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A GYEREKJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A HAZAI 

GYERMEKVÉDELEMBEN  
 

 

 

Visontai-Szabó Katalin: 

A gyermek jogainak érvényesülése a szülői felügyelet rendezésére irányuló 

perekben 
 

 

 

1. Bevezetés 

 

A XXI. században számtalan oka lehet annak, hogy a gyermek kapcsolatba kerül az 

igazságszolgáltatás rendszerével. Elválnak a szülei, örökbe fogadják, bűncselekmény áldozata, 

szemtanúja vagy elkövetője lesz. 

 

Egy polgári, büntető vagy közigazgatási eljárás résztvevőjévé válni sokszor még a felnőttek 

számára is megterhelő, úgy mentálisan mind érzelmileg. Amennyiben a gyermek is alanya lesz a 

folyamatnak és a körülmények nem megfelelőek, valamint a résztvevő szakemberek nincsenek 

kellőképpen felkészítve, az eljárás akár komoly traumát is kiválthat a gyermekben, melynek 

súlyos következményei lehetnek a jövőre nézve. A gyermek életkorának és érzékenységének 

megfelelő kíméletes bánásmód egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének (FRA) 2017-es összefoglaló jelentése szerint a 2010-ben vizsgált 11 

tagállamban
1
 74.000 gyermek lett bűncselekmény áldozata, és 495.000 gyermeket érintett szülei 

kapcsolatának megszűnése.
2
 

 

Hosszú időn keresztül evidenciának számított, hogy a gyermekeknek nincs keresnivalójuk a 

bíróságon, legyen szó akár polgári vagy büntető ügyről. Ez a hozzáállás az 1989-ben elfogadott 

New Yorki Egyezménnyel
3
 erőteljes változásnak indult. A gyermek jogairól szóló egyezményhez 

Magyarország is csatlakozott
4
 és ennek nyomán a gyermekjogokhoz való hozzáállás jelentős 

átalakulásnak indult. Nemcsak a jogszabályok és eljárásrendek változtak meg, hanem a 

társadalmi vélekedés is. A gyermekek jogainak ismerete ugyan még mindig nem kellően 

széleskörű, de a folyamat jó irányba halad. Számtalan civil szervezet, alapítvány
5
 dolgozik azon, 

hogy a szülők és a gyermekek megismerhessék ezeket a jogokat és adott esetben élhessenek is 

                                                 
1
 Bulgária, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Németország, 

Románia, Spanyolország. 
2
 FRA: Gyermekbarát igazságszolgáltatás – a gyermekek és a szakemberek álláspontja és tapasztalatai, Összefoglaló 

1.o. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_hu.pdf (Letöltve: 

2019.03.23.)  
3
 1989. november 20-án New Yorkban elfogadott a Gyermek jogairól szóló Egyezmény 

4
 Kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény 

5
 Pl. Hintalovon Alapítvány 
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velük. Számos állami kezdeményezés
6
 is indult e témában, továbbá az Európai Unió

7
 is támogatja 

azokat a projekteket
8
, amelyek a gyermekek jogainak minél szélesebb körű megismertetését és 

biztosítását szolgálják. 

 

A gyermekeket megillető alapvető jogok lényegében azonosak a minden embert megillető 

alapjogokkal, azonban életkorukból adódó sebezhetőségük okán rájuk speciális szabályok is 

vonatkoznak. Amennyiben a gyermekek egy eljárás résztvevői lesznek, a folyamatokat az ő 

igényeikhez kell igazítani, annak érdekében, hogy minél inkább megkíméljük őket a lehetséges 

megterhelő hatásoktól. Ennek garanciája a gyermekbarát igazságszolgáltatás, melynek fogalmát 

az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2010. november 17-én elfogadott iránymutatása
9
 

tartalmazza: olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely az elérhető legmagasabb szinten 

biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, figyelembe véve 

a következőkben felsorolt elveket, megfelelően tekintetbe véve a gyermek érettségét, értelmi 

szintjét és az ügy körülményeit. Olyan igazságszolgáltatás, mely hozzáférhető, az életkornak 

megfelelő, gyors, gondos, a gyermekek jogaihoz és szükségleteihez igazodó és azokra koncentrál, 

tiszteletben tartja a gyermekek jogait, beleértve a tisztességes eljáráshoz való jogot, az eljárásban 

való részvétel és az eljárás megértésének jogát, a magánélet, a családi élet, az integritás és a 

méltóság tiszteletben tartásához fűződő jogot. 

 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás minimum szabályai közé tartozik, hogy a gyermeket 

megfelelően – életkorának és érettségének megfelelő színvonalon – tájékoztassák a jogairól, 

kötelességeiről és az eljárás menetéről. Az alapvető jogok közé tartozik továbbá az eljárásban 

való részvétel joga, a gyermek meghallgatása és joga a szabad véleménynyilvánításra, továbbá 

az, hogy véleményét és akaratát figyelembe is vegyék a döntéshozatal során. Ezeken felül joga 

van a képviselethez és a segítségnyújtáshoz jogai érvényesítésében, illetve ahhoz, hogy az eljárási 

rendet az életkorából fakadó szükségleteihez igazítsák. 
10

 

 

A Ptk. 4:2 §-a rögzíti, hogy „a családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott 

védelemben részesülnek”. Ezen deklaráció szoros összefüggésben van a családi jog általános 

alapelveivel, hiszen a gyermek, aki korából és élethelyzetéből adódóan a családi kapcsolataiban 

eleve a gyengébb fél helyzetében van, különleges védelemre és támogatásra szorul. Egyértelmű a 

jogalkotó szándéka, miszerint a gyermek ne a tárgya legyen a hatósági eljárásoknak, ne csak 

passzív elszenvedője legyen szülei döntésének, hanem legyen ő az eljárás legfőbb érdekeltje, akit 

minden fontos dologról tájékoztatni kell. Előbbiekről természetesen joga van véleményét 

kinyilvánítani és ahhoz is joga van, hogy nyilatkozatát – korának és érettségének megfelelően – 

kellő súllyal figyelembe is vegyék.
11

 

                                                 
6
 KIM 2012 a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve. OBH Munkacsoport létrehozása 2013-ban. Cél a gyermek 

érdekeinek érvényesítése minden eljárásban, biztosítani, hogy életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek. 

Különös hangsúlyt fektettek a bírák képzési rendszerének kidolgozására és infrastrukturális fejlesztésekre.  
7
 Lisszaboni szerződés, EU Alapjogi Charta 24. cikk, IP/10/1348 stratégia, 2011 Gyermekjogi ütemterv.  

8
 Pl. IDEA Project: Írország, Észtország, Magyarország, Finnország és Svédország részvételével. 

http://ideachildrights.ucc.ie 
9
 https://rm.coe.int/16806a4541 (Letöltve: 2019.03.21.) 

10
 Gyurkó Szilvia: Kihívások az igazságszolgáltatási rendszerben – gyermekbarát eljárás a gyermekek szemével. 

Családi Jog, 2011/3., 2-3. o.  
11

 Boros Zsuzsa – Katonáné Pehr Erika – Kőrös András – Makai Katalin – Szeibert Orsolya: Az új Ptk. magyarázata, 

Polgári Jog, Családjog. Szerk.: Kőrös András, HVG Orac, Budapest, 2013. 28.o. 

http://ideachildrights.ucc.ie/
https://rm.coe.int/16806a4541


27 

 

Magyarország kormánya 2012-ben meghirdette a gyermekközpontú igazságszolgáltatás évét, 

melynek egyik legfontosabb célja volt azon körülmények és eljárási szabályok megalkotása, 

melyek garantálni képesek, hogy a bírósági meghallgatás a gyermekek számára ne egy életre 

szóló negatív élmény legyen. Eredményeképpen született meg a 2012. évi LXII. törvény, mely 

számos törvényt módosított, többek között a Btk.-t, a Be-t, a Bv. tvr.-t, és a Pp.-t. Azóta ezeket a 

jogszabályokat hatályon kívül helyezték, hiszen új törvény készült helyettük, de az alapvető elvek 

megmaradtak, beépültek az új szabályok közé. További eredménye volt a 2012-ben indult 

kezdeményezésnek, hogy 2013-ban az Országos Bírósági Hivatalon belül a gyermekközpontú 

igazságszolgáltatás bírósági koncepciójának kialakítására munkacsoportot állítottak fel. Ők is 

eredményes munkát végeztek, tevékenységük nyomán sokféle tájékoztató született az eljárásban 

– bármilyen minőségben: tanú, vádlott, sértett – résztvevő gyerekek számára. 

 

 

2. A gyermek jogai a peres eljárásban  

 

Az Európa Tanács „Építsük Európát a gyermekekért, a gyermekekkel” elnevezésű programja azt 

a célt tűzte ki, hogy segítsen biztosítani a gyermekek alapvető emberi jogait és védelemben 

részesítse őket az erőszak minden formájával szemben. A program megvalósítása során 

egyértelműen körvonalazódtak az igazságszolgáltatás gyenge pontjai, úgy, mint a gyermek 

számára félelmet keltő környezet, az életkornak megfelelő tájékoztatás és magyarázat hiánya, a 

családok megszólításának erőtlensége, valamint a hosszadalmas vagy túlságosan is rövidre zárt 

eljárások.
12

 

 

Ezen célkitűzés egyik eredményeképpen jött létre a Miniszteri Bizottság által 2010-ben 

elfogadott – a gyakorlat számára hatékony eszköznek szánt – fentebb már idézett iránymutatása a 

gyermekbarát igazságszolgáltatásról. A nem kötelező jogi dokumentum fő célkitűzése, hogy 

minden csatlakozó ország törekedjen arra, hogy olyan igazságszolgáltatási rendszert hozzon létre, 

amely minden körülmények között gyermekközpontú, függetlenül attól, hogy a gyermek 

áldozatként, tanúként, egyéb érdekeltként vagy esetleg elkövetőként került kapcsolatba valamely 

hatósággal. A gyermekek jogait minden esetben biztosítani szükséges, és őket egyenrangú 

partnerként kell kezelni. 

 

Az iránymutatás elkészítése során többek között az Emberi Jogok Európai Egyezményére, a New 

Yorki Egyezményre, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára 

hagyatkoztak. Ezen kívül széleskörű egyeztetést folytattak gyermekjogokkal foglalkozó 

szakemberekkel és civil szervezetekkel, valamint bevontak a konzultációba gyermekeket és 

fiatalokat is.
13

 

 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás sarokpontjai:
14

 

 

• a gyermeket minden esetben méltósággal, tisztelettel, szakszerűen, odafigyeléssel, 

tisztességesen kell kezelni 

                                                 
12

  Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról, 7.o. 

https://rm.coe.int/16806a4541 (Letöltve: 2018. 02.26.)  
13

 Uo. 14-15.o. 
14

 Uo. 8-9.o.  

https://rm.coe.int/16806a4541
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• az igazságszolgáltatás a gyermek számára rendelkezésre áll, érthető és megbízható 

 

• komolyan kell venni a gyermek véleményét 

 

• gondoskodni kell azokról is, akik nem képesek kifejezni magukat (pl. csecsemők) 

 

• tempója ésszerű és a gyermek szükségleteihez igazodik 

 

• jóindulattal és barátságosan kell segíteni a gyermekek védelmét, de ne legyen túlzó 

módon barátságos és túlvédelmező 

 

• nem okozhat újabb fájdalmat és nehézséget, nem sértheti a gyermek jogait 

 

• megvédi a gyermeket a másodlagos viktimizációtól  

 

• nem helyezi egyedül a gyermek vállára a döntéshozatal terhét 

 

• a gyermek oldalán áll és hozzáértő szakemberek révén segítséget nyújt 

 

 

2. A gyermekbarát igazságszolgáltatás alapelvei 

 

 

2.1. Érdemi részvétel 

 

A gyermek eljárásban való részvételének garantálásához elsősorban arra van szükség, hogy a 

hatóságok biztonságos, barátságos környezetet legyenek képesek teremteni, alkalmas kikérdezési 

módszereket alkalmazzanak, valamint meg tudják határozni és figyelembe tudják venni a 

gyermek sajátos igényeit. A gyermekek számára elsősorban nem az a fontos, hogy ők hozzanak 

meg bizonyos döntéseket, sokkal inkább az, hogy biztosan tudják, a döntést hozó személy, a 

döntés meghozatala során tisztában volt az ő véleményükkel is.
15

 

 

 

2.2. A gyermek érdekének megfelelő felmérése 

 

Kiemelkedően fontos kérdés lehet a gyermek érdekének meghatározása, hiszen csak ennek 

pontos ismeretében biztosíthatjuk azt számára. De vajon ki mondhatja meg, hogy az adott 

helyzetben mi a gyermek érdeke? Magyarországon legtöbbször a szülők határozzák meg azt, 

hogy mi a legjobb a gyermeknek, gondoljunk csak a Csjt. hatályon kívül helyezése után is még 

sokáig élő gyakorlatra, mely szerint a bíróság a gyermek álláspontja felől a szülők egybehangzó 

nyilatkozata alapján is tájékozódhatott. Amennyiben a szülők nem képesek egyetérteni abban, 

hogy mi lehet a legjobb a gyermekük számára, a bíróság sok esetben vagy eldönti maga a 

rendelkezésére álló bizonyítékok alapján, vagy a pszichológus szakértőre bízza, hogy határozza 

meg, mi lenne a legjobb a gyermeknek. Ilyen esetben valójában egy kívülálló harmadik személy 

határozza meg a gyermek érdekét. Megjegyzendő, hogy a bíróságnak tartózkodnia kell attól, 

                                                 
15

 Lásd: 2. lj. 3.o. 
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hogy a döntést áthárítsa a szakértőre, a nem megfelelően megfogalmazott kérdésekkel mégis 

sokszor esnek abba a csapdába, hogy gyakorlatilag a szakértő hozza meg a döntést a bíró helyett. 

Ilyenkor sem tud a gyermek legfőbb érdeke felszínre kerülni, ha a szakértő nem végzett kellően 

alapos munkát és a bíróval együtt nem biztosították annak a lehetőségét, hogy kifejthesse 

véleményét, kifejezze akaratát.  Az Alkotmánybíróság is azonos álláspontra helyezkedett, mikor 

kijelentette, hogy egy gyermek jogellenes elvitele kapcsán folytatott eljárásban a bíróságnak 

lehetőség szerint a felek által felajánlott összes bizonyítási eszközt igénybe kell venni annak 

érdekében, hogy egyértelműen megállapíthatóak legyenek a kiskorú gyermek érdekei. Az olyan 

eljárás, amely ellehetetleníti azt, hogy a gyermek érdekeire fény derüljön nem felel meg a 

tisztességes eljárás alaptörvényi követelményének.
16

 

 

 

2.3. A gyermek emberi méltóságának tiszteletben tartása 

 

Tekintettel arra, hogy minden gyermek egyedi és értékes emberi lény, emberi méltóságát minden 

eljárásban tiszteletben kell tartani. Ehhez hozzátartozik, hogy tisztességgel és tisztelettel kell őket 

kezelni, külön figyelmet fordítva személyes helyzetükre, jólétükre és szükségleteikre. Fizikai és 

pszichológiai integritásukat tiszteletben kell tartani. A gyermekek semmilyen körülmények 

között nem vethetők alá kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy 

büntetésnek.
17

 

 

 

2.4. Védelem a diszkriminációval szemben  

 

Az eljárás során valamennyi gyermeket igazságosan és egyenlőként kell kezelni. 

 

A bírósági eljárás során a gyermekekkel nemre, fajra,
18

 bőrszínre, etnikai vagy társadalmi 

származásra, genetikai tulajdonságra, nyelvre, vallásra vagy meggyőződésre, politikai vagy más 

véleményre, nemzeti kisebbséghez tartozásra, vagyoni helyzetre, születésre, fogyatékosságra, 

korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, vagy nemi önkifejezésre való tekintet nélkül 

egyformán kell bánni.
19

 Külön figyelmet kell fordítani a különösen kiszolgáltatott helyzetben 

lévő, például mélyszegénységben élő vagy felnőtt hozzátartozóiktól elszakított gyermekekre.
20

 

 

 

2.5. A tisztességes eljáráshoz való jog és a jogállamiság 

 

A jogállamiság alapelvei a gyermekekre is vonatkoznak. A tisztességes eljárás nélkülözhetetlen 

elemeit – úgy, mint törvényesség, arányosság, az ártatlanság vélelme, a jogi tanácsadáshoz való 

jog és a fellebbezés joga – a gyermekek számára is biztosítani kell. 

 

 

                                                 
16

 ABH IV/237/2018 
17

 Lásd: 12. lj. 18-19.o. 
18

 Itt sokkal helyénvalóbb lenne a fajta vagy rassz megnevezés, hiszen mindannyian ugyanahhoz az emberi fajhoz 

tartozunk. 
19

 Lásd: 12. lj. 19.o. 
20

 Lásd: 2. lj.13.o. 
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2.6. A panasz joga 

 

A gyermek számára biztosítani kell a független és hatékony panaszkezelési mechanizmusokhoz 

való hozzáférési jogot. Ez a lehetőség a New Yorki Egyezményhez készült 3. kiegészítő 

jegyzőkönyvben került bővebben kifejtésre és továbbfejlesztésre 2014-ben, melyet hazánk még 

nem ratifikált. Ennek oka lehet többek között, hogy Magyarországon nincsen önálló gyermekjogi 

ombudsman,
21

 hanem az Alapvető Jogok Biztosa látja el az elmúlt évtizedben ezeket a 

feladatokat is, feltehetően nem lenne kapacitása ilyen ügyekre. Továbbá a magyar jogászi 

társadalom és a politika sem elég nyitott a gyermekjogi szempontokra, könnyen lehet tehát, hogy 

a gyermek által benyújtott panaszokat senki nem venné komolyan. Illetve a gyermekek sem 

állnak még a jogtudatosságnak azon a fokán, hogy önállóan képesek legyenek panaszt 

előterjeszteni. Ennek fejlesztése érdekében már kisgyermekkorban meg kellene ismertetni a 

gyermekeket a jogaikkal.
22

 

 

 

3. A szülői felügyelet rendezésére irányuló perek 

 

Az új Ptk. megalkotása során a szakértők a megelőző 50 év tapasztalataiból indultak ki, szem 

előtt tartva a gyermek legfőbb érdekét, kísérletet tettek arra, hogy az új szabályozással – 

amennyire lehet – elejét vegyék a különélő szülők közötti véget nem érő jogvitáknak, a 

végrehajthatatlan bírósági határozatoknak, az újból és újból fellángoló csatározásoknak, amelyek 

valóban képesek tönkre tenni egy gyermek életét.
23

 Nyilvánvaló volt, hogy a New Yorki 

Egyezmény alapelveinek és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának gyermekbarát 

igazságszolgáltatásra vonatkozó iránymutatásának is meg kell jelennie a jogszabályban. 

 

A Ptk. Családjogi Könyve (CSJK) a szülői felügyelet rendezésével kapcsolatos jogviták 

tekintetében a felek akaratát tekinti elsődlegesnek. A nemzetközi trendekhez igazodva, a felek 

jogviszonyába a bíróság vagy a gyámhatóság beavatkozásának lehetőségét valóban csak abban az 

esetben biztosítja, ha a gyermek vagy a gyengébbik fél érdeke ezt megkívánja. 

 

A jogszabály – indokolása szerint – a szülői felügyelet gyakorlása terén a szülők felelősségét 

helyezi a középpontba, elsődleges szerepet szán a szülők megállapodásának, melynek csak azt a 

korlátot állítja, hogy a megállapodás alkalmas legyen arra, hogy a gyermek kiegyensúlyozott 

életvitelét biztosítsa.
24

 A kiindulópont helyénvaló, hiszen az államnak valóban távol kell tartania 

magát az emberek intim szférájától, azonban a CSJK hatályba lépése óta eltelt öt évben 

bebizonyosodott, nem biztos, hogy az szolgálja a gyermek legfőbb érdekét, ha a szülőkre bízzuk 

a kérdés eldöntését. 
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Csak abban az esetben, ha a szülők nem tudnak a szülői felügyelet további gyakorlásáról 

megállapodni, dönt helyettük a bíróság arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. 

Ezt a szülők kérelmére teheti meg, de amennyiben a gyermek érdeke úgy kívánja, hivatalból is 

döntést hozhat. A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi, és erkölcsi 

fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben.
25

 

 

 

3.1. Ha a szülők döntenek 

 

A különélő szülők alapvetően háromféle módon dönthetnek a szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásáról: közösen gyakorolják továbbra is, megosztják egymás között a jogokat és 

kötelezettségeket vagy megállapodnak abban, hogy azt teljeskörűen csak egyikük gyakorolja.
26

 

 

Amennyiben továbbra is közösen kívánják gyakorolni a szülői felügyeleti jogokat, akkor 

nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen módon kívánnak együttműködni annak gyakorlása során. A 

nyilatkozat megtétele előtt elengedhetetlen, hogy a szülők a hétköznapi teendők ellátásának 

módját megvitassák. Amennyiben képesek a felmerülő kérdések megvitatására és meg tudnak 

állapodni az együttműködés módjáról, akkor szinte biztosra vehető, hogy a gyermek érdekeit 

szolgáló módon fog működni a közös felügyeletet. 

 

Amennyiben a szülők megállapodásának megfelelően csak az egyik szülő jogosult a szülői 

felügyeleti jogok gyakorlására, akkor a különélő szülő felügyeleti joga nem szünetel, hanem csak 

– a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével – nem gyakorolható.
27

 Ezen 

megfogalmazásnak komoly lélektani értelme van, hiszen a gyermek életében kevésbé aktívan 

részt vállaló különélő szülő számára könnyebben elfogadható az, hogy jelenleg nem gyakorolja a 

jogait, mint az, hogy ezen jogai szünetelnek. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdések
28

 

tekintetében továbbra is közösen gyakorolják jogaikat. Kivéve, ha a különélő szülő szülői 

felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
29

 

 

Amennyiben a szülők a közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak 

megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.
30

 Minden esetben, akár együtt, akár külön élnek a szülők. 

 

A legjellemzőbb megoldás, hogy a szülők megállapodnak a szülői felügyelet gyakorlásáról és 

ilyenkor általában azt a megoldást preferálják, hogy a jogokat az anya gyakorolja. Az egyezség, 

amelyet legtöbbször még a kereset benyújtása előtt írásba foglalnak úgy hangzik: a gyermek 

feletti szülői felügyeleti jogokat kizárólag az édesanya gyakorolja. A szóhasználat meglehetősen 

megtévesztő, hiszen ebből az következik, hogy a másik szülőnek semmiféle joga sincs a 
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gyermeke felett, és bár ez egyáltalán nem igaz, sok esetben a különélő szülő teljesen kiszorul a 

gyermeke életéből. 

 

A szülők általában azért választják a közös megegyezést, mert szeretnének minél előbb 

szabadulni a kötelékből, amely – akaratuk ellenére – még összeköti őket és nem gondolják végig, 

hogy – ha nem képesek betartani az abban foglaltakat – ennek milyen hosszútávú 

következményei lesznek. Az apák sokszor azért mennek bele egészen méltánytalan 

megállapodásokba, mert lelkiismeretfurdalásuk van, hogy elhagyták a családjukat, vagy 

egyszerűen azt hiszik, hogy nem lenne esélyük egy perben az anyával szemben, illetve az is lehet, 

hogy úgy gondolják egyedül nem lennének képesek megbirkózni a gyermeknevelés 

nehézségeivel és a gyermeknek sokkal jobb lesz az édesanyjával. 

 

A gyermek szempontjából a közös megegyezés kétségtelen előnye, hogy nem kell túl sokáig 

bizonytalanságban élnie, a veszekedések gyorsabban véget érnek, hamarabb el lehet kezdeni az új 

életre való berendezkedést. Hátránya viszont, hogy ha nem valódi egyetértésen és közös akaraton 

alapszik, hanem csak azért született, hogy „essünk már túl rajta”, akkor rövid időn belül ki fog 

derülni, hogy nem képesek betartani a benne foglaltakat, emiatt pedig újra és újra fellángolnak a 

viták, újabb és újabb eljárásokat és pereket generálva, amely semmiképp sem szolgálja a gyermek 

érdekét. 

 

A másik hátránya a szülők egyezségének, hogy többnyire a saját elképzeléseikre hagyatkoznak, 

nem veszik figyelembe a gyermek érdekét és véleményét. 

 

Feltételezhetjük ugyan, hogy a szülők döntésük meghozatala előtt kikérték a gyermek véleményét 

és az ő legfőbb érdekét szem előtt tartva kötöttek egyezséget, de erről a bíróság nem lehet 

meggyőződve mindaddig, míg a gyermeket meg nem hallgatja. Jogosnak tűnhet azonban a 

bíróság hozzáállása, miszerint a szülők tudják a legjobban, hogy mi a legjobb nekik, illetve a 

gyermeküknek, feltehetjük, hogy a gyermek kívánságát figyelembe vették, semmi szükség tehát a 

gyermek meghallgatására. Álláspontom szerint, amennyiben valóban biztosítani szeretnénk a 

gyermek számára az őt megillető jogokat és tényleg komolyan vesszük azt, hogy az ő akarata (is) 

számít, a szülők egyezségkötése esetén is meg kell őt hallgatni. Véleményem szerint ez a 

meghallgatás nem eredményezi a per elhúzódását és semmiféle hátrányt nem okozhat a feleknek. 

Nehézségeket mindössze abban az esetben generálhat, amennyiben a meghallgatás során fény 

derül arra, hogy a gyermek kívánsága ellentétes a szülők megállapodásával, vagy az nem 

szolgálja a gyermek legfőbb érdekét. Ezen esetekben a bíróság és a felek is nagyon nehéz 

helyzetbe kerülnek, hiszen az eljárás minden szereplőjének, de elsősorban a gyermeknek az az 

érdeke, hogy a per a lehető legrövidebb időn belül befejeződjön. Felmerül továbbá a kérdés, hogy 

a családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jogot miképpen lehet ily módon garantálni? 

Milyen mértékben avatkozhat be az állam (jelen esetben a bíróság) a családok életébe? Melyik a 

fontosabb: a gyermek érdeke vagy a család élete, a szülők kívánsága? Ezt a kérdést szinte 

lehetetlen megválaszolni, hiszen a gyermek is a család része, ők így alkotnak egy egységet. 

Érthető, hogy a bírák nem szívesen kérdőjelezik meg a szülők megállapodását, hiszen nem 

lehetnek biztosak abban, hogy a gyermek meghallgatása milyen további problémákat 

generálhat.
31
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3.2. Ha a bíróság dönt 

 

A bíróság is többféleképpen dönthet a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése során. Vagy az 

egyik szülőt jogosítja fel a felügyeleti jogok gyakorlására, vagy közös szülői felügyeletről 

rendelkezik (ezt csak a szülők együttes kérelmére teheti) vagy a szülői felügyelet körébe tartozó 

egyes részjogosítványok gyakorlását megosztja a szülők között. 

 

Amennyiben a szülők közös szülői felügyelet iránti kérelmet terjesztenek elő, nem szükséges 

rendelkezni arról, hogy a szülői felügyeleti jogok összességét ténylegesen ki gyakorolja. Így 

elviekben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy valóban azonos intenzitással vegyenek részt a 

gyermek életében. illetve arra is, hogy – bár ez a lehetőség nincs nevesítve – váltott 

elhelyezésben állapodjanak meg. 

 

Abban az esetben tehát, ha a szülők nem tudnak előzetesen megegyezni, a bíróságtól kérhetik, 

hogy állapítsa meg, a jövőben ki jogosult a szülői felügyeleti jogok gyakorlására. A gyakorlatban 

ez úgy jelenik meg, hogy mindkét szülő „kizárólagos” felügyeleti jogot szeretne, a bíróság 

feladata, hogy eldöntse melyik szülő mellett biztosított a gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődése. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy általában mindkét szülő egyformán alkalmas 

a gyermek nevelésére, mindketten őszintén ragaszkodnak a gyermekhez és a gyermek is kötődik 

mindkettejükhöz, ezért a bíróságnak igen széleskörű bizonyítást kell lefolytatni, a bizonyítékokat 

pedig megfontoltan kell mérlegelni, ha a legjobb döntést szeretné meghozni. Az ítélet 

megalapozásához többféle eszközt vehet igénybe. Hagyatkozhat a tanúvallomásokra, a felek 

nyilatkozataira, a pedagógiai véleményre, a környezettanulmányra, a pszichológus szakértő 

véleményére, valamint a gyermek nyilatkozatára. 

 

Többnyire a bíróság a gyermeknek az „elhelyezésével” kapcsolatos álláspontjáról a szülők erre 

vonatkozó egyező nyilatkozata alapján tájékozódik, pedig ez csak közvetett bizonyíték. A 

törvény alapelveivel ez nem egyeztethető össze, a személyességnek kiemelkedő jelentősége van, 

ezért a gyermeket vagy közvetlenül, vagy szakértő útján mindenképpen meg kell hallgatni, 

ezáltal biztosíthatók legjobban a jogai. 

 

 

4. Összegzés 

 

A szülői felügyelet rendezésére irányuló perekben is fontos, hogy a gyermek számára garantálni 

tudjuk jogainak érvényesülését ténylegesen gyermekbarát igazságszolgáltatás keretei között. 

Kiemelkedő szerepe van ebben a bíróságoknak, hiszen a szülők sok esetben nem ismerik fel, 

hogy az adott helyzetben a gyermek a legnagyobb, leginkább védtelen áldozat, akinek az élete, a 

jövője a tét. Amennyiben a szülőktől nem várható el, hogy félretegyék személyes sérelmeiket és a 

közös gyermekük érdekeire fókuszáljanak, tiszteletben tartva a gyermek kívánságát és 

véleményét, jogainak érvényre jutását az igazságszolgáltatásnak kell elősegíteni. 

 

Ehhez mindenekelőtt a tájékoztatáshoz való jogot kell biztosítani. A gyermek számára rémisztő 

lehet, hogy nem tudja mi fog történni, hogy mi fog megváltozni az életében. Az eljárás előtt 

elengedhetetlen, hogy tájékoztassuk őt az eljárás menetéről és esetleges kimeneteléről, a jogairól, 

a szereplők szerepéről, és arról, hogy mi fog vele történni. 
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A gyermeket az eljárás kezdetén, a meghallgatása során tájékoztatni kell az őt megillető jogokról, 

illetve arról is, hogy nem biztos, hogy a bíróság az ő kívánságát figyelembe véve fogja meghozni 

a döntését, hiszen – bár rendkívül fontos – nem ez az egyetlen körülmény, bizonyíték, amelyet a 

bíróságnak mérlegelnie kell az ítélet meghozatala során. Ez fontos egyrészt a későbbi csalódás 

elkerülése érdekében, illetve azért is, mert így levehetjük a gyermek válláról a terhet, amelyet az 

állásfoglalásra kényszerítés jelenthet számára, ha úgy érzi a perben túlzott súlya van az általa 

elmondottaknak. 

 

A tájékoztatásnak a meghallgatást megelőzően is komoly jelentősége van, hiszen valamilyen 

módon a gyermek tudomására kell hozni, hogy lehetősége van véleményének kifejtésére. Ez is az 

eljáró bíró feladata, de eddig csak a 14 évnél idősebb gyermekek esetében volt erre példa, egy 

jelenleg éppen kialakulóban lévő – rendkívül előremutató és üdvözlendő – szokás nyomán. A 

Fővárosi Törvényszéken indult az a kezdeményezés, mely szerint a 14. évnél idősebb gyermek 

számára a második tárgyalás előtt küldenek – egy számára is érthető módon megfogalmazott – 

levelet, melyben tájékoztatják a folyamatban lévő eljárásról, az őt megillető jogokról, többek 

között arról is, hogy joga van véleményét személyesen szóban, vagy levélben tudatni a 

bírósággal. Amennyiben a gyermek nem reagál a levélre, úgy tekintik, hogy elfogadja szülei 

döntését.
32

 

 

A tájékoztatáshoz való jog a meghallgatást követően is megilleti a gyermeket, különösen abban 

az esetben, ha a bíróság nem a gyermek kívánságának megfelelő döntést hozott, illetve akkor is, 

ha nem került sor a meghallgatására, hanem a bíró a szülei egybehangzó nyilatkozatára alapította 

ítéletét.
33

 

 

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy elmagyarázzák neki a döntést, ezzel megkönnyítve annak 

elfogadását. Ennek során biztosítani kell a gyermeket arról, hogy az érdekeit vették elsősorban 

figyelembe az ítélet meghozatala során, akár a személyes kívánságával szemben is. 
34

 

 

Eddig a jogalkotó abból indult ki, hogy a bíróság kézbesíti a felek számára az ítéletet, amelyet 

majd ők ismertetnek a gyermekkel. Ennek módját, illetve azt, hogy ezt egyáltalán megteszik-e 

eddig egyértelműen a szülőkre bíztuk, tulajdonképpen sehol sincs szabályozva a kérdés. A 

gyermek legfőbb érdekének és tájékoztatáshoz való jogának biztosítása érdekében azonban 

érdemes lenne ezt átgondolni és esetleg megfontolás tárgyává tenni azt a megoldást, miszerint a 

gyermeket külön levélben, számára érthető nyelven megfogalmazott módon tájékoztatni kell az 

ítéletben foglaltakról. 
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