, illetve a szülő és a gyermek lakhelye szerinti EU-tagállam bírósága által 

hozott döntéssel ellentétesen) másik uniós tagországba viszi, a másik fél bírósági eljárást 

indíthat annak érdekében, hogy érvényt szerezzen felügyeleti jogának. 

 

A gyermekelhelyezés ügyében annak az országnak a bírósága fogja meghozni a végső 

döntést, ahol a jogellenes elvitelt megelőzően a gyermek a felügyeletet ellátó szülővel 

lakott.51  

 

Ebből következik, hogy a felügyeleti jog kérdésében az egyik EU-tagországban 

meghozott bírósági ítéletet a döntéssel elégedetlen szülő nem próbálhatja meg úgy 

hatályon kívül helyeztetni, hogy a gyermeket jogellenesen másik uniós tagállamba viszi 

és ott az elhelyezés ügyében bírósági pert indít. Ehelyett fellebbezést kell benyújtania 

ugyanahhoz a bírósághoz, amely a felügyelet kérdésében az eredeti határozatot meghozta. 

Annak az országnak a bírósága, ahová a szülő a gyermeket jogellenesen magával vitte, 

ítéletében azt rendeli majd el, hogy a gyermeket vissza kell vinni a felügyelet ellátó 

szülőnek. 

 

A fentiek alól kivételt képez, amennyiben: a gyermek elhelyezése a felügyeleti joggal 

rendelkező szülőnél, illetve a felügyeletet ellátó szülő lakhelye szerinti országban 

veszélyt jelenthet a gyermekre nézve; illetve a gyermek elég idős ahhoz, hogy kijelentse, 

nem kíván a felügyeleti joggal rendelkező szülőhöz visszatérni.52 

 

Az eljárás során mind a gyermeknek, mind a felügyeletet ellátó szülőnek joga van ahhoz, 

hogy a bíróság meghallgassa őket. Dánia esetében nem érvényesül az az elv, miszerint a 

jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyében a végső ítéletet a gyermek eredeti 

lakhelye szerinti bíróság mondja ki.  

                                                           
51 http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_hu.htm 
52 http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_hu.htm 
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Dánia nem vesz részt a gyermekek jogellenes elvitelének terén folytatott uniós 

igazságügyi együttműködésben, ezért az ilyen ügyekben a Dániában hozott ítéleteket az 

uniós jog értelmében nem ismerik el a többi EU-tagországban.  

 

Mindazonáltal Dánia és a többi uniós tagállam is aláírta 1980-ban a gyermekek jogellenes 

külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló ún. Hágai egyezményt, ezért a 

vonatkozó döntések elismeréséhez ez az egyezmény szolgáltatja a jogalapot. 
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VI. Záró gondolatok 
 

A problémakör nehézsége meglátásom szerint abban nyilvánul meg, hogy nehéz 

jó döntést hozni és nem lehet mindenki számára jó vége egy gyermek elhelyezési 

eljárásnak. Nem az a kérdés, hogy az eljárás alatt a gyermek sérülést szenved-e, hanem 

csak annak a mértéke. Meglátásom szerint bírói döntés igazán jó nem lehet, csak kevésbé 

rossz. Az egyik szülőnek mindenképpen sérülnek a jogai és a befolyása is a gyermeket 

érintő fontos kérdésekben. A nagyobb problémát az okozza, hogy az a szülő, amelyik 

csak egy kis szeletet kap a nevelésből, óhatatlanul igyekszik a rendelkezésére álló idő 

alatt minél jobban megfelelni a gyermek elvárásainak, melyből egyenesen következik, 

hogy az a szülő, akinek több jogot ítél a bíróság, a gyerek szemében esetleg „rosszabb” 

lesz. Ő lesz az, aki viszi iskolába, ő mondja meg azt, hogy mit szabad és mit nem. Az az 

szülő, aki - csak hétvégéken - minden megad szeretett gyermekének és érthető okból 

megpróbál minél jobban a gyerek kedvében járni, sokkal pozitívabb érzéseket vált ki a 

gyermekből, mint a másik szülő, aki hétfőtől péntekig a házi feladatot ellenőrzi, jegyeket 

és teljesítményt követel. Ha jobban végig gondoljuk, az aki, kevesebbet tesz érzelmi 

oldalról sokkal jobb helyzetben van a gyerek szemében, mint a másik szülő, aki megküzd 

a gyerekért minden hétköznap. 

 

 További probléma hogy az eljárás során nagyon nehéz a bizonyítás, a bíróságok 

nincsenek felkészülve a gyerekek tanukénti meghallgatására sem. A bíró egyedi 

mérlegelési körébe tartozik, hogy a gyermeket meghallgatja-e, vagy sem. Amennyiben 

mégis megtörténik beidézésük, a bíróság a szülők, illetve a jogi képviselők távollétében 

hallgatja meg a gyermekeket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem véletlenül számítanak 

cselekvőképtelennek a gyerekek, hiszen könnyen befolyásolhatóak, és kevés kiskorú van 

olyan mentális és pszichés érettségi szinten, hogy igazán tudja, mi szolgálja az ő saját 

érdekét. Megítélésem szerint, ugyan a felnőttek feladata dönteni a gyermek sorsa felett, 

függetlenítve magukat az egymás iránti az érzelmi befolyástól, hiszen a jogalkalmazó 

sem hozhatja meg érzelmi alapon döntéseit. Azonban sajnálatos módon a jogalkotó és 

jogalkalmazó legjobb szándéka ellenére is ez egy olyan „háború”, melynek nincsenek 

igazi győztesei. 
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