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Hörömpő Melitta: 

A családból való kiemelés elmélete és gyakorlati megvalósulása 
 

 

 

1. Bevezetés – Nemzetközi jogi keretek 

 

Gyermeki jogok iránti érdeklődésem hosszú múltra tekint vissza, ugyanis első diplomámat az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán szociális munka szakon 

szereztem. Egyetemi éveim kezdetén már világosan láttam, hogy mindenképpen gyermekekkel 

szeretnék dolgozni, így szakmai gyakorlati helyemként a Pest Megyei Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatot választottam. A szakszolgálatnál közvetlen közelből tapasztalhattam meg a 

gyermekvédelmi rendszer hiányosságait és a gyermeki jogok (nem) érvényesülésének 

gyakorlatát. Véleményem szerint annak érdekében, hogy a gyermeki jogokról és a 

gyermekvédelmi rendszer működéséről érdemleges információval tudjunk szolgálni, 

elengedhetetlen egy rövid történeti áttekintést adni a területről. 

 

Írásom elején azokat a főbb állomásokat kívánom megjelölni, melyek a legnagyobb alapot 

szolgáltatták a gyermeki jogok és a mai gyermekvédelmi felfogás kialakulásában. A tanulmány 

második felében ezen jogok gyakorlati érvényesüléséről értekezem majd. Tekintettel arra, hogy 

magam is dolgoztam a gyermekvédelem területén, bepillantást nyerhettem, miként teljesülnek a 

jogszabályi előírások, hol ütközik akadályba azok érvényesülése, illetve az azokban rögzített 

gyermekjogi garanciák megvalósulása. 

 

Hosszú fejlődés eredménye, hogy mára a gyermekek emberi jogok s sokhelyütt alkotmányos 

alapjogok alanyaivá is váltak, és velük szemben is kötelező érvényre kell juttatni a 

diszkrimináció tilalmát, valamint az egyenlő bánásmód követelményét.
1
 1924. szeptember 24-én 

fogadta el a Népszövetség az első gyermekjogi deklarációt, amely felépítését tekintve 

preambulumból és öt szakaszból állt. A deklaráció a gyermekek jólétét biztosító alapvető jogokat 

tartalmazta, amely rendkívüli újdonságnak számított, hiszen elsőként került megszövegezésre 

olyan dokumentum, amely kimondottan a gyermekekre fókuszált. Hátránya volt, hogy 

nyilatkozatként jogi kötőerővel nem bírt. 

 

A XX. század közepétől folyamatosan nemzetközi dokumentumok tárgyává váltak a gyermeki 

jogok, amelyek közül a legjelentősebbek
2
: 

 

• Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (EJENY, 1948): gyermekek joga a boldog 

gyermekkorhoz, tanuláshoz, játékhoz. 

 

• Egyesült Nemzetek Szervezete (továbbiakban ENSZ) Gyermekek jogairól szóló 

nyilatkozata (1959): gyermek névhez, állampolgársághoz, ingyenes oktatáshoz való joga. 

                                                 
1
 Herczog Mária: A gyerekek családból való kiemelésének- intézményi elhelyezésének- megelőzése, elkerülése, 

Budapest, 2007 https://pkg2009.gportal.hu/portal/pkg2009/upload/614923_1242719757_03795.pdf (Letöltve: 

2019.04.17.) 
2
 Kiss Barnabás, Lichtenstein József, Tóth Judit: Alkotmányjog II. – Alapjogok, emberi jogok, Iurisperitus Kiadó, 

Szeged, 2018, 267-277.o. 
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• Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (PPJNE, 1966) 10., 14., 24., 

cikkek: a fiatalkorú vádlottat a felnőttektől el kell különíteni, igazságszolgáltatással 

kapcsolatos jogok, diszkrimináció tilalma, anyakönyvezéshez és állampolgársághoz való 

jog. 

 

• Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (GSZKNE, 1966) 

10. cikk: gyermekek, fiatalkorúak védelmére és segítésére szánt különleges intézkedések, 

származásra és egyéb körülményre tekintet nélkül, védelmet kell nyújtani a gazdasági, 

társadalmi kizsákmányolással szemben. 

 

Ezek az emberi jogi dokumentumok jelzik, hogy több lépésben jött létre a gyermekek 

sérülékenységének, valamint ezzel kapcsolatban és ettől függetlenül az állam és a társadalom 

felelősségének a megfogalmazása a gyermekek részvételével zajló és létező legfontosabb 

életviszonyokat illetően (ideértve az ezekhez illeszkedő sajátos intézményi, jogorvoslati, 

szakértői gyermekvédelmi háttér megteremtését is).
3
 

 

Az ENSZ évtizedekig tartó munkájának köszönhetően 1989-ben megszületett az első olyan 

dokumentum, mely alapján univerzálissá váltak a gyermeki jogok: a Gyermek jogairól szóló, 

1989. évi New Yorki Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény).
4
 A Gyermekjogi Egyezmény, az 

egyik legszélesebb körben elfogadott nemzetközi emberi jogi dokumentum, hiszen mára 196 

ország részese.
5
 Nem csak tartalmában, de földrajzilag is univerzálissá vált, habár a csatlakozó 

országok számos fenntartást tettek az Egyezmény egy-egy pontjához, azonban a gyermeki jogok 

érvényesítése, mint a közös cél, minden állam belső jogába beépült. 

 

Az Egyezmény szerint mindenki gyermek, aki 18. életévét nem töltötte be, kivétel azok, akik 

nagykorúságukat már korábban (pl. házassággal) elérték. Az államok minden szükséges 

intézkedést kötelesek megtenni a gyermekek jogainak biztosítása és érvényre juttatása érdekében, 

illetve a végrehajtást egy 18 független szakértőből álló Gyermekjogi Bizottság ellenőrzi. Az 

államok az Egyezményhez való csatlakozást követően kettő, majd öt évente kötelesek jelentést 

készíteni, amelyet a Bizottság megvizsgál, és javalatokat fogalmaz meg. 

 

A holisztikus szemléletet követve az univerzális szintet követően a gyermekjogok regionális, 

ezen belül is európai érvényesülésével szükséges folytatni a vizsgálatot.
6
 Az Európa Tanács 

keretében az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE, 1950) 5.cikk (1) bekezdés d) pontja 

rendelkezik a gyermek nevelési felügyelet céljából történő törvényes őrizetbe vételének 

szabályairól, a 6. cikk (1) bekezdés a tisztességes eljáráshoz való jog keretében a 

nyilvánossághoz való jog korlátozásának lehetőségeit tárgyalja, ha ez a kiskorú érdekében 

szükséges; az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv  2. cikke tartalmazza az oktatáshoz való jogot, 

valamint, hogy a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani a szülők vallási- és világnézetét a 

gyermekek oktatása terén. Ezen kívül az EJEE rendezi még a 8. cikkében a magán és családi élet 

                                                 
3
 Sári János - Somody Bernadette (szerk.): Alapjogok – Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 173-175.o. 

4
 Magyarországon kihirdette az 1991. évi LXIV. törvény 

5
 ENSZ egyezmények adatbázisa: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en (Letöltve: 2019.04.17.) 
6
 Bővebben ld. Kiss-Lichtenstein-Tóth: i.m. 278-282. o. 
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tiszteletben tartásának jogát, valamint tartalmazza a 3. cikkben a kínzás, megalázó embertelen 

bánásmód tilalmát is, amelyeket természetesen a gyermekek kapcsán is érvényesíteni kell. 

 

Elengedhetetlen továbbá megemlíteni az ugyanúgy az Európa Tanács keretében elfogadott 

Európai Szociális Karta 7. és 17. cikkeit (ESZK, 1961).
7
 A 7. cikkben a Karta kinyilvánítja a 

gyermekek gazdasági kizsákmányolásával szembeni védelemét. A 17. cikk pedig kimondja, hogy 

az államoknak valamennyi megfelelő, szükséges intézkedést meg kell hozniuk azért, hogy a 

gyermekek részesüljenek a számukra szükséges gondozásban, támogatásban, oktatásban és 

képzésben. A Karta védelmet hirdet az elhanyagolás, erőszak és a kizsákmányolás minden 

formájával szemben, továbbá oltalmat biztosít azon gyermekek számára, akik nem kapnak 

támogatást a családjuktól. A Karta végrehajtását a Szociális Jogok Európai Bizottsága felügyeli, 

amely független szakértőkből áll, és kollektív panaszra vagy országjelentés alapján jár el. 

 

Az Európa Tanács (ET) több releváns egyezményt is elfogadott, melyek közül kiemelkedő 

például a házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetéről elfogadott egyezmény (1975)
8
; a 

gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló egyezmény (1996)
9
; a gyermekekkel való 

kapcsolattartásról szóló egyezmény (2003)
10

; a szexuális kizsákmányolás és zaklatás elleni 

védelemről szóló Lanzarote-i egyezmény (2007)
11

; valamint a gyermekek örökbefogadásáról 

szóló felülvizsgált egyezmény (2008)
12

. Az ET Miniszteri Bizottsága is elfogadott néhány 

gyermekjogi iránymutatást, pl. a gyermekbarát igazságszolgáltatásról (2010)
13

; valamint a 

gyermekbarát egészségügyi szolgáltatásról (2011)
14

. 

 

Az ET keretrendszere szempontjából nem elhanyagolható szempont, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bírósága (EJEB) kimondta, a családi élet tiszteletben tartásához való jog védelmére 

hivatkozva az Al-Nashif ügyben,
15

 hogy elsődleges célja a kiskorúak családi kötelékeinek 

sérülésmentes megtartása, így a hatóságoknak fokozott gondossággal, a szempontok teljes körű 

mérlegelésével kell eljárniuk. A saját családban való nevelkedéshez való jog a házasság 

felbontásával megtörik, így a gyereket, jobb esetben, az egyik szülőnél kell elhelyezni. 

Gyermekelhelyezési perekben, elsődleges szempont a gyermekek mindenek felett álló érdeke. A 

nemzeti hatóság feladata ügyelni arra, hogy a döntések ne alapuljanak diszkrimináción. 

 

A másik regionális európai védelmi rendszer az Európai Unió keretein belül épült ki, amelynek 

gyermekjogi szabályai három megközelítésben említendőek. 

                                                 
7
 Magyarországon kihirdette az 1999. évi C. törvény 

8
 European Convention on the Legal Status of Children born out of Wedlock 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/085 (Letöltve: 2019.04.17.) 
9
 European Convention on the Exercise of Children's Rights https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/160 (Letöltve: 2019.04.17.) 
10

 Convention on Contact concerning Children https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/192 (Letöltve: 2019.04.17.) 
11

 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201 (Letöltve: 2019.04.17.) 
12

 European Convention on the Adoption of Children (Revised) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/202 (Letöltve: 2019.04.17.) 
13

 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról 

https://rm.coe.int/16806a4541 (Letöltve: 2019.04.17.) 
14

 Council of Europe guidelines on child-friendly health care https://rm.coe.int/168046ccef (Letöltve: 2019.04.17.) 
15

 Al-Nashif kontra Bulgária, kérelemszám: no. 50963/99., 2002. június 20. 
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Ezek közül az első a Lisszaboni Szerződés, s különösen annak 79. és 83. cikkei. A Szerződésben 

a gyermekjogok védelme mint általános célkitűzés jelenik meg, amely az uniós külpolitika egyik 

eleme, fókuszában a szexuális kizsákmányolás, illetve az emberkereskedelem elleni 

küzdelemmel. 

 

A második dokumentum az EU Alapjogi Charta,
16

 amely 14. cikkének (2) bekezdése rögzíti a 

kötelező oktatásban való ingyenes részvétel jogát, továbbá a 21. cikk az életkoron alapuló 

hátrányos megkülönböztetés és a 32.cikk a kizsákmányoló gyermekmunka tilalmát. A 21. cikk 

deklarálja, hogy a gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és 

gondoskodáshoz, a vélemény szabad kifejezéséhez az őket érintő ügyekben, valamint 

véleményük életkoruknak és érettségüknek megfelelő figyelembevételhez, továbbá a 

hatóságoknak és magánintézményeknek a gyermek mindenek felett álló érdekét kell nézniük. A 

gyermeknek joga van mindkét szülővel való személyes, közvetlen kapcsolat fenntartására, ez alól 

kivételt képez, ha ez a gyermek érdekével ellentétes. 

 

Ezen szabályokon felül az Európai Bizottság „A gyermekek különleges helyzetének 

figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben”
17

 című közleményében, hogy a nem uniós 

tagállamokkal kapcsolatos tevékenységében a közlemény elveit hogyan kívánja érvényesíteni. Az 

Európai Bizottság 2011-ben elfogadta az EU gyermekjogi ütemtervét.
18

 

 

 

2. A magyar szabályozás bemutatása a nemzetközi szabályozás hatása tükrében 

 

 

2.1. A gyermekjogok és a gyermekvédelem keretei 

 

Hazánk szabályozásában elsőként az Alaptörvény 16. cikkének (1) és (3) bekezdése mondja ki, 

hogy „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz. Szülők kötelesek kiskorú gyermekekről gondoskodni, e 

kötelezettség magában foglalja a taníttatást”. 

 

Az alapvető jogok biztosa az AJB-996/2016
19

 számú jelentésében leszögezte, hogy „a 

gyermekeket főszabályként minden olyan jog megillet, mint bármely más embert, de ahhoz, hogy 

a jogok teljességével – az életkorával összefüggő belátási képességéből adódó korlátok mellett – 

képes legyen élni, biztosítani kell számára az életkorának megfelelő minden feltételt a felnőtté 

váláshoz.” 

 

A felnőtté váláshoz vezető úton természetesen mindenkivel szemben jogosult a gyermek 

védelemre és gondoskodásra. Erre igényt is tarthat, és azt a szülő, a család, az állam és a 

társadalom minden tagja köteles tiszteletben tartani. A fejlődéshez szükséges feltételek 

                                                 
16

 http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj (Letöltve: 2019.04.17.) 
17

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0055&from=HU (Letöltve: 

2019.04.17.) 
18

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0060&from=HU (Letöltve: 

2019.04.17.) 
19

 https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelentés+egy+gyámügyi+eljárásról+996_2016/7de2cc31-68fd-

4df7-99a9-9968565b92ec?version=1.0 (Letöltve: 2019.04.17.) 
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biztosítása állami kötelezettséget keletkeztet a személyiségfejlődés intézményes védelmére, 

valamint aktív cselekvésre. A szülőknek ezáltal nem csak joga, hanem kötelessége is a kiskorú 

gyermekükről gondoskodni, a tartási kötelezettség elmulasztása akár büntetőjogi szankciót is 

vonhat maga után.
20

 

 

Gyermekvédelmi szempontból az egyik legjelentősebb dogmatikailag tisztázandó kérdés a 

védelem és a gondoskodás elválasztása.
21

 A védelem egy olyan cselekvés, amely során 

megóvnak valakit, rendszerint valamely támadástól. Továbbá olyan állapot, melyben valaki 

oltalom alatt áll. A védelemhez való jog a gyermek alanyi joga. A gondoskodás ezzel szemben 

komoly odafigyelést, törődést jelent, alanyi joga itt is van a gyermeknek, de a konkrét 

megvalósulási formáit illetően nincsen egységes álláspont. Nem csak a család, hanem az egész 

társadalmi környezet részt vesz a gyermekekről való gondoskodásban. 

 

A gyermeki jogok legfontosabb hazai szabályozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény
22

 (továbbiakban: Gyvt.). 

 

A Gyvt. mint szektorális jogszabály megfogalmazza a gyermekek mindenek felett álló (máshol: 

legfőbb, legjobb) érdekét, amelyet figyelembe véve, a gyermekek törvényben elismert jogait 

biztosítva járnak el mindazok az intézmények, amelyek gyermekvédelmi tevékenységet 

folytatnak. Gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek közé tartoznak az alábbiak: 

gyámhatóság, bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat. Alapelvként kerül 

rögzítésre, hogy a gyermeknek elsősorban családi környezetben kell nevelkednie, családjából 

kikerült gyermek biztonságát, korához, szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, 

egészséges személyiségfejlődését szintén biztosítani kell. 

 

A gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele alapvetően önkéntes jellegű, melyet a törvény 

valamely a szülő, illetve közvetlen környezet által teljesítendő funkció nem megfelelő működése 

esetén kötelezővé tehet. Kiemelendő, hogy a védelem során az egyenlő bánásmód követelményét 

érvényesíteni kell.  

 

A Gyvt. tartalmazza a gyermeki jogok taxatív felsorolását, de az alábbiakban ezek közül csak 

azok kerülnek említésre, amelyek a téma szempontjából relevanciával bírnak, vagyis: 

 

• 12.§ (1) bekezdés alapján a szülő köteles a gyermeket családban nevelni, testi-értelmi 

érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket, oktatáshoz, egészségügyi 

ellátáshoz való hozzájutást biztosítani. 

 

• a belátási képességgel rendelkező kiskorú felügyeltére köteles gondozója, nevelési 

kötelezettségét felróhatóan megszegi, ha a kiskorú helyes erkölcsi fejlődéséről nem 

gondoskodik. 

 

• a III. és a IV. fejezet foglalkozik a gyermekvédelem rendszerének meghatározása, 

ellátások, gyermekvédelmi gondoskodás meghatározása, feladatok ellátásának és 

                                                 
20

 2012. évi C. törvény (Btk.) 212.§ 
21

 Kiss-Lichtenstein-Tóth: i.m. 284-285. o. 
22

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
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irányításának szabályozása, a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szervezetének, 

eljárási szabályainak meghatározása. 

 

 

2.2. A család mint keret jelentősége, és gyermekjogokkal való összefüggései 

 

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai az állam kötelességévé teszik a gyermekek 

védelmét, de az elsődleges felelősség a családé. Különösen fontos azonban természetesen a 

Gyermekjogi Egyezmény. Magyarország Alaptörvénye a Nemzeti Hitvallásban rögzíti, hogy az 

együttélés egyik legfontosabb kerete a család. Habár a tételes rendelkezések sorában helyet 

foglaló L) cikkből hiányzik a család fogalmának definiálása, mégis meglátásom szerint ez 

helyénvaló, hiszen mindenki maga dönti el, mit jelent tulajdonképpen a család számára. Hiszen 

több módon válhatnak az emberek egy családdá, vérségi vagy választott alapon is. 

 

Kezdésként a védelemhez és gondoskodáshoz való joggal foglalkozom. Az érintett jog kapcsán, a 

PPJNE 24. cikke is kimondja, hogy minden gyermeknek, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, 

nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra vagy születésre való tekintet nélkül joga van arra a 

védelemre, amely őt kiskorú állapota folytán a családja, társadalom és az állam részéről megilleti. 

Ezt konkretizálja a Gyermekjogi Egyezmény miszerint speciális védelmet kell biztosítani a 

gyermekek számára annak érdekében, hogy megvédjék az erőszak, támadás, fizikai és lelki 

durvaság, elhagyás vagy elhanyagolás, rossz bánásmód, kizsákmányolás, nemi erőszak, bármely 

formájától. Aki ideiglenes vagy véglegesen meg van fosztva a családi környezetétől, vagy aki 

saját érdekében a családi környezetében nem hagyható, jogosult az állam védelmére és 

segítségére. Helyettesítő védelem lehet családnál, gyerekintézményekben való elhelyezés, és az 

örökbefogadás. Azok számára, akik menekültként elismerésüket kérik, szükséges biztosítani a 

védelmet és a humanitárius támogatást. Gondozásra, védelemre, fizikai vagy elmeápolásra 

elhelyezett gyermeknek is joga van mindezekre, kiegészülve azzal, hogy jogosult arra, hogy 

időszakosan felülvizsgálják a kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos minden egyéb 

körülményt. Gazdasági kizsákmányolás elleni védelem, azt jelenti, hogy ne lehessen semmilyen 

kockázattal járó, fejlődését veszélyeztető, ártalmas munkára kényszeríteni a gyermeket. A 

védelemhez és gondoskodáshoz való jog magában fogalja a kábítószer és pszichotróp szerek 

fogyasztása elleni, valamint a nemi kizsákmányolás, erőszak, illetve a gyermek jólétét károsító 

egyéb kizsákmányolás elleni védelmet is. 

 

Folytatásként a játékhoz való joggal foglalkozom, mely jogosultság kiterjed a pihenésre, a 

szabadidő eltöltésére, korának megfelelő játékra és egyéb más szórakoztató tevékenységre. 

 

Elsődleges jog a családban nevelkedéshez való jog, mely kétségkívül a gyermekvédelem 

legfontosabb feladata. A gyermekek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, 

hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjenek fel. 

 

Az Egyezmény két alapvető gyermekjogi alapelvet fogalmaz meg: 

 

• gyermekeket szüleiktől elválasztani csakis saját legfőbb érdekükben szabad, erre indokolt 

esetben is csak tisztességes eljárás alapján kerülhet sor. 
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• mindkét szülővel való kapcsolattartáshoz való jog, az állam kötelessége, hogy 

tájékoztassa a szülőt és a gyermeket egymás hollétéről, amennyiben a különválásukra 

állami intézkedés miatt került sor. 

 

A családban nevelkedéshez való jog és az Alaptörvény L) cikke kapcsán elengedhetetlen érinteni 

a magyar vonatkozásban a családok védelméről szóló 2011 évi CCXI törvényt. E szerint a család 

olyan önálló közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik, valamint a család Magyarország 

legfontosabb nemzeti erőforrása. Családban történő nevelkedés biztonságosabb minden más 

lehetőséghez képest, továbbá harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő 

társadalom. 

 

Az eddigiekben idézett és elemzett jogszabályok mellett az Alkotmánybíróság (AB) is 

foglalkozott a család problematikájával. 43/2012. (XII. 20.) határozatában az AB kimondta, hogy 

a házasság és a család a magyar társadalom alapintézménye. Szellemi, erkölcsi fejlődés lehetővé 

tétele a nevelés megválasztásával a világnézeti, vallási, kulturális, művészeti, tudományok 

oktatásának biztosításával, szeretetteljes családi légkör kialakításával történik. 

 

Elengedhetetlen tehát foglalkozni a származás megismeréséhez, pótcsaládhoz való joggal. 

Főszabályként étvényesül a szülők megismeréséhez való jog, ami viszont korlátozható. A 

korlátozás a következő esetekben fordulhat elő: az anya nem tudja ki a gyermek apja, a 

gyermeket elhagyták, az anya nem akarja az apát megnevezni, házasságon kívül született 

gyermek apja nem járul hozzá a személye felfedéséhez. Ha pedig az állam dönt úgy, hogy a 

szülőket ne azonosítsák, zárt örökbefogadás esetén a törvény korlátozza a gyerek jogát a 

tekintetben, hogy megtudja az örökbefogadást, és hogy kik a szülei. Korlátozás áll fent akkor is, 

ha a törvény képzelt apa bejegyzéséről rendelkezik. 

 

A Gyvt. is kimondja, ha törvény másképp nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti 

joga megszűnése esetén is joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a 

vérszerinti család beleegyezése mellett a kapcsolattartáshoz. 

 

A Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének (CSJK) 4:135. §
23

 szerint az örökbefogadott 

felvilágosítást kérhet a gyámhatóságtól, arra vonatkozóan, hogy őt örökbe fogadták-e, él-e a 

vérszerinti szülője, van-e testvére, és ha a 14. életévét betöltötte, vérszerinti szülőjének, 

testvérének, természetes személyazonosító adatairól is kérhet felvilágosítást. 14. életévét betöltött 

törvényes képviselő hozzájárulása nélkül is előterjesztheti kérelmét. Az AB álláspontja szerint 

„az önazonossághoz és az önrendelkezéshez való jog azt is magában foglalja, hogy mindenkinek 

a legszemélyesebb joga vérségi származását kideríteni, vérségi jogállását kétségbe vonni vagy 

felkutatni, illetőleg az, hogy vérségi származását- a vérségi kapcsolatokban közvetlenül érintettek 

körén kívül- senki ne tegye vitássá”.
24

 

 

A Gyermekjogi Egyezmény 7. cikke előírja, hogy a részes államoknak tiszteletben kell tartani a 

gyermek személyes kapcsolattartási jogát, annak érdekében, hogy közvetlenül tarthasson 

kapcsolatot mindkét szülőjével, kivételt képez, ha ez a gyermek legfőbb érdekével ellenkezik. A 

gyermeknek a szüleitől való elválasztására csak különleges esetekben kerülhet sor, például, ha 

                                                 
23

 2013. évi VI. törvény a Polgári Törvénykönyvről, Negyedik Könyv, Családjog 4.135.§ 
24

 ld. 57/1991. (XI. 8.) AB határozat. 
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szülők durván kezelik, elhanyagolják, különélés esetén dönteni kell az elhelyezésről. Ha a 

gyermek ideiglenes vagy végleges meg van fosztva családi környezetétől, jogosult az állam 

különleges védelmére és segítségére. Helyettesítő családnál, nevelőszülőnél, helyettes szülőnél, 

rokonnál, gyámnál való elhelyezéssel, örökbefogadással, vagy szükség esetén intézményi 

elhelyezéssel kell rendezni a gyermek sorsát. 

 

Az Alaptörvény L. cikkének értelmében Magyarország védi a családot, ha nem nevelkedhet a 

gyermek a saját családjában, akkor biztosítani kell, hogy családi környezetben nőjön fel, korábbi 

kapcsolatait azonban megtarthassa. Saját családjában, családi környezetben nevelkedéséhez és a 

korábbi kapcsolatai fenntartásához fűződő jogát, törvényben meghatározott esetben, kivételesen 

és a gyermek érdekében lehet csak korlátozni. 

 

A családba fogadásra
25

 vonatkozó alapvető szabályok szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

kérelmére a különélő másik szülő meghallgatásával a gyámhivatal a gyermek érdekében 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok 

miatt, a gyermeket egy általa megnevezett család, átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje. 

 

A Gyvt. alapján a gyermekek szükségleteit tekintve alapelv, hogy pusztán anyagi okokból nem 

emelhető ki a gyermek a családjából. Az alapelv problematikus, a gyakorlatban inkább egyfajta 

szlogenként jelenik meg, mintsem számonkérhető szakmai alapelvként.
26

 A Gyvt. 52.§ alapján a 

gyermekvédelmi szakellátás célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek 

otthont nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt utógondozói ellátása, valamint a szakellátást más okból 

igénylő gyermek teljes körű ellátása. 

 

A gyermekvédelmi rendszer túlterheltsége, szűkös erőforrásai és az azonnali intézkedést kívánó 

szükséghelyzetek miatt a legegyszerűbb megoldást kell előtérbe helyezni, melyben sajnos a 

gyakorlati tevékenységeket vizsgálva a gyermek szükségletei nem minden körülmények között 

szerepelnek szempontként. „A gyermekek szükségleteiről a mai segítő szakmában, 

intézményekben dolgozók nagy részének nem lehetnek és nincsenek is alapos ismeretei, mint 

ahogy a rendszer felépítése és működése sem szolgálja ezek számba- és komolyan vételét.” 
27

 

 

 

3. Problémák a gyakorlatban és ezekből levonható következtetések 

 

Eddigi szakmai tapasztalataim alapján jelentős problémának látom a másodlagos szocializációs 

szintéren dolgozók (értsd: védőnők, óvodai, általános iskolai pedagógusok, illetve minden olyan 

intézmény, melynek a gyermek 0 és 14 éves kora között a tagjává válik) gyermekvédelmi 

ismereteinek hiányát. Nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeket kínál a gyermekvédelmi 

alapellátás, de azzal sem, melyek lehetnek az igénybe vehető szolgáltatások. 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer lényege egy csapatmunkán kellene, hogy alapuljon. Egy 

rendszerben, amely megfelelően működik, az elsődleges jelzés attól a személytől kell érkezzen, 

aki minden nap, vagy rendszerességgel találkozik a gyermekkel. Ugyanis abban az esetben, ha a 
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 2013. évi VI. törvény a Polgári törvénykönyvről, Negyedik könyv, Családjog, 4:187.§ 
26

 Herczog: i.m. 7.o. 
27

 Uo.  
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gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevétele nem önkéntes alapú, ezek a személyek azok, akik 

leghamarabb észlelni tudják az aktuális problémát, így a jelzés az ő feladatkörükbe kellene, hogy 

tartozzék. 

 

Mint minden munka, a gyermekvédelem, illetve a gyermekneveléssel foglalkozó tudományok is 

megkövetelnek egy adott személyiségalkatot. Egy gyerekekkel, s jelen esetben nehéz 

élethelyzetben lévő gyermekekkel foglalkozó szakember alapvető kvalitása kell, hogy legyen az 

empátia és a türelem. A szakember feladata, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek 

meg mer nyílni, el tudja mondani, milyen családból jött és mik is valójában a problémái. Sajnos 

tapasztalatom alapján annyira kevés a szakember, hogy végtelenül túl vannak terhelve. A 

rengeteg bürokratikus tevékenység mellett sajnos eltörpülni látszik a „segítő” munka. E kvázi 

„futószalagszerű” munkavégzés mellett nincs idő, sem lehetőség a problémák mélyebb feltárására 

és azok személyre szabott megoldására. 

 

Mindamellett, hogy a gyermekkel mindennapos kapcsolatban lévő szakember felelősségét 

emelem ki, további fontos tényezőnek tartom a gyermek távolabbi családtagjait, illetve 

szomszédságát, baráti kapcsolatban lévő személyek felelősségét is. Természetesen alapjogi 

kollíziós helyzetek ebben az esetben is felmerülhetnek, hiszen egy szomszéd meddig rendelkezik 

tűrési kötelezettséggel arra, hogy minden egyes nap hallgassa a gyermek sírását testi fenyítés, 

embertelen bánásmód hatására? Honnan kezdődhet a beavatkozás a szülő nevelésének 

megválasztásába, illetve mikor kell belépnie az állami védelmi rendszernek? 

 

Nem lehet kielégítő, és jogilag is releváns válaszokat adni ezekre a kérdésekre. Minden egyes 

magyar állampolgárnak kötelezettsége, a jövő nemzedékeinek védelme, a gyerekek fejlődésének 

segítése. A társadalmi felelősségvállalás fontosságára alapvető etikai kérdésekben lehet csak 

választ találni. 

 

Hiányosságok természetesen nem csak az intézmények alkalmazottjai oldalán találhatók, de sok 

esetben a szülők sem mernek segítséget kérni, ugyanis a mai magyar társadalomban egyfajta 

„szitokszó” a gyermekvédelem. Elsődlegesen az emberek arra asszociálnak, hogy kiderül 

valamilyen diszfunkció, majd elveszik tőlük a gyermeküket, holott ez egyfajta ultima ratio, és a 

jogrendszer célja továbbra is az, hogy minden gyermek, ahol ez a gyermek fejlődését nem 

veszélyezteti, a saját családjában cseperedjen fel. Sőt azzal, ha az állam a gyermeket kiemeli, 

magára vállalja a gyermek nevelésével kapcsolatos valamennyi költséget. Tekintve, hogy a 

magyar gyermekvédelem nem dúskál sem pénzben, sem pedig szakemberben, így elsődlegesen 

az állam érdeke is az, hogy a gyermek saját családjában nevelkedhessen. 

 

A gyermekek szükségleteit tekintve sem a velük kapcsolatba lépők, sem a jogalkotó nincsen 

konkrétan azokkal tisztában, ugyanis az elmúlt 20 évben nem készült egy átfogó felmérés, 

melyből a gyermekek helyzete világosan megismerhetővé válna.
28

 

 

A szükségletek pontos feltárásával kapcsolatban véleményem szerint arra kellene helyzeni a 

hangsúlyt, hogy magát a gyermeket, illetve a hozzá tartozó miliőt egy egészként vizsgáljuk, és 

abból ne emeljünk ki részeket. Minden gyermek más – pl. fizikai, pszichikai állapotát, 

származását és neveltetését tekintve – így mindenkinek sajátos igényei és szükségletei vannak. 
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 Herczog: i.m. 8.o 
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Herczog Mária a gyermekek helyzetének, jóllétének megítélésekor, és a szükséges lépések 

megtétele előtt a következők vizsgálatára hívja fel a figyelmet:
29

 

 

• gyermekek régi és új indikátorainak együttes vizsgálata 

 

• gyermekre, mint megfigyelési egységre kell tekinteni 

 

• elvi és gyakorlati lépéseknek gyermekjog alapúnak kell lennie 

 

• adatok és információforrások felhasználása, 

 

• gyermek, mint az élete fontos szakaszát élő önálló lény 

 

• szakpolitikai szempontok figyelembevétele 

 

Annak, hogy egy gyermeket mikor és miért emelnek ki a családjából rendkívül változatos 

indikációi lehetnek. Annak érdekében, hogy képesek legyünk eldönteni, milyen okok alapján 

lehet a magánszférába (a családi élet tiszteletben tartásának mellőzésével) kötelező erővel 

belenyúlni, elengedhetetlen annak tisztázása, mit is értünk a gyermek mindenek felett álló 

érdekén. Ha lenne egy egységes fogalommeghatározás, mely mentén meg lehetne állapítani 

azokat a sztenderdeket, ami alatt már állami beavatkozás szükségeltetik, sokkal egyszerűbb lenne 

a gyermekvédelmi szakemberek helyzete. Azonban sajnos ezen sztenderdek hiányában 

veszélyeztetettségről csak általánosságban lehet beszélni. 

 

Az alapvető jogok biztosának gyermeki jogokat is érintő funkciója
30

 az OPCAT tevékenység a 

gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben. 2015 január 1-től az alapvető jogok biztosa ellátja 

az OPCAT nemzetközi megelőző mechanizmus feladatait, mely körben vizsgálja, hogy nem 

sérülnek-e a gyermekvédelmi szakellátásban élők alapvető jogai. Vizsgálatok alapján ajánlásokat 

fogalmaz meg az esetleges sértő vagy kifogásolható gyakorlat megszüntetése érdekében. Az 

alapjogok védelme tekintetében ez a tevékenység rendkívül fontos, ugyanis a 2011. évi CXLIII. 

törvénnyel kihirdetett, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 

büntetés elleni fakultatív jegyzőkönyv (vagyis az OPCAT) célja egy olyan rendszer létrehozása, 

amelyben független nemzetközi és nemzeti testületek olyan helyszínekre látogatnak el 

rendszeresen, ahol embereket fosztanak meg a szabadságuktól.
31

 Az OPCAT széles körben 

határozza meg, hogy mit minősít olyan helynek, ahol embereket fosztanak meg a szabadságuktól. 

Ide tartoznak azok a helyek is, amelyeket a gyermekvédelmi törvény nevesít mint a 

gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáit. 

 

2016. november 17-én került megrendezésre egy konferencia, mely „A gyermekjogok közelről- a 

kiszolgáltatottság dimenziói és kivezető utak” címet viselte.
32

 A konferenciát megnyitó alapvető 

jogok biztosa, Székely László, köszöntőjében kiemelte: a gyermekek jogai kiemelt jelentőségűek 
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 Herczog: i.m. 9.o. 
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 Rostás Rita: Kínzásmegelőzés és gyermekvédelem. Esély, 2017/3., 34-55.o. 
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  2011. évi CXLIII. törvény 1. § 
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 Farkas Diána: Gyermekjogok közelről - a kiszolgáltatottság dimenziói és a kivezető utak. Családi jog, 2017./1,, 
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az alapvető jogok biztosa intézménye számára. Az ügyek teljes körű védelme érdekében kiemelt 

jelentőséggel vizsgálódik, folyamatos szakmai párbeszéddel igyekszik feltárni az aktuális 

problémákat, melyre a megoldást a gyermekvédelmi ellátásban dolgozó szakemberek 

segítségével igyekszik orvosolni. 

 

Konkrét ügyet említve, a „gyöngyösi éhen halt kislány”
33

 kapcsán, a jelzőrendszer hibáira hívta 

fel a figyelmet. A biztos a továbbiakban elsődlegesen a kettős szükségletű gyermekek 

vonatkozásában kiemelte, hogy további problémát jelent a gyermekvédelmi ellátórendszer és az 

egészségügyi intézmények közötti kommunikáció minősége. Ez a gyakorlatban mindennapos és 

teljesen kiélezett feszült helyzeteket szül. A szakemberek folyamatos kérései ellenére a kórházak 

szinte abszolút nem hajlandóak együttműködni, akármilyen orvosi szakvélemény eljuttatása a 

munkatárshoz heteket, hónapokat vesz igénybe, amely idő alatt adott speciális igényű gyermek 

állapota súlyosan romlik. Nem tudják, hogy milyen elhelyezés lenne számára a megfelelő, hogy 

és mivel kellene a gyermeket kezelni. Ezen a ponton is látható, mennyire nem érvényesül a 

gyermek mindenek felett álló érdeke. Mivel nem tudnak információhoz jutni a szakellátás 

munkatársai, így éppen csak tűzoltás szintjén tudják a gyermeket valahol elhelyezni, sokszor lesz, 

ami lesz alapon. A probléma orvoslására az alapvető jogok biztosának hivatala (AJBH) 12 pontos 

ajánlást fogalmazott meg a szaktárca irányába. Februárban a Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta 

az Egri Törvényszék ítéletét miszerint különös kegyetlenséggel és 14. életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett emberölés miatt a két vádlottra együttesen 33 év fegyházbüntetés 

vár. 
34

 

 

Czibere Károly az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

előadásában megemlítette, hogy a gyermekvédelmi ellátás célja továbbra is a gyermekek saját 

családjában való nevelkedése, és a kiemelés csak mintegy ultima ratio jöhet szóba. Az államtitkár 

a segítségnyújtás állami feladatvállalásai közé sorolta a bölcsődei rendszer kialakítását, kötelező 

óvodát, ingyenes tankönyveket, ingyenes gyermekétkeztetést. 

 

Az EMMI 2017. augusztus 29-30. között pedig saját konferenciát tartott a gyermekvédelmi 

törvény 20. éves fordulójára. A konferencián zajlott előadásokból kaphatunk egy kis ízelítőt, 

melyek az alábbi pontokat érintették):
35

 

 

Az UNICEF Magyar Bizottsága elsődleges célul tűzte ki a gyermeki jogok ismeretségének 

növelését, ennek érdekében Ébresztő-óra iskolai program keretében tartanak interaktív 

előadásokat. 

 

Amit a számok mutatnak két évtized legfontosabb gyermekvédelmi adatai: a legjelentősebb 

változás az intézményi ellátás háttérbeszorítása körül zajlott le. A 2013. évi módosítás óta a 12 év 

alatti gyermekeket nevelőszülőknél kell elhelyezni, ez alól a törvény csak kivételes helyzetben 

enged meg eltérést. Mára a 12 év alattiak 84.5%-a, a 3 év alatti korosztály 86.3% él 

nevelőszülőnél. Ami problematikus, hogy habár a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek száma 
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jelentősen nőtt, a nevelőszülők számában nem mutatkozik jelentős változás. 2010. évben 5426 

nevelőszülőnél 12270, 2016 évben 5531 nevelőszülőnél 13510 gyermek nevelkedett. 2016-ban a 

nevelőszülők 50%-a már 3 vagy több gyermeket nevelt.
36

 

 

A gyermekvédelmi törvény alapján, 2017. január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak gondoskodnia kell egy 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás 

működtetéséről, melynek a jelzőrendszer hatékony működését kellene, hogy elősegítse. A 

hívószám egyrészt nagyban segítené a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek munkáját, 

amellett, hogy természetesen az elsődleges cél a gyermekek veszélyeztetettségének elkerülése. 

Az intézkedés elsődlegesen a család-és gyermekjóléti szolgálatot célozza meg, de rendkívül 

súlyos jelzés esetén értesíthetik a rendőrséget, gyámhatóságot és az Országos Kríziskezelő és 

Információs Telefonszolgálatot (OKIT) is. Az OKIT már 2017 előtt is létezett, és a hozzájuk 

érkező a gyermekvédelem szempontjából megkeresések az alábbiak szerint oszlottak meg. 

 

Probléma jellege 2014 2015 2017 

Családi problémák, 

kapcsolati erőszak 

26,3 26,1 23,68 

Kapcsolati nehézségek 

a szociális 

környezetben 

0,7 1,4 1,01 

Félelem 1,4 1,7 1,51 
1. Táblázat: Az Országos Kríziskezelő És Információs Telefonszolgálathoz érkező hívások megoszlása probléma 

jellege szerint (%)
37

 

 

A fentiekben arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy mennyire érvényesül az elmélet 

a gyakorlatban, mennyire valósulnak meg a kötelező erejű jogi szabályok a mindennapokban. 

Saját tapasztalataimmal megvilágítva a kérdést látható, hogy habár a szakemberek erősen 

törekednek az írott normák megtartására, a rendszer áthidalhatatlan hiányosságoktól szenved. 

Elsődlegesen a szakemberek terheinek csökkentésében és a gyermekvédelmi rendszer 

népszerűsítésében vélem az első lépést a megoldás kialakítása felé. A gyermekvédelemben 

dolgozók súlyos válsághelyzetekkel találkoznak nap, mint nap, melyeknek feldolgozása 

kritikusabb helyzetekben egyedül képtelenség. Nagyban hozzájárulna a munka 

eredményességéhez, ha lehetőség lenne szupervízióra, vagy akár arra, hogy a 

gyermekvédelemben dolgozókat is meghallgassa egy pszichológus. Minél több gyermek kerül ki 

a családjából, annál több dolgozóra lesz majd szükség. 

 

A segítő szakma az egyik legszebb hivatás, amit egy ember választhat magának, az emberek 

elköteleződését a szakma felé nagyban növelné a bérek, illetve a társadalmi megbecsülés 

növekedése. Rendkívül fontos lenne az óvodákban, iskolákban dolgozók naprakészsége, hogy 

igenis felismerjék, ha a gyermek „máshogy érkezik” az adott intézménybe. Szükség van a 

gyermekkel kialakított bensőséges kapcsolatra, mert ha megvan a megfelelő kötődés, a nevelő 

rögtön meg tudja állapítani, melyek az adott gyermektől addig szokatlan viselkedési motívumok, 

figyelemmel a különböző hangulatingadozásokra és esetleges külsérelmi nyomokra is. Rendkívül 
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hasznosnak tartam az Ébresztő-óra
38

 nevű kezdeményezést, melyben az intézményi dolgozók és 

maguk a gyermekek is megismerkedhetnek az alapvető jogaikkal. 

 

A gyermekek jogainak teljes körű érvényre jutása érdekében szükség van az egész magyar 

társadalom együttes összefogására, melyben szülők, jogi, egészségügyi és gyermekvédelmi 

szakemberek közösen tudnának együtt dolgozni egy olyan rendszer kialakításában, ahol a 

gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényre jut, illetve megfelelő testi, szellemi, erkölcsi 

fejlődése akadálymentesen zajlik.  
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