A
gyermek
fejlődése
szempontjából
kiemelkedő
jelentőségű,
hogy
mindkét
szülőjével megfelelő kapcsolatban legyen,
ennek hiánya, illetőleg a kapcsolattartási
konfliktusok miatt folyamatos – olykor éveken
át tartó – hatósági, bírósági eljárások akár az
egész életére kiható mély lelki válságot
okozhatnak. Mindez egyaránt negatívan érintheti
a gyermek lelki egészségét, erkölcsi fejlődését a
szociális készségeinek kialakulását.
Az Alaptörvényben foglalt, a gyermek
gondoskodáshoz és védelemhez való jogának
biztosítása elsődlegesen a szülők kötelezettsége.
Ezen alapjog érvényesülése szempontjából a
szülők együtt/vagy különélése nem bír
jelentőséggel, a családi élethez fűződő jog
érvényesülését
a
szülők
párkapcsolata
megszűnését követően a szülő és a gyermek
számára egyaránt biztosítani kell, melyért A
KAPCSOLATTARTÁSRA JOGOSULT ÉS
KÖTELEZETT
SZÜLŐ
EGYARÁNT
FELELŐS.
Forrás:
 Az
állampolgári
jogok
országgyűlési
biztosának jelentése az AJB 136/2010. számú
ügyben
 Dr. Forgács László: A kapcsolattartási ügyek
vizsgálata; Család, gyermek, ifjúság XIII.
évfolyam, 2004/2. 20-22. old.
A kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályok:
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 2.)

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól
szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án
kelt Egyezmény kihirdetéséről – Gyermekjogi
Egyezmény
 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
/negyedik könyv-Családjog/
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról – Gyvt.
 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a
gyámhatóságokról,
valamint
a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról –
Gyer.
 1978.
évi
IV
törvény
a
Büntető
Törvénykönyvről – Btk.
 A
Legfelsőbb
Bíróság
a
gyermek
elhelyezésével kapcsolatos szempontokról
szóló 17. számú Irányelve
***
Az igénybe vehető segítségről, illetve egyéb
támogatási lehetőségekről információ kérhető:
 személyesen a Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címén,
vagy
 telefonon a megadott számokon.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől – csütörtökig 8.00-tól 16.00 óráig.
Pénteken ügyfélfogadás nincs.

Tájékoztató a
szülő-gyermek
kapcsolattartásról

Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5.
Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482

A Gyermekjogi Egyezmény és a 2013. évi V.
törvény -Negyedik Könyv (Családjog)- a Polgári
Törvénykönyvről egyaránt rögzíti a gyermek
jogát a különélő szülőjével való közvetlen és
személyes érintkezéshez. A Ptk a különélő szülőt
nem csupán jogosítja, de kötelezi is a
gyermekével való kapcsolattartásra. A gyermeket
gondozó szülőt pedig kötelezi a zavartalan
kapcsolattartás biztosítására.
A Ptk 4:178.§ (1) bekezdése szerint „A
gyermeknek joga, hogy külön élő szülőjével
személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A
gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles
a zavartalan kapcsolattartást biztosítani.”
A Ptk 4:178.§ (2) bekezdése szerint: „A
gyermekétől különélő szülő -ha a bíróság vagy a
gyámhatóság eltérően nem rendelkezik- jogosult
és köteles gyermekével kapcsolatot tartani.”
A házasság felbontásával nem szűnik meg a
szülők közös felelőssége a gyermek sorsáért. A
házasság felbontása, ennélfogva nem járhat
azzal a következménnyel, hogy szüleinek
egyikét a gyermek elveszítse. Mind a szülőnek,
mind a gyermeknek törekednie kell a szülőgyermeki kapcsolat fenntartására, mert a gyermek
érdekében az áll, ha továbbra is maga mellett
tudja mindkét szülőjét.
A gyermeknek az egyik szülőnél történt
elhelyezése nem érinti a másik szülőnek azt a
jogát és kötelességét, hogy a gyermeket
rendszeresen
látogassa,
szeretetét
kinyilvánítsa, a gyermekével való meghitt
viszonyt fenntartsa.

A KAPCSOLATTARTÁS A KÜLÖNÉLŐ
SZÜLŐK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ, A
GYERMEK ÉRDEKÉBEN VALÓ KÖZÖS
GONDOLKODÁS,
EGYÜTTMŰKÖDÉS
NÉLKÜL NEM LEHETSÉGES.
A gyermekkel életvitelszerűen együtt élő szülőt
fokozott felelősség terheli a tekintetben, hogy a
gyermek ne idegenedjen el másik szülőjétől.
A különélő szülő felelőssége pedig, hogy a
kapcsolattartás jogát a gyermek fejlődését
elősegítve gyakorolja.
A kapcsolattartásról a szülők megegyezésének a
hiányában a bíróság, illetve a gyámhivatal dönt.
Ha házassági, vagy gyermekelhelyezési per van
folyamatban, a döntés joga a bírságot illeti meg,
és a bírói ítélet jogerőre emelkedésétől számított 2
éven belül a döntés bármilyen megváltoztatását is
a bíróságtól kell kérni.
Ha a szülők külön élnek, de nincs közöttük
folyamatban házassági bontó per vagy
gyermekelhelyezési per, meg kell hogy
egyezzenek a gyermek elhelyezéséről, és ilyenkor
a gyermeket nem nevelő szülő kérheti a
gyámhivataltól a kapcsolattartás szabályozását.
A kapcsolattartásra vonatkozó bírói határozat
végrehajtásáról a gyámhivatal gondoskodik.
Amennyiben a gyermeket gondozó szülő
önhibájából nem tesz eleget a kapcsolattartást
szabályozó
határozatnak
a
gyámhivatal
figyelmeztetheti magatartása következményeire.

Ismétlődés esetén végrehajtási bírságot lehet
kiszabni akár folytatólagosan is. Az egyszerre
kiszabható bírság összege 100.000.- Ft lehet.
Ezen kívül indokolt esetben elrendelhető a
karhatalmi végrehajtás. A végrehajtás során a
gyámhivatal igénybe veheti a kapcsolattartási
ügyelet közreműködését is, védelembe veheti a
gyermeket.
A gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár el az
a szülő, aki a gyermeket a másik szülővel való
érintkezéstől indokolatlanul elzárja, és ellene
hangolja.
A szülőnek az említett mélyen elítélendő
magatartása károsan befolyásolja a gyermek
fejlődését, és alapot ad arra a következtetésre,
hogy ez a szülő nem alkalmas a gyermek
nevelésére. Végső soron az ilyen szülői
magatartás a gyermek elhelyezésének a
megváltoztatására is vezethet.
A per megindítására a másik szülő jogosult, de
felléphet a gyámhivatal is.
Amennyiben valamennyi igénybevett végrehajtási
eszköz eredménytelen, és a gyermeket gondozó
szülő semmilyen hatósági eljárásra nem változtat
magatartásán, büntető feljelentést lehet tenni
kiskorú gyermek veszélyeztetése miatt a Btk. 195.
§ (4) bekezdése alapján. Lehetőség van eljárást
kezdeményezni a másik szülő ellen nem vagyoni
kár megtérítése iránt.

