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Az eli|ths megindulisa

A Him6r Tlnasig Eglesiilet 6ltal lepviselt iilampolgir egpdi drcil$efogadisi iigyehn fordult
Ffvatalomhoz, amely nlornin az alapve$ jogok biztosirol sl,l6 2Afi. 6vi O(. tdrv6ny (a
tovibbiakban: Ajbt) 18. g (1) bekezd6se alapjln itdog6 vizsgilatot inditottarn Vixgilatom sorin
tekintettel voltam az Ajbt. 1. g (2) bekezd6s a) 6s Q pontjira, amely alapjin biaosi tev6kerya6gem
sorin megkiil6nb6aetett figyelrnet forrditok a gFrmekek, illewe a kiild,n6sen v6dend6 csoponok
tagiai jogainak v6delm6re.
Az in{og6 ombudsmani vizsgilat sorin Ajbt. 2t. g (1) belazd6s a) pontja 6s (2) belazd6se
alapjrin megkerestem a Baranla }vlegpi KorrninJ*rivatal korminymegbizottjig a Bannya Megyei
Korminyhivatal P6csi Jinisi Ffivatalinak vezetdjit" a BanLny,a Meglei GFrmekv6delrni K6zpont
6s Teriileti Gyermekv6delrni Szalszolgilat vezn\j€t 6s a Baranp IVleg;rci Gyermekv6delmi
K<izpont 6s Teriileti Gyermekv6delrni Szalszolgilat az iigyben eljir6 g1re rmel$6dehrn gyimjh.

Az alkotrnrinyos logok 6s alapelvek
a jogillamisig elve 6s az abb6l fakad6 jogbiaonsig k6,vetelm6n1t: ,,A4agarorsTig fiiggetlen
drnokratikus jogillan." [AJapt6rv6ny B) cikk (1) bekezd6s];

az |lethez 6s emberi m6ltosighoz val6 jog: ,/ienbd ndltdsdg sirtbetethn. Minder embentek
aiiletbeiis aienbei nilflistigbai. " [Alapt6rv6ny II. cildr];
a csal6di 6lethez 6s a maglnszf|.rihoz vil6 jog: .Minde*inek joga lan ahho1, hog nagin- is
csatddi iletit, lfihlndt, koPcrllattorlds.it isjd hime t tis1lektben tartsdk" lllaptciw6ny M. cikk (2)

joga aan

bekezd6sl;

az egyenl6 binism6d k6,vetelm6np: ,,A,tagumrsryig ai atapwd jogokat ninderkinek bimell
negkiilii bijiletir, nercrytesen JE-, si1n, nen, fogatikossig ryeb, aallds, politikai mg mis rilemin;y,
nemTeti aagt tirsadalmi syhrua7/5 uagoni, siiiktisi aagy egib he!1yt sT,einti kiiltinbsegtetel nilkiil
bi{lrila. " V\hpti5rv6ny XV. cikk (t)-(Z) beLezd6sl;
a ryermelck v6delemhez 6s gondoskodishoz 'n)6 joga: ,Mrder gtermtknek joga aar a
negfelel| te:ti, srylkni is erki;hi fell6dxdhei qiiktigu uidelenbei es gondoskoddshoi. " [Alapt6rv6ny
XVL cikk (1) beLezd6sl;
a tisztess6ges ellirishoz val6 jog: ,,[ indenkinek joga tun ahho1, hogt iigyeit a hahisigok
fisirehqlh nilkiil, tts{essiges nddot is issryri battiiddn beliil intiiryk." (Alapt<irv6ny )OCV.
cikk (1) bekezd6$.

Az a,lkalrl:'az ott iogsz

ab

rilyok

.

a hiuassigrol, a csalidrol 6s a glairns,igrol sz6l6 tgsz.6vi IV. t6rv6ny (a tovibbiakban:

.

Gjt);
a Gyermek jogairol szol6, New Yorlban,

.
.

kihirdet6s6rr6l szol6 1991. 6vi

1989. november 20-An keh Eggzminy

IXIV.

tcirv6ny (a tovibbiakban: EgJrzm6ny);
a BFrmekek v6delm6dl 6s a gyimiigyi rgazgatAsril sz6l6 tggl.6vi )OOO. ttirv6ny (a

tovibbialiban: Gyrt);
az egyenll binism6drol 6s az es6lpgpnl6 s6g el6mozdrtisirol sz6l6 2003. 6vi
t<iw6ny (a tovibbiakban: Ebkv);

Oory.
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.
.
.
.
.
.

al'i5zigtzgttitsi hat6s6gi eljiris 6s szolgiltatis 6halinos snb!t1,arc1s2b16,2004. 6vi OC-.
t6rv6ny (a tovibbiakban: Ket);
a jogalkot6s6lsz6l6 2010.6vi OOOC t6rv6ny (a tov6bbialiban: Jat);
a Polgriri Tctrv6nfiiryvr,6l sz6l6 2013. 6vi V. tttrv6ny (a tovibbiakban: Pd<.);
a gyirnhat6sdgokr6l, valamint a gprmekv6delrni 6s gyirnii# eljir,6sr6l szbl6 t+s/tsgl.
(t)C 10) Korrn rendelet (a tov6bbiakban: Gyer);
a glermekv6dekni 6s gJ,,irnii# feladat- 6s hatiskOn;k ellitisrir6l, valamint a gfimhat6s6g
szcwezet|r\l 6s illet6kess6g6r6l s2616 331/2006. QflI. 23) Korrn ren&let (a
tovibbial$an: Gyir);
a szem6lles gondoskodist nyujto gprmeki6l6ti, ryermelw6delrni int6zm6ry,ek, valamint
szem6lpk szalanai fela&tair6l 6s mrkt#siik feft6teleir6l szbl6 15/1998. (IV. 30) NM
rendelet (a tovibbiakban: NIVL rendelet).

A megillapitott t6ny6llis

l. A panasi,os arra hivta fel a fig;,relmemet beadvlnyiban, hogy az ltltda l<ez&ntnlezer.
<inikbefogad6s elutasitislnak

f6 indoka az voh" hogy az iigben

elj6r,6 gprmekv6dehni

gyim a

glrrmek t6,rv6nps kepvisel6jekent 2016. 6prilis 28-6n v'sszavonta a koribban beryijtott, az
tircikbefogadis engedelyezese irinti kerehn6l arrtt az engedelyeds egyik alapva6 fehetele, igy a
g)rfun eg;,oldali alcusinil fogva a kiiztis k6relem mir nem 6lh rendellrez6sre a rnir el6rehaladott
eljirisban. A grermelv6delrni g)rirn lereLne visszavonisinak oldrol nem adtak tii|koztatAst de
az itgy el6zm6ryei aloipjln az vok panaszos rneggy6z6d€se, hogy arn a sTgxtdlis inirydtsdga 6s
annak az elj,ir6s sorin ttinen6 nyflt felvillalisa miatt keriih sor. El6adta, hogy iirtikbefogaddnak
tiinind jelentAeqisit ktiaetien 2015. jaruir l6-irl, keriilt sor az els6 szem6lyes megbes#l6sre az
illet6las tirtikbefogadisi tanicsad6val A bes#lge#s sorin tAj€kaxatta az <inikbefogadisi
tanicsad6t an6l hogy vele azonos nemri szem6llpl 61 6leuini kapcsolatban, igy szereme 6,rci[be
fogadni (tudva hory W az eljlrisban eglediilill6lant fog szerepeln!. 2015. januAr 30-in
6lettinival egditt tal6lkoztak az 6rcikbefogad;isi tanicsad6val. Tij(:lanatls l<aptak az el1fuls
menet6dl, 6s ekkor regisariltik a panaszost ielemkez6Mnt a rendszerbe.
Azt k6,vet6en, hogy az <inikbefogdAs elltti tanircsadison r6sa vett, illewe a tanfolpmot
elv6gene,2015. jrinius 9-6n megkapta a poziriv pszichol6giai v6lem6nyt az rir<ikbefogadisra
alkalmassi nyilvinitishoa 6s a kdmyezettanulmi,ny klszkije is alLalnrasnak nilvinitotta az
<ircil'tefogad.lsra 2015. jirnius 25-6i, a kdvetkez6k szeint: ,,csalidi-is iletkdriilniryei, lakrikiirryeTete
alapjdn alkalnasnak tafion egediildlhkrint ry'iluinturtofi kirelmcqdt a kinlmiben is megfogalma7ott eg-kett6
egp:ryigx, aagt egesryegi pmbliniml kiiidd 04 itx koni gurnekf ek 1rtikbefogaddsdra".

A panaszos 2015. december 9-6n a szdszalgilauril megtekinette a neki kiajlnlott
gprmela6l Msziilt irlsbeli dolqmenticiot, valamint a gprmeldal val6 szem6lyes talilkozisra is
sor kertilt. E napon nyilatkozott arr6\ hogy szorefi| 6t rendszeresen lltogami a lopcsolat
elm6lyi#se, valamint az tir<ikbefogadist rragel6zfr l<iitelezl gondozisi id6re tbrtrn6 kihelp#s
c6ljib6l A folprnat a gyermeket nevel6 nevel6sziil6 kerekne mian egy id6re megakadt, de 2016.
iprilis +6n egy Wynrizfr arr6l tirjllaztana panaszost, hogy folyathatjil< a barid<ozist.
Elvigee:(k az ism6telt kbmlaze
berendea6k a yerelszoblt, megvis6roltak minden,
a gyermek szirnira sziils6gesnek tatom dolgot. A panaszos i4ra llegszerezte az eg€szslgjtgy
alralrnassigrit igazol6 dolcrmentumot, 6s 6nesitette a bend6 vid6n6r, a g;rerekorvost a gprmek
6rl<ezis6fi\ veliik id6pontokat egyedernti. 2aM. iryilts 13-6n megjelent a kihelyezes el6tti
gy6mhivatali meghalgadson, 6s a gyimhivatalban 6hala is ellerqegyzeahatirozattervezetkiszi;h a
hhelp#sr,6l amelynek tevezgtr. id6pontja 201,6. ipnls 15-e volt. A panaszos el6adisa szerint
ebb6l a dolnrmentumb 6l plldlnyt azanlan nem lapott.

A panaszost 2016. itpils 1+6n tAjlkonalra ellszbr az tir<ikbefogadisi tanicsad6 6s a
gyimhivatal let rnisik munkadna xr6l, hogy ,,pmbknik meriiltek fel", igy a grermeket m6gsem
helyezil<hhonA, azonban a baritlo zkt folytatharjiL A panaszos 2016. Lpd)s 14-e 6s lprilis 28J

a kdztitt, naponta 9:30 6s 18:00-19:00 l<i5zhtt a grermeLet i-lertAsivd kiz6,sen gondozta. A
baritkozlsi id6szak sikeress6ge ellen6re 2016. 6prilis 28-ln reggelS 6rakor telefonon 6nesitett6h
hogy 9:30-kor jelenjenek meg a gyinha,tbsigniJ, ahol anol tii6koetffiitr,hogyb kell alliraniuk a
banitkozist, 6s a tovibbiakban nekik nem ajinlhatjd:k ki a gyarmeket. A panaszos 2016. apiJus 29-i
lrehe#ssel lopta meg a hxirozxot a gy,Nfiu,tbsigdl an6l hogy a germek d"riikbefogadisdnak
engedifieTisin ininyuh kintnit elutasifdk. Alntkozat indokollsa formilisan arra hivad<ozott, hogy
az elrxasitisra a germekv6deLni ryim ldrelm6nek visszavonisa miatt keriih sor.
A panaszos i:llispontja 6s leffia szerint a grinhatris,ig munkatdrsainak itform,ilis, s4lban
elbangTott - tgy okirattal nen biiottlithahi - tQiikoTlatisa sTginl a dtinttis negho7atakban a4 jdts7ott
negbafuinid sry@et, hogt a gtmeket ayonos nemfr ilettuirsirul terue<le net'eln'i. A panaszos szerint erre utal
az is, hogy miudn az <irdkbefogad.isi tanicsad6 6s a gyimhivatal k6t misik munlatina 2016.
felrneriil6s6dl", telefonon t6bb alkalommal is
5prilis ktizepen ti\tllrozrafia a
"probl6mik
inform6ci6t
nyujtani, 6s nikerdezett arra is, hogy kdze vanhogy
enn6l
tcibb
tudnak-e
6rdeld6dcitq
e ehhez a szexu6lis irinyultsiginak Erre a megl#rdezettek szoban, 6vatosan fogalmazva
elismerteh hogy en6l van sz6: aalakinek ,,fent" kifogdn rar a7 ellen, bogt ,,lesqbikttskint" t;rt;kbe
fogadhasson eg gemteket, de ,aiuel e{ tgt nen lebet kinondani, sqaknai hibdra hiuatkoTnak najd".
A gyermeldrel a paluszos 6s 6lettirsa ellszbr 2015 decembedberl rruijd 2016. ipilts 7napi
szinten tal6lkoztah illewe 2016. iprilis 14-e 6s 28-a kiiztia reggelt6l estig k6zdsen
6t6l
gondozrill igr az eltelt id6szak sor6n kiilcs6ntis k6d&s alalailt ki, amtr az ugiffi6z6 is elismert
A hossztra 6,ft badtkozrsi id6szakot k6vet6 indokolatlan elszakitis - a panaszos tudomisa
szerint - a grermeket pszich6sen megvisehe, turnattzAka. A nevel6sziil6 a panaszosnak
beszimolt an6l, hogy abarrfitd<ozk megszalxadisit k6vet6en a g)€rmek soMig alig evett, lefogyctt
egy kil6t, a bes#dben viss zatejl6dbr" folyamatosan sirg az idegenek fel6 blztlrl;u,ianni vth, ezin
koni fejlesa6 foglalkozist 6s gprmelgszichol6gusi megsegft6st inak el6 a szAnira. A panaszos
v6lem6nye szerint lvlagpronzlgon a meleg 6s leszbilas emberek csoponja - a fql6d6 jogszabitlyl
l<6myezet ellen6re - tov6bbra is naglr#ftel6en kiszolgihatott tinadalrni csoportnak tekinthet6.
A panaszos rreggy6zfrdese., hogy sryxrilis iriry*ltsiga nen jits$k sTgrepet abban, hogy alkalnas-e a7
adott gunnek iirtikbefogad,ls,lra, amint ez eglszen 2076. iprilis ki;zep6ig az elilris menet6ben is
tiikn;zddan.
A panaszos l#pviselet6ben el1ir6 Flimir Tinasig Egyesiilet tiibb, az iiggpl
lopcsolatban tett tdbb kieg6szit6s6t 6s hivatkozisft lttekintettern, 6s jelent6sem indoldist
tanaksz6 rlsziben hivatlroztarn
2. A megketesett szervek v6las zai 6s a

2.lA

pttaszos beadvrinyban foglaltak

Baranla Megtei Glermtkuedelni Ktipont is Teriihti Glemektidelni Sqaksiolgnb (a tovibbiakban:

Szalszolg6lat) yezE$j& arra k6rtenr, hogy az 6rintett glermek <irtikbefogad.is,inak eljirisi
l6p6seidl r{szletesen, az esem6nyeket, lntlrozaal<x id6rendben felsorolva, az egyes d<int6seh
kiikinrisen a gprmekv6delrni g;dm kerelme visszavonisinak indokait lcifejwe dj6koztasson.
Kiilti,n rij6koztatist l#nem arr6l, hogy a 2014. januk 1-t6l a Szalszalgilat el6* zatl6
<inikbefogad.isi eljirisokban h6ny esetben keriilt sor arn, hogy a mir meginduh <irtikbeadisi
eljiris sor{n a gprmekv6delmi gy6m indoldissal (ta pzal, aldror milpnnel) vagy indoklis n6lhil
visszavonta az cirtikbefogadis irinti kerekn6q illetve az eljinissal 6rintett gyermek jelenlegi
elhelle#si, gondozisi kririilrn6nyeidl csali<li kapcsolatairol is.
Valasziban a Szalsmlgi,ht vezetije *161rlij6l<:nxor, hogy a gondozadan terhess6gb6l
sziiletett gprmeket a Baranya }zftgrei Kornairy{rivatal P6csi Jlnisi }trvatal Gy6mhivatala (a
tovibbial6an: Gy6mhat6sig) a BA-04Q2479- 49 / 2014 . szimi hatLrozatAval 2074 . augusmts 226n, ideiglenes hat6lllal elhelpae a Szociilis 6s Gprmekv6delnt F6rgAx6si9 iltal fenntanott
P6csi Gyermekouhon (a tovibbiakban: Gyermekouhon) kiildnleges csoportjiban, egyuttal a
Gyermekotthont ideiglenes gondozisi hel),k6nt kijelohe, a v6rszerinti sziil6 gyermekevel val6
lopcsolattartisit szabilyozta. A Gyimhivatal a BA-04C/2479-77 /2014. szAmi l:ntArczatival a
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g)€rmek ideiglenes }atityi elhelyezlslt 2014. november 17-6vel megsziintette , egfrcal a
gprmeknek a nevel6sbe v6tel6t rendelte el. A gyermek reszere a szalsmlgtht mun}atin&
gprmekv6delrni gy6mul rendelte ki A Gyimhat6s Ag gondozitsi helytil a Gprmekomhont jel6lte
K A G),imhadsig a BA-0aQ242-35/2015. szimi hxlrozatAvil a g;rermeknek a nevel6sbe
v6tel6t fenntanotta, egyidejrileg a gondozisi hely{r rnegvilaztxra 2015. 6prik 22-6'rel, 6s $
gondoz6si helyeiil a Gprmekotthon nevel6sziil6i hil6zxAhoz taroz6 nevel6szii6 hivaspAt
mindenkori lak6heffi jelOlte ki. A Gyimhat6sig 2015. augusztrs 13-6n l<elt BA-04O24253/2015. Wlszirnihatirozativil a gprmelct 2 6r're tirtikbe fogadhat6v6 nyilvlnitotta.
A vihsz szerint a Szalszolg6lat pszichol6gusa a g;rermek cir<ikbeadhat6siginak ker'd6s6t
2015. szeptembe r l6-in v'usgilta. A pszichol6giai javaslat szerint a g,rermek j6 fejl6&si
potenciillal rendelkezett, bar.itslgos voh. J6 alkalrnazkod6 kepess6ge azt feketelene, hogy egy rij
csalidban is gyorsan roe$diln| a helpq illewe feltitelezhet6 volg hogy id6vel kdt6d6st is tudna
formllni veliih Javasola elhelp#s6t gondoskod6, tiirelmes, |rzelnleg gazdag rirtikbefogad6
sziil6lfi6z, ahol igazi es6lyt lophat an-a hogy kepess6gei megfelel6en kibontakozzanak
A panaszos 2015. januk 16-6n jelentkezen a Szalszolg,ilamil rircikbefogadisi s zllnd(:h$
6s egyuttel benlujtotta irisbeli tirokbefogadisi kerelm6t. A Szalszolgilat az <inikbefogadis el6tti
eljrffi keret6ben iusgilta a4 iirtikbe fogadni s4lndikoli rynifi srynilyisigit, kiiriitnirydt i: egisisigi
lillqotdt. A piuurszos a Szalsmlgilat Skal szewezrt az <ircil'fufogadisra fellaslt6 tanfolfamot
eredm6nlesen elv\gezte. A Szalszalgiht +76/2015. szimri P6csett, 2015. julius 10-6n lelt
javaslatit rreghildte a Gyimhatosig szinira, amelyben a panaszos allalrrr,assi nyilvinitisit
javasoka egyl<et6, O-4,5 6ves koni eg6sx6ges, egisxlgi probl6rnival hizd6 grermek vagy
gprmelrek orokbefogadisin A Gyimhatos6g aBA-04Q2625-5/2015. szln{a 2015. augusztus
26-ln jogerls lntArozatAval a paruszost egyl<ea6, G4.5 6ves koni eg6szs6ges, vagy eglszsigi
probl6m6val kiizd6 gprmek vary gprmekek (tesw6rek) tircilbefogadls6ra alkalrnassl
nyilvinitoua. Az tirrikbe fogadni szindekoz6 paraszas adarart 2015. augusztus 26-in a
Szalszalgilcrt egsiges i)rtikbe;t'ogadrisi ,!/itfintainsdba somlaik a jelentlals6nek napjllal" valamint
adateihozziflrhet6v6 teae aSzdszolgilat az onzigos <ini]ibefogadist el6segft6 szew szimira.
2015. december 2-!n a Szalszolglilat az tircil$efo gaAkn vid<oz6inak nyilvlnandsiban
szerepl6k kdziil a nyilvintanisi sorrend figrelembe v6tel6vel az tir<ikbefogadisi szalnrni egzs6g
sorra vetre azoW a lcrelmez6ket, akik az 6rintett glermek szAmira me$elel6 <irOkbefogad6
sziil6k lehemek A besomldsi somrd szrint a panas<os dllt a7 elsd hefien, 6t egy hizaspir kdvette,
harrradik helyen rijra egy egrdiilill6 szem6ly ,illt. A kiajnnks somndisigtben az tir<ikbefogadrisi
tanicsad6b6l, a Hinikai szalpszichol6gusb6l 6s a szalszolplat szalrnai vezedj€b6l ill6 sqaknai
munkacs@ori a besomlisban nisodik helyen il16 hQaspdrt elsd helre nroltd. A hloaspir rlszlre a
glrrmeket kiaj6nlon6h azonbat ahAzxpir a kiajinlist elutasitotta. A kiaj6nl,isi sorrendben soron
krivetkez6 paftrszos 2015. december 9-6n megismene a grermekr6l kesziilt irisbeli
dolqrmentici6g valamint a gyermekkel val6 szerm6lyes tzlirll<ozlsn is sor keriilt a Szalszalgill^t
hivatalos helyis6g6ben, megfelel6 szalan:ai feltiglzelet mellen. P6csea, 2015. &cember 9-6n leh
n-ythd<oadban a panaszos ugy nyilatkozon, hogy sryretni

a

gemeket

runds4ereser Litogalni a

kapxolat

elmifi{tise ci[dbdl.

A grermek nevel6sziilei a meglczdett bar.itkozisi folpmat rdilcatan:u alaa a grermek
6ttalukttin6n6 6nikbefogadislnak enge&llelse hirrt kirelnet ryijtottak be aGyimfiat6sighoz. A
hat6sig a BA-O4U 242-65/ 2015. szAmi tatixoatAval a kinbze, ehttaitltta, mivel megillapitotta,
hogy aq iirnkbefogadtis objekttu tiiniryi feltdtelei fteflt dllnak fenn. Az 6r<ikbefogad.is irinti kerelrnet
elutasio $,imha,t6s6gi latlrozat ellen a nevel6sztil6k a t<irv6ryas latAid6n beliil fellebbe#ssel
€heL< E* a fellebbez6st a Barary.a lvlegyei Korrninyhivatal BAOI3/ 414-2/2016. iJg;,.r;zAnri
IntirozatAval elurasitotta, 6s az els6 fokon hozott ddfi6$ hellbenhagyta.
2016. febru6r 23-i.r;, a Szalsznlg6Jat hivatalos helyis6g6ben siaknai ege{etd negbesTihsz
keriilt sor a Szalszolg6lat rircikbefogadisban 6rinten szakemberei, a nevel6sziil6 6s a nevel6sztil6i
h616zat szalremberei 6s a germekv6delrni gyim rtsn€tel|vel. Ennek az esetmegbesll6snek a
c6lja az volt, hogy felhivjik a nevel6sziil6 figfhn6t arra, hogy az <irtilrbefogadas teljese&s6t
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odi,zza el az id6 mil,lsa,ha a gylnrlat6s6g dtin#s6nek bi6sigi feliilvizsgila6 kezdem6npzik A
nevel6sziil6 peres eljffit v6giil nem lezdem6nle znr.. ASzdszoQiix tircikbefogad.isi csoponja a
heti rendszeress6ggel zaj16 esetme gbeszilljtn 2016.iryils 6-inazta szakmai dcintist hoaa,hogy
a gprmek legjobb 6rdek6t figyelernbe v6ve, a v6gleges sonrende#se c6l1ltb6l a barittkazisi
folpmat a grermek 6s a panaszos kdztin hala&kalanul nteruit en folq,tatAdjon, mivel a panaszos

szindik:it vihozadanul fe rtanota.
A 2016. iprilis 7-6n ijnl<ezA6d6 banfukozisi follamat a glermek 6s az <ircil6e fogadni
szindilazb kdzdtt grirdiil6ke nyen zallor- E tapasztalatokra tekintettel az cirdLbefogad.is eljir6si
rendj6nek megfelel6en a Szalszolgll^t 2016. 6prilis f2-6n NV61060/2015. szim alatt javaslatot
tett a Gyrmhat6slgnak az tirtikbefoga&i: mgedifierys,ire fuiryuli eljiris megifldituis.ira, valamint azt
javasoka, hogy a gprmelcet helyenik ki az tiniL:be fogadni szindekoza szii6hoz az
6r<ilrbefogadist me gel6zi l<i5telezi gondozlsi id6re.
A grermek hivatalosan kircndelt gemekuidllni ginja 2016. A?ilis 12-in inisban kirte az
6r<ikbefogadis enged6lplse irinti elj6ris megindfuisit, valamint a kiskorunak az tir<ilibefogad6st
negel6z6 l<6telezi gondoz6sba ttinen6 kihelpzes6t. A panasms 2016. iprilis 13-dn a kijeldlt
gyimhatosig el6tt szemdlyes meghallgatdsa sorin terfesaeue el6 a glarmelw6deLni gyimmal
egybehmgzn, az tirdlSefogad6s engedelye#s6re ir.iryul6 Mrelm6t.
A Gyrmhat6sig
szAm'6" 20t6. iprils 1+6n lclt v6ls6ben
^BA-}4/GY/169I-4/2016.
arn vonatkoz6aq hogy a glermek kiajinUsakor voh-e az egn6ges
tdjiko<lahi:t kdrt a< intdrynirytfil
tir<ikbefogad.isi nyilvintanis6ban illet6less6g6be tanoz6, a garmek szimira alkalnusnak litszo
bdTass,lgban ,ih 6rol$e fogadni szind6kozo szem6ly, vagy ennek hiinyiban a Sz:Jsmlgltht
megkereste-e az onzigos <inikbefogadist el6segit6 szewet.
A Szalszolgilat 2016. Lpflis 18-ln lalt v6lasziban a Gyffiat6s6gnak azt a ti1llaztatist
adta, hogy a szalsmlgllx 6rtikbefogadisi szakmai egp6ge P6csett, 2015. decerher 2-in az
<ir<il$efogadtn vinkozoinak nyilvlntartisiban szerepl6k k6ziil - a nyilv6ntartisi sorrend
figrelembev6tel6vel - sorra vette azol<at a lierehne#lreg akik ilpn 6letkoru g;,ermek
elfogadisinil sz6ba j6hemek A gprmek kiajinlisakor volt az egp6ges <irtil'fufogad6si
nyilv6ntanisban a Szalszalgllat ille#kess6g6be anozb, a gyermek szimira alkalnusnak l,itszo,
hiuass!$ban 616 <;rc;kbe fogadni szind6koz6 szrm6ly. A hinxpir reszrrc a gyermek kiaj6nlisa
megt6,fllff, azonban ez a hAzaspir r ktajirtlst elutasitotta. A kiai6nlrsi sorrendben igy panaszos
k6vetkezea, reszere a ryermek kiajanlisa 2015. december 9-6n megtdnent. Indokolislban
meghivatkoaa, hogy niuel nlt a STaksqolgilat ilhtikessegebe turto7ri, a gmtnek s$ndra alkalnasnak
tlits<ti tutikbe fogadni sTindikoll sieni!, t Szatszalg6Jat nem kereste rrcg M orslgos
az tir<ikbefogadisi

tirtilrbefogadist el6segjt6 szcn et.
A gnmekaidelni gtrim 2016. 6prilis 28-in keh beadvrinyiban a7 tirdkbefogadis engefuleryse
irinti kirelnil - indokolds nilkiil - tisqauonta.
A Gyimhatosig a BA-04/GY/1691.-8/2016. s24n6"2016. iprik 29-6nk,ehhatArozaribut
tirtikbe fogadni szlnd|lazb panaszosnak a1 iintett gtemek i;rtikbeflgadtirdnak engedilerysdn iniry
khelmir elutasitotta. Az indoklis szerint a Ptk 4:120.$ (1) belczddse szrnrt az tir<ikbefogadishoz
az 6,rcikbe fogadni szind6koz6 srcm|lynek, a g,armek t6,rv6ryres kepvisel6j6nek egyzi k{relrne
6s a gyermek sziileine[ a hizassigban 616 66kbefogad6 h6zastirsinak ahozzitjinlisa sziils6ges.
A Gye r. a0. $-a alapjln az tir<ikbefogadis engedelye#se ir:inti eljriris az <ircil$e fogadni
szAndllazo szem6ly 6s a gyermek t6rv6nyes kepvisel6j6nek szem6lyesen e6terleszten" egsez!
larelrn6re indul. Erre figplemmel tinmag6ban az 6,r<ilbe fogadni szindeko z6 klrelnr- alapjin ,,a
gerzekuidelni gdnnak ege76 kdnlme hitiryibaru" nem enged|fuzlntl a gprmek Ar<;kbefogadisa.
A Szalszolgiht 2016. jinius 13-in kelt level6ben megkereste az Emberi Er,6forrisok
Minisa6riuma Galid- 6s N6pesed6spolitikai F6osaity1u hogy az onzigos nyilvdntanisban
-szem6lplat,
szcrepl6 hizaspirok kriztil affion
o\an 6rcikbefogad.isn alkalmas
akik a
grermek pszichol6giai szakv6lem6nlt megismerve kdpesek 6s villel1lk a kisgzermekkel val6
megismerked6st, 6s a grermek potenciilis <irokbefogad6 sziilei lehemeh
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2016. szeptembe

r

12-€n a meg,ai gprmelw6dekni szalan6i bizottsig pszichol6gusa

ipa

megvusgika a g;,rrmeket pszich6s ,illapotinak felm66se c6ljib6L A pszichol6giai v6lem6ny
szerint a gprmek j6 fejl6d6si potenci6llal rendelkez6, k6t6desre kepes kisl6ny. A jelenlegi
hegpnsrillozott fej16d6s, illewe az 6ledora mian a sikertelen cinikbefogadisi kis6rlet ellen6re
indokolt a gnmeA niel,ibbi drikbe adisa., mivel egdrtelrni lehet6s6ge lenne a probl6mamentes
beilleszladesre egy gondos, tiirelrnes, szeret6 csalidba_.

Az EMMI Galad 6s Ifjuslgiigfn Felel6s Allanrd*6rslg hellettes ltlhmtt<in aaa851/2016,/CSAIADNEP sz6mri, a Szakszolgilathoz 2016. szepternber 23-in |rl<ezett
megleres6s6ben ke/t6, a gemtek sVindra i)rt)kbe fogadni s$ndikoyl ptirt ajinktt syaksqolglktrak aq
orsTigu ryiladntutuisbdl. A Flvirosi Gprmekv6delrni K<izpont 6s Teriileti Gprmekv6delrni
Szalszolg6lat (a tovibbiakban: F6virosi TEGYESZ) munkadnainak tAl|koztxisa ahpjin a
lareLnez6k iratanpgainak postdzisa a vllaszadiskor folyamatban volt, m6g nem 6rkeztek meg a
szalszolg6lathoz. A F6v6rosi TEGYESZ 6rrjl$efogadisi szalgilata20L6. szeprcmber 29-6n kelg
a Szalszolgilathoz 2016. o6ber 6-in |rl<ezett level6ben rcgzirette, hogy egy 6rrjl$efogd6 pir
tudomisuk szerint fogad6lasz, egyben meghildt6k a jelentkez6lodl kesziik v6lem6nyeket 6s az
allralmass6gukat me giilaph6 jogenls lntirozatotA vitlz-sz tanaJmana lcvLbb6, hogy az llaptlwlny L) cikk (1) bekez&se ugy rendellaziL,
hogy Wyaroszitg v6&, a hluassitg lr;nizminy&, mint f6rfi 6s n6 kdzitt, tinl#ntes elhadrozis
aLipjin litrqdr.6letkjzjss6get" valamint a csal6dog mint a nemzet fennmaradlslnak ahpjin. A
csalidi kapcsolat alapjt a hizxsig, illewe a sziil6-glermek viszorry. Az cinikbefogadisi eljinis
szaJrroki;q:irt rreghadrozb - az Alaptdrv6nyn6l alacsoryrrbb rcndi - jogszabily, az NM rendelet
azonban kdwtkeqetesen iiriikbe fogadni sTinddko4i s7.en,il1 sznlnsznithttal6l. Az NM rendelet 146. $
(1) bekezd6se szerint a Szalsznlg^bt az all.olmassffi megillapit6, jogeds gyirnhat6sigi
llatllroz;a alapjin felveszi az dnjlbe fogadni szind6kon-szcm|lyt az egre6ges <inikbefogad.isi
nyilvintanisba az 6rtil$efogadisra vi6 szem6lyekl<62e.lgy tesz aSzakn\inathajinlist adott
esetben egpdiilill6 szem|ly reszire. A Szalazolg6lat vezrt6j6nek ilLispontja sznitrr a fenti
jogs4abn$i kdrye1.et nen ad egirtelni ininlmutatdst ara, hog a bd;assigban i/6 drdkbe fogadni sTindeko4l
s79nilek elfinjt ilueTnek-e aqegediildlli iirtikbe Jogadni s4ind,iko1i sT,cnilfiel s4-enben.
A Szalszalgil^t vezntlje vllaszlevel6ben az circikbeadisok menetidl, alapelveidl is
ti46lana,ot Szaknai ffipontja szrint az 6rcikbead"is c6lja az <irtikbefogad6, valamint annak
rokorui 6s az d,rcikbefogadott kdzcitt csalidi kapcsolat l6tesitdse, az tirb,l<befogadott germek
csalridban t6rrln6 nevelked6se 6rdelaben. A germelw6delrni sal<ehtisban r6.szesiil6 gprmekek
6rcit$efogaddslnak el6laslt6se sorin a szalszolgilat az <ir<jkbe fogadhat6 g,armekek megy{n
beliili 6rcikbefogad.isinak el6mozditisa 6rdekeben munlyilkodih eljinis6nak els6dleges alapelve a
gprmek legjobb 6rdelanek szolg,ilata. A gprmek <ir<ikbefogadisit el6laszit6 szakemberelmek 6s
a gyirnhivatahak a germek legiobb irkkit fgetenbe rc, titwlnyben elismert jogait biaosiwa lall
eljrimiuk 6s a gyermek 6rdelcben szorosan egyiittmrikridniiik
Az <inikbefogadisi eljirisoklol <isszefi.igg6sben tovibbi a Szalszolgi.lat vezet6ie az
A Gy\fi. z. g (2) beLezd6se szerint a gyemeknek joga un - 'orol$efoga,do
al6bbiahol dj6ko
^arar:..
a sziil6i vagy mis hozz*znozoi
csal,ridot pod6 ellhls tormAiiban
csalidban vagy r6s,
gondoskodlst helyettesit6 d.elenhey Amenrryiben pedig a grermek jogilag circikbefogadhat6,

-

els6sorban 6r<ikbefogad6 csalidba helyezislt kell el6mozditani Az egdni :gksegletek
fgyehmbeuitehnek elae alorpjiri, a gyermek szAmim ols,an circikbefogad6 sziil6lat lreresnelg fik a
gyermek egfni sziils6gleteit biaositani fiqitk Ak?elv, hogy nindig a gtermek sVimdra kensnek
tirdkbefoga&i :77i/.6ket is nem aq iirtikbe fogadni :T,indeko4iknak gemteket. Az cirtikbefogadisi tanacsad6
a gprmek <inikbefogadhat6 sigiLr6l szbl6 h^tArozal kLzhez vltele ut6n - m6g annak ioger6re
e*elked6se el6a - hala&kalanul ift6zkedik a sziiks6ges dola.rmentumok beszrn6s66l t
Gyermekv6delrni S?*6rt6l Bizotrsigt6l A Szake#i Bizotts6gnak a vizs gilaah'at 30 napon beliil
el kell v6geznie, 6s a szaknni v6lem6nyeket a Szalszolgfut ren&11<ezis6re kell bocsitania.
A Szalszolgrilat ve ze$je nylvlnrarrist vezrt a Gynt. 62. $ (1) bekezdese, illewe a Gyw.
141.5 (1) betczd6s c) pontja szeint az 6rcikbefogadhat6nak nyilv6nitott, illewe tir<ikbefogadhato
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$€rmel<etr6l, valamint az <ir<ikbefogadisra vi6 sziil6kdl a Gyw. 135. S (5) bekez&s b) 6s e)
pontjiban reghatArozott adattartalommal. A Szalszolgilat feladata, hogy az illet6kess6gi
teriilet6n <ir<ikbefogadhatov6 vilt gprmek szirrin a7 ilhtikessigi teirhtin lov6 l:orAlyos
allolnnssigi lwfuozatal rendelT<ezfr tirtikbe fogadni szlndlkazi szem6lpk k6ziil kivilassza a
a Szalszolg6lat ille#less6gi teriilet6n l6v6 0rol$e
legmegfelel6bbnek hrsnt (illesa6$.
fogadni szind6konk l<iSzbtt egy sincs, aki a grermeket (6letkora eg6szs6gi 6llapota, tesw6rek
szima vagy egytb ok miau) elfogadn6, illewe ha az illet6kess6gi teriileten l6v6 potenci6lis 6r<ikbe
fogadni sz6ndekozbk egtilre sem megfelel6 a gyermek szAmim, az tir<ikbefogadisi tanicsad6
err6l fellegyzistklszit" a rinythabdlkalanul nigziti a nyilvintartisi rends zcrben ASzaJszalgllat
mindlat esetben haladekalanul javaslatot ker a gyermek sziils6gleteinek optimilis kiel6git6s6re
alkalmasnak Htsz6 6,rdkbe fogadni szlnd6koznk sznmily€.re a7 orsggos drdkbefogaddst el|segitd
s77ntil, a nyilvintartisi rendszeren laresaiil Az 6rrjkbefogadisi tan6csad6 ezzrl egidej{leg az
tinikbe fogadhat6 g)armehe vonatkozo dolament6ci6t al<,aalbAlla a rfulntafiri rendszerben.
Az NM rendelet 144. g (2) bekezdese ugy rendelazih hogy ha az egp6ges
<ir<ikbefogadrisi nyilvrintart"isban nincs a szalszolg6lamak a Gpr. 38. $ (2b) bekezdese szerinti
illet6lress6g6be tAfiozb, gyermek szimira alkalmasnak litsz6 iirtikbe fogadni s4inddkoyi :rynifi, a
szalszolg^l* megLeresi^ az oszAgos 6nik'befogadist el6segit6 szervet. Mvel azonban voh a
Szalszolgih illet6kess6g6be taftozl, gyermek szirrr.in alkalmasnak liazo 6r<ikbe fogadni
szlnd6laz6 szem6ly, a Siaksqolgitat nem^kenste neg ai orsyigos tirtikbefogadnst el|segitd srymet, hanem a
gremeket kiajinlotta a panasTosnak. A kiaj6nlist kdvet6en a bar{tkozisi fobamat napi rendszeres,
napi b6viil6 id6tartamri folyamat volt. Az e bar6tkozisban leszwevl 6nil$efogadisi tanicsad6
tapasztahti szeint a kapcsolat a grrmek 6s a leend6 <ircil$efogad6 sztil6 kozc;tt barmonikusna{
irylnileg bi4ons,igunak, is rryretettelinek inponitt ai etsi pilknatflit. A Szakszolg6lat 6rcikbefogadisi
rmek 6s az
csoporrja az dnikbefogdis l6trej6ttet szaknafu timogatand6nak tartotta, mivel a
6rdl':be fogadni szind€laz6 kdz<itd kapcsolat j6l alaknt. A megdben ?aJl6 6fi
legnagobb ellnye az 6rtikbefogad6 sziil6k 6s tinikbe fogadhat6 gyermelak szem6lps ismerete,
vetist is megkdnnfti. A
ami mind az illesa6st, mind a banitkozasi follamatot 6s az
pnblinikat hellben sokkal konibban *<!e/ik, atrd gyonabb beavatkoz6sokat tesz 1ehet6v6. Az
tir6lbefogad6 sziil6k r{sz6dl jellemzl, hogy a szem6lyrs ismerets6g miatt nagrcbb bizalommal
fordulnak segits6g6n a Szalszolg6latho4 amivel a nagyobb horderej( probl6mikat tudnak id6ben
orvosolni, esetleg az 6r6l6efogadisi fobamat elakadisit tudjik megel6zni.
A Szalszolg6lat vezetdle v6gezetiil ladsemnek megfelel6en tjil|lazta'.oq hogy 2014.
januir l-e 6ta - a konMt trclyzetet kiv6ve - a Szalsnlglrlatnii zajl6 6rdkbefogadisok eset6ben
egethn alkalonnal sem keriilt sor kirelem uissyarondsdra ki4inilagosan a gemtekaedelni gdn dltal. Egy
esetben t6,rlnt visszavonis, amikor az drcikbefogad6 hiuaspir 6l1t el szirlrd€1<h6l a 1<6tsbzi
gondozisi id6 Otadik napj6n. A tcibbi esetben a gyermekv6dekni gyim 6s a kereLnez6k egyiittes,
eglbetnngzb larelm6vel lrcriilt sor az 6rcikbefogadis enged6b€#s6re. 2015. mircius 1-j6t61 a
vitlasndAstg (2016. ok6ber) az trlzrilny lezintk 6rtilibefogadisi eseteiben egy alkalommal sem
t6nlnt egyediilill6 ihah 6rcikbefogadis. Minden esetben hdqagdnk kinlniaet ker lt sor a7
iifikbefogadtis engedd$eqlsirz. A Szalszolgilat vezetlje tiq6laz,,ttrtt, hogy az €r-ttrtt gyermek
viltozatlanul a nevel6sziil6k hinailsitban nevelladih kieglenstlyozottan fejl6dik a gondozisi
helpn, csalidi kapcsolatai nincsenek
A vizsg6lat kes6bbi id6pontjiban, 2017. mArcius 3Gan kapott telefonos tij6koaat6s irtj6n
tndom6st szareztam anol, hogy a kiE'inlolt csatddok tgike februirban jelentkeT,ett, is a gtemekkel
kapcsolatos iratok megistnerdse utdn kd* ai e[dris neginditisit. A ryermeket kezdetben feliigplt
tal6lkozasokon ismenek meg, ahol a csalid a tez&etcl*61 elfogad6 voh, a nivid ideig niluk
rafi6drod6 gyarmek las6bb szint6n ut6bb elfogad6 lett. A gyermeket 2017 februittlibat a
nevel6sziil6t6l dfrronik, €s a 1<6telezi gondozisi id6 letelte urin d6nt6tt a hx6sig ez
<iriikbefogadis engedilyezislfiL A telefonon lsapott tAllkoztarisban az is eh^ngzoLt, hogy
gl,ermelet a panaszossal val6 banitkozis megszalod6sa lelkileg megterheke, itmenetileg rossz^
6llapotba kertilt, e#rt l.ellett v6mi a jelenlegi tirtikbefogad6 csalicldal val6 megismerladessel.
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1.2 Eljirisom sor6n kiikin lev6lben kerestem meg a Gy6mhatosigvezetlj& 6s a Baranla Megei
vilase' azanbar csak a kornrrinymegbizafi6l Laptarr\ aki
level6be foglalta a Gy6mhatosig vilaszalt, illewe illispontjit is. A kormanymegbizrlfi6l sajit
hataskrrrbentisrinlvizsgilatlefolytatisiltLeneou 6s azalibbt,konkret kerd6seh:re vinam vilasn
u Wpll.rapcsolatos jogi i[Aspontjinak ismenet6s6n tdl:
1) A Baranp Iv{.SFi Kormanyhivatal ille#kess6gi tertilet6hez tartoz6 valamennyi [ioi"i
Ffivatah nyilatkoaassa, hogy az el6tti,l< 20U. januir l-e 6ta lezajlott orcikbefogadisi
amint az lintntt esetben a
elj6r6sokban h6ny esetben keriilt sor arra, hogy
gyermekv6delmi g),im a mix.T.qT+"! e.ljir.isban indoklas n6lhil vagy indold6ssal
usszavonta az <ircikbefogadis ir.inti k6relm6t;
2) ha a grermelw6delmi gyam 6rcikbefogadis enged|lyezis|re vonatko# l#relme
indokl6ssal t6rt6ng mi volt a visszavon6sa indoka;
3) ugyancsakvalamennyi jirdsi hivatal bevon6sival tij6koaasson an6l, hogyhinyesetben
kertilt sor egyedtil6ll6 szrflfl, hAzaspir, hlzaspir eg,,ediili tag1a, €lewirsi kapcsolatban
616 srtl6 eg)€dtili tagja,lleairci kapcsolatban6l6kl<626s cirokbefogadAsfun;
4) azr,l$anaz eserckben, ahol eglcdiilifl6 vagy llerirci kapcsolatban 616 sziil6 fogadott
6r6kbe, hiny esetben meriih fel az drcikbefogad6 azonos nemri szem6llyel $n6n6
6lettani kapcsolata az eljiris sor6n.
K6rtem tovibbl, hogyfejtse ki, hogy ha a Gyimhx6sig ,negerti is etfogaQ'a afeltebberysben
foglaltakat, is egyetit aqTal a negillEitdssal, bogt a gydmbiuatal elsddlegesfekdata a gerrnek legiobb drdekinek
addelme",akkor mrlnhagytahelfren az els6fok6 hatArozatot"illewe, horymire ahpozzaazt,hogy
a hadskore nem terjed ki az <irokbefogad6s iranti hatosfui eljirisban a gp(mekv6delrni glaim
k6relme visszavonis a indokdnak uirygikti:ra.
A kormanymegbbar- az llirntet. szenreTiti egys6gek vezet6inek adatszolgik:r.ka alapjin
ismertette a gprmek <irokbe adhat6siga megillapitisira vonatkozn eljixist, rl:urjd az esemdq,ek
menet6t a Szalszolgitattol kapott tijlkonatissal azonos m6don tgttry addig amtg a gtermek is a
panasqos ismerkedise qEtott Ea kdvet6en kifejtette irllispontjlt, amely szerint a Ptk a:120. $ (5)
belazd6se szerint az <irokbefogadi$ ihalirrros felt6telei kciz6u szerepel, hogr a gyirnl:un6sils az
or6kbefogadist az e tonr6qben meglatAroz-on fel#telek megl6te eset6n is aldror enged|lyezala
az a kiskoru gyermek 6rdekeben all, 6s hory ,illdspon{a sqgrint a kiskoni gtermek drd.ekiben a
elsdsorban a briryzssigban dtd i;rt;kbefogadik iltali 6r6kbefogadist engedllyezi.
A kormanymegbbatt hangstilpaa,hoy a Gyvt. 62. S (0 bekezd6s c) pontja alapjina
orokbe.. fogadni szindiliozb koriiLn6npineb
s.4*,gry:+$ rehpbiftati.s
6nikbefogadist sza;billyoza
l6lelcani a[ralmassag6nak vtzsgilara
egeszsegugyr
jogszabilyolrban rcigziteu szakmai krivetelm6nl,ek fi$relembe v6tel6vel 6s rola - a gyi,nthat6si$
nytlvintatls vezet6se. A Gyut. 62/8. $ (t) bekezAise ilapj,i., p.db
hatiroz.ata alapjin
gyermelw6delmi szalszolgikatits a titkos 6nikbefogad6s el6kiszitise 6rdekeben lwilasnja a
gyermekszArtta alegrnegfelel6bb, 6rv6nyes alkalmassiggalrendell<ezi tirtikbefogadi s4iil6t.
A Ptk 4:120. g (t) bekezd6se szerint az orokbefogadAshoz az 6rcikbe fogadni szindllaza
szem6lynelq a gyermektorv6nyes kepvisel6j6nekegyezll#relme 6s a gyermeksztileineh valamint
ahinassAgban€16 <irokbefogad6hizxtArsAnakahozzAjfudisa sziils6ges. A Gyer.40. $-a szerint
az 6r6kbefogad6s enge dllyezise fufun eljirils az <ircikbe fogadni szindll<clzn szem6ly 6s a
gyermek tcirv6nles kepvisel6j6nek szem6lyesen el6terjesnefr) egryfr kerelm6re indul. Kiemelte,
hogya gprmelw6delmi $'rrnnak azegyez6 k6relm6nekhiaryaban jogszer{vohaz elutasitis.
AGlimbatdsdgeljirisasorin azt vette figyelembe, hogya tiirviryi s{nnA s4abdl1o7ls irtelmiben
elsdsorban a bd1assdgban il6 iirtikbefogadrik dttati iirtikbeflgadd$ sqiiksiges engeddfieqni, ezin ln a megyei
illet6kess6g(i szal,sznlgilht ihal vezetstt nyilv6ntanisban nincsen orokbe fogadni Hvin6
hiz.xsiryban 616 szem6ly, {ryy csapdru a4 ors4lgos iirt;kbefogaddst elfisegttd sqera megkeresisit ktiaetden
e nge d.e e qh e t 6 a
4 eg e d ii Id Ili d h a Ii ti ruk b efoga dd s.
fi
Korndnlbiuatal kornrrinyrnegbtzottjit,
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A

rnisodfohr gytrnhat6sig megitll6se szeint az elbirilisn felterjesaea iratanpgb6l
eg;lnelrnrien meg6llapithao volt hogy a7 iirdkbeJoga&is engedifieqi$nek a Ptk-ban eldin rthituhi - a
gydni kdrebn aissqawnisa miatt - nem dlttak fenn. A misodfolnr glaimhat6sig 6llispontja szerint
Tehdara ez els6foku dtin#s feliilvizsgilata melynek sorin aa ke[ vizsgihia, hogy aryagi 6s
eljinisjogi szempontb6l is megfelel6en jin-e el az els6folcr szew az eljiris sorin. A misodfoku
gyifi^tbs6g hatArozxbart foglah 6ll,ispontja szerint a gyermek 6r&Le a hossg hiwi sorsnndeyis,
mely u 6rintett gyermek korira tekintettel leginldbb az <irtikbefogad.is jogint6zm6nle 6kal
reduAll:ar6, azonban jelen eljirixbantttlnyzatt a Ptk 4:120. $ (1) bekezd6se il'a) aan akkl keilak,
melynek hiiny6ban az els6 fokon eljiro gt'mhivatal nem hozhatott mis drrnt6st.
Az els6folnr elj6r6s sonin a Gyimhat6 sig a tinyiills ttsztiuim lrdekiben 2016. iprilis lakeh
v6g#s6vel megkereste a Szalszalgilarot annak kdzl6s6re , hogy a gprmek kiaj6nlisakor
6n
vok-e az illetdless6gi kddbe tanoz6, allialrnas, hiaassiAban 6b szemdly a nyilvintartis Lbara vagy
ennek hiiry,{ban megkereste-e az onzigos <ir<il6efogadist el6segit6 szervet.
A Szalszolgilat 2016. 6prilis 18-in lelt vihszAban titjilaaatta a Gyilr*n.osigog hogy a
G1er. 38. S (2)-(2b) bekezd6se szeint az illet6lcss6gi l<6r1be anom, allqlrnas 6nilSe fogadni
szind6laz6 szem6llek kbziil egy hiuaspfunak kiajinlotta a gyermekeg akik nem fogadtlk el a

t<lajinlist, mid nen kenste meg ai orsTigos iirtikbefogaddst etdsegtt| s79ma. A glermekv6delmi gyim
2016. iprilis 28-6n visszavonta az dr<ikbefogadis enged6lp#se irlnti k6relm6t.
Az els6- 6s rnisodfol$ gy6mhivatalok fehdata a vilaszadis szerint valamennf
jogsabiltr felt6tel fenn6lljsa eset6n - az tir<ikbefogadis enge&lFlse. Al,bztgazgatisi hat6sigi
el.jir{sban a gyimhivatal hatisk66t a jogszab6}tan meghat6rozott leretek k6zitt gakorolhatja,
azon nem l6phet tul bele6rwe azt is, hogy l#relemre indu16 eljinist hivatalb6l csak jogszab6lyi
felhatalrrazAs alapjin folytathat le a Ket. 3. g (2) belczd6s e ahpjira melyre jelen esetben nem ad
felhatalnnzist egyik jogszab6ly sern Mindezekahpjin a korrninymegbizott illispontja szeim az
eljir6 gyimliratal nem vizsg6lhatja a kiskoru t6,rv6nyes kepvisel6je, a gprmelw6delrni gy6m
k6relm6nek visszavon6si indoMt a hadskdre arra terjed ki, hogy a logszabi\afehetelek fennillisa
eryed|ll.r-zis6rdl vagy eluusirlslrol.
eset6n dtintsd,n a ryermek 6rdeke miatt az tircikbefo g
g
jamAr
A2014.
l-t6l hat6lyos Gyir. z. (2) bekezd6se szerint a kijelolt megps#khely
szerinti jrir:isi gylrll*uvx{ rnajd jogutod szale, a grermekv6delrni 6s gyirniigyi feladad<t#ben
eljfu6 jlrisi hivatal haliskdrebe tanozi\< az drcikbefogadris enge&lye#s6ve1 kapcsolatos hat6sigi
harisk<;r gyrkorlisa. lgy a negiben i;ri)kbefogad,is mgede/leiisire jogosult gdnhiaatal adatsqolglltat,isa
sT.eint nem keriilt sor mis esetben a 2014. janudr 1+ dta leTajktt drtikbefogadnsi eljdrdsokban a gtemekuldelni
gdn kinlninek dstqarnnisa miatl a khelen ehtasittisira.
A Gy6mhat6sig 6kal szolg6ltatott adatok szerint az 6rintett id6szakb an Q1la . jarruAr 1-t6l
az adarszolgihatb id6pontj6ig) Baranla megleben <isszesen 106 tir<ikbefogadis enge&lyez6s6re
lreriih sor, melb6l 105 esetben hlzaspdr, 1 esetben h6zasplr egyedtfitagja ittzh dr6l<befogadisra
lrertih soq egyediil,il6 sziil6 iluli, 6lett6ni kapcsohtbar 616 sziil6 egpdiili tAle. lftan

-

d

circikbefogadisrira nem

leriilt

sor.

A

Szalszolg6lat gnmekuidelni gimjdnak cimzett megkeres6semben a glrermek 6r<ikbea&sara
ir.innrl6 larelrne visszavonisinak indokirol Wrem ri4lkoztxisg tov6bbi arr6l hogy ami6ta
gyermelv6delrni glaimi feladatoLet li* el, gy^rmbairl,ak esedeges 6r61<befogadisi eljinsaiban tr.irry
esetben keriilt sor :rrra, hogy a mlr meginduh drdkbead.isi eljrinis sor{n indoklissal t\a arrd
aldror millerurel), vagy indoldis n6lkiil visszavonta az 6nilSefogad6s ir:inti Mrelmdt.
Yilxziban a gprmekv6dekni gyirr, arr6l tijllanaott hogy 2075. 6prilis 22-6n [elt, a
BA-}4A 2419-77 / 2014 szAmi hatironttal vettlk a gyermeket nevel6sbe, 6s ezznl egy idiben
1.3

jeldhek glerrnelw6dehni gyirrlnak Murin a Szatsznlgalat tahh az egp6ges 6nil$efogad"isi
nyilvlntanisban az illet6kess6gib e anozi, a grermek szinr,in alkalrnas mk htsz6, hlzassigben
616, <irOl$efogadni sziu;rd|laznl.o;t" de a hiax;pin a kiajlnHst visszautas irana., az 6ket a kiajinl,isi
sorrendben kcivet6, egrediilSll6 L,erelu::tez6, a panaszos 6.s ez 6 egywtes larelrn6re a jinisi hivatal
Syd-ii$o osnAlya ef1irlst indftou a ryermek 6rcikbefogadisa iigfiben. A 2016. 6prilis 1+6n
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6rkez6,BA-0a/Gy/L69t-4. szami v6fsben aznrrban felten6k a l#rd6st, hory a Szalszolgilat
meglrereste-e az oszAgos 6rokbead6st el6segft6 sznweq ha nem talilt illet6kess6g6be 'tanozi
hizaspilrt. A gyermel,rv6delmi gyim sza szerinti vilasza szerinc ,,Figtelemmel a Ptk 2013. iyi 5. ta.
4:120 $-dra ds Magamrs4igAlEtAntirydnek L) cikkdre, nefi sT,eint a csalddi kapcsolat alapja a hiTassdg e
kettfit egtiittesen mdrlegelae aq! a diintist boqlam, hogy aissqauonom kirelmemet." A gyerrzekuidelmi g,im 20L4
juliusa 6ahru elfeladatAt, avilaszadisig Q016. ok6ber) egpden sikeres 6r6l6ead6si iigp volt.
A vizs ghlat megillap itis ai
f. A hatiskdt tekintetdben

A feladat-

ehtlsihoz sziils6ges vixg6lati jogosultsigol<at az
Ajbt. hauirozzanvg. Az Ajbt. 13. S (4) fupji^a biaos a hat6sigoktev6kenp6ge sor6n fekneriilq
az ahpvet1 jogokkal kapcsolatos visszissag megsziintet6se 6rdelaben hivatalb6l e\Lrist
folytathat. A hivatalb6l inditott e\iris term6szetes szem6lyek na$ncbb csoportiit 6rint6
vissziss6g kivizsg6las6nyry eWahpvetd jogEw6nyesiil6s6nek6dog6nusgahtiairinyulhat.
Az Ajbt.18. S (2) bekezd6s6nek a) 6s d) pontja kimondja, hory az ahpvetl jogok bizosa
- kiikinosen hivatalb6l inditott eljirasok lefolytatisival - meghilcinbonetett fig)relmet fordit a
6s hatiskonimet, valamint az ezek

gyermekek, illewe a kiild,ndsen v6dend6 csoportoktagjai jogainakv6delrn6re.
Az Ajbt.18. S (2) bekezd6s a) pontja szerint az ilhmvagy onlror:rnirilyzau feladatot ell6t6
szenr kdxzobiftati$v\gz| szervnek min6stil. A Gyw. 16. S (0 bekezd6se szerint a gprmekek

v6delm6t biaosit6 hat6sigi fehdat- 6s hataskr;roket a helyi onkormiryzat Mpvisel6-testiilete,
illewe a gySrtat6sig gyakoroljr. A Gvar. L. g (1) bekezdese szednt a gyiln$at6sig feladat- 6s
f6v6rosi 6s megpi kornr,inlrivatal
hatask<;dt
teleptil6si ilnlarmiqzat jegyzije,
jirisi
(f6vkosi kertiletf hivatala, valamint a
gprmelw6delrni 6s gyir.rriig;yt feladatk6dben elj66
gprmelv6delmi 6s $"-tiryi feladatktdben elj66 f6vrirosi 6s megpi kormanlrivatal gpkorolja.
A Gyw. 95. g-a alapjln a teriileti gyermekv6delmi szalszolgilkz;tk biaositisa 6llami fehdat.
Mindezek Mpji*azitgfuen6rintea hat6sigra kiterjed avizsgillatihatiskorcirn

a

a

II. Az alapvetf jogok

6s elvek tekintetdben

Az

ahpvet6 jogok biztosa egy adon tirsadalrni probl6ma m6gdtt all6 tisszefiigg6s-rendszer
feltArisa sorin auton6rn, objekiv m6don, hzA{olag ahpjogt 6rvek felsorakoaatasival 6s
6sszevet6s6vel tesz eleget az Alapt6wlnyben kapott mandaunr,inak Allispontom szerint
ombudsmank6nt aldror j6lok el helyesen, ha kdvetkezetesen, zsn6rmlnild#nt tAmaszladom az
Alkotmanybir6sig alrrpvetl jogalami garanci6ldral 6s az alapjogok tartdmilal lepcsolatos elvi
megillapitisaira, valamint az egyes alapjogi tesaekre.
A jelent6s megillhpitAsaival 6,sszeftigg6sben ism6telten hivatkozom arra, hogy az
Alapt6rv6ny -vonatkozf rendellre#seinek sz6vege Alaptcirv6nyNegyedikM6dosi,tasanak hatityba
16p6s6t krivet6en tov6bbra is nagydsa megegyezikaz Alkotmanyban foglahaldral, az alkotminyos
kdvetelm6npk6s alapjogoktekintet€ben jelTemz&en nem tar:erlmaz obran rendelke#seket, amely
ellentdtesek volninak a kor6bbi alkotm,inyunk szd,veg6vel. Az Alkotmrirybk6sag a 22/20L2. (Y.
11) AB IntArontibanarra mutatott d,,hory,,aqel646Alkotmiry is aqAlEtdniry egyes rendclkeyisei
turtalmi ege46sige esetdn eppen neril a konibbi alkotndrytbinisdgi dtintisben rteglelend jogeluek itaiteldt, hanem
aqokfigyelmen kiuiil hagdsdt keII indokolni".
Az Alkotnuinybir6sag ugyanaklor a L3/20L3. (VI. 17) AB lnrirozatAbut ozt emelte ki,
hory az adott lnrArozatban izsgitt tcinr6nyi rendella#sek eset6ben m6r az llaptiSnr|ny
Negyedik M6dositasa alapjin jix el a kor.ibbi alkotmanlbir6sagr latfirozatolSan foglaltak
azt, hory ,a7
felhasznilhat6siqit rlle:'/len. A testiilet ennek kapcsin elvi 6llel mondta

It

hatdmryzt forniskdnt megeliildsiuel, a liryegi, aq adott
iigybenrtheriilf alkotmdn-yossrigi kirdds eldbntdsdhe4s{iksdgu mdrtdkil ds tejedelmfr tartalmi aagy s7tiuegsqgrfr

Alkotndrybinisdg a hatdl1tit uu4lett alkotmirytbinisdgi
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negjelenitissel hiuatko4bay'a

is

uag idcqheti a konibbi hatdmryilaiban kidolgorytt

drueket, jogelaeket.

Aq

a

d.emokratikus jogillamban mindenki s4imdm
a4 hlgy a diintdi rnegfontoldsok dtldtbaaiak,
konibbi hatdmqatokban kfgjnt
nltiladnos iruelds a diintds indokhninak htalEla.
kiiyethetdek legyenek
inekfelbasrydlhaniilgit aTAlkotmdrybinisdgnindigesehfl esetre, a konkret iigy kontextusdban ri<tgoljn."

indokoldsnak

alkotmdryjogi fornisainak ugtanis

megiwerbetdnek, ellendiqhetdnek kell lennie, ajogbiTlonsdgigerye

A

A

Fh 6sszevetjiakazAlaptonr6nyB) cikk (1) bekezd6s6ben, az Ahpti5ru6nyII. cildr6ben,az
Alaptdrv6ny XV. cikk Q) bel<eznlsdben, valamint az Alapt6wtny XVI. cikk (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a koribbi Alkotmany 2. S (1) bekezd6s6neh 54. $ (1) bekezd6s6ne[ 67. S (1)
bekezd6s6neh valamint 70/A- g (2) bekezd6s6neka sz6veg6vel, akkor azillaptrlat6 meg, hogya
jo#llr*ir.g elve, a gyermekekv6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga, az egyenll bindsm6d
k5,vetelm6np, valamint az emberi m6hos6ghozval6 jog tekintet6ben nem hoz olyan viltozAst az
Alaptcirv6ny, 4qely a koribbi alkotrninybir6sAi gpkorlat elvet6s6t, tamlmi kln6l<el6s6t
al*Amaszrrart. igy elvi megillapi,u6saim megfogalnrazlsa, az ahpjogok 6s az alkotminycs elvek
6nelme#se sorin - ellenkeTf turtalmti alkotmirybinisdgi dtintds megs{iletdsiig - irinyad6nak tekintem
az Alkotmary6k6s6g 6kal mind az l'hptiswlnylntityba l6p6s6t megellziery mind pedig az azt
kdvet6en meghozott h:rltArozarai indokoldsSban kifejtett meg6llapitisokat, kd,vetkemet6seket. A
tisaess6ges eljiris joginak az 6ru6nyestil6se kapcsin ugpnakkor 6ndemes kiemelni azt is, hogy
irrmir kiikin alkoun6ni rendellrc#s nevesiti a tis{usigu batdsdgi e/drdshoquahjogot.
1. Az Alaptcirv6nyB) cikk (1) bekezdese ,hpji^Ivlagpronz6g ftiggeden, demokratikusjogillan. Az
Alkotrninybtr6sig koribbi tciretlen gpkorlata ahpjirr, ennek a jogilhm min6s6gnek
n6lktikizhetetlen eleme ajogbiqlonsdg. Az Alkounirybir6sig iltal gplaan hivatkozott t6tef hogy a

az 6l7an - s els6sorban a jogalkot6.-.-kriptes s$.6v6 tfszi annak btnositAsilt" ]r:qy,
iogbtzaynsa
jog eglsze, egyes reszteriiletei 6s az egyes jogsabiiyok is viligosfi e$rerrclmiieh mrikOd6stiket

6s elfirelfuha$ak legrenek a nonna cimznttjei szAmim. Az
Alkoffnin),bn6try dont6seiben felhiva a figyelmet, hogy a joBrilamisignak sz6mos <isszetev6je
van, a jog6[amis6g eMb6l folyo egyrk legfontosabb alapk6vetelrn6ny ugyanaldror 6ppen a
kdqhatahm, a kii{gaTgatds ttintiryt ald rendeltsigez a l<iizhatalommal rendelke# szervek a jog 6Jtal
megillapitott miikOd6si rendben, a polgirok szAmin megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don
szab|lyozatt korlitok kozoa fejtik ki tev6kenys6giiket. Demolaatilcs jogilamban ahhoz,hory a
term6szetes 6s jogi szem6lpk 6lewiszoryraikat, miik6d6stiket, magatartisukat a jog i,kal
el6iral<hoz tudjak iryit ttl, az elvin kcitelezens6geiknek eleget tudianak rcnni, sziils6g van a
jogaryag is a jogi eljdnink stabilitdsira, a adltogisokra aab felkisTiildsheq negfelelf idd biql:osittisdra, aq
egyirtelmfrsdgre, a ktiuetbetdsigre ds a7 irthetfisigre. A jogbiztonsag nem csup6n az egyes norm6k
egprtelrn&6g6t kdveteli meg, de az egyes jogntezmlryekm(kdd6s6nekkiszinnthadsAgitts.
tekinwe kiszamithat6ak

2. Az Alapt6rv6ny II. cik{<e alapjin a4 embei milttistig sirthetetlen, minden embemek joga van az
llethez 6s az emberi m6hosighoz. A Lorilbban ir.inyad6 6s az Alapt6w1ny lntilyba l6p6s6t
kdvetSen is hivatkozasi pontot jelercl alkotmanybk6sigi gpkorlat az emberi m6ltosighozval6
joggal lrapcsolatos an arra hivja fel a figyelrnet ,hory a mdlhisig a4 embei ilettel eleue egyih jnni mindsig
ane[t os7lbatatlan ds korbitoqbatatlan, s e7grt minden emberre ndTae egyenl6. Az egyenli m6lt6sighozval6
jog o |lerhez val6 joggal egys6gben anbinositja, hogy ne lehessen emberi 6letek 6nil<e k6zott
jog,lrs kiildnbs6get tenni. Emberi m6ltosiga 6s 6lete mindenkinek 6rintheteden, aki ember,
fiiggedentil fizikai 6s szellemi fejleus6g6t6l, illewe ilhporh6\ 6s afi6l is, hogy emberi
lehet6s6g6b6l mennyit val6sitou meg, 6s mi6rt annyit. A m6ltos6ghozval6 jog""L r€szitklpzi
azis,hory minden embert nrrisoldral egyenl6 m6ltosffi szem6b,ls6nt kell kezelni, vagyis az egyes
emberek 6s embercsoporok k6,z<itt tilos indokolatlan, 6sszenitlen ktilcinbs6get tenni.
Az Alkotnxiryb*6t g az erl:s,er 6let6t 6s m6lt6sigit egye6gben szeml6lte, ami anjelenti,
nem v6laszthat6k ktilon az ember rArsadalrni 6s biol6giai drmerui6jihozfiazhed jogok Az emberi
m6ltosaghoz fiizid| jog az alkotnuiq6*6t g, gyakorladban nem a szemlly szubjekumSt6l
fiigg6 m€h6siry:lrzethez lopcsol6don, hanem an jelenteue, hogy a jog az lletet az emberi
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min5s6ggel egyiin ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenithetetlen jogokat. Aq Alkotndrytbinisdg
sq,eint aq emberi milhisdgloq aald jog a termisqetes sqemdfiek autontimil!'dt jelenti, aq tinrendelkeqisiiknek egy
olltan, mind.enki rnds rendelkeque ahl kiaont magla uan, amefindl fogua aq ember alanl marad, s nem vdlhat
esqktiTv! uagy tdrgtd. A m6ltosaghoz val6 jognak ez a felfogisa ktikinb<iaeti meg M erl$,efi a jog
szem6lyek6f amelyekteljesen szabilyozis al6 vonhat6k, nincs 6rinthetetlen l6ryregiik

3. A gprmek megfelel6 tusti, sqgllemi is erkiibsi ft/lfiddsiheT sgiksigu addelemheq is gondaskoddshoq uali
joyat u Alaptorv6ny XVI. cikk (1) bekezd6se r6gziti. A gyermeket fdszr;bitlykint minden olpn
alapvetl jog megillet, mint birmely m6s emben, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel kepes
legyen 6lni, biaositani kell sz6m6ra u,lletkorinakmegfelel6 minden felt6telt afelnfittc| vilishoz.
Erre tekintetel kifejezetten a gprmekek jogal#nt rcgziti a tdwtny a megfelel6 testi, szellemi 6s
erkcilcsi fejl6d6s6hez sztiks6ges v6delemrr 6s gondoskodisra va16 jogot. E v6delemre 6s
gondoskodisn a g)rermek mindenkivel szemben ry6n''r- tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziilei, csalidja, az ilhm 6s a t6nadalom valamennyi t Si, ir koteles a gyermek jogair tisaeletben
tafiAni,6s a tinadalom fennmarudAsinakzAlogaklntbiaositani szAmin a megfelel6 fejlldeslhez
gprmekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga az illarn
sztils6ges feh6teleket.
koteless6g6t alapozza meg a gprmek szem6lyis6gfejl6d6se ntizm|nyes v6delm6re. A grermelq
mnt az alapjogok abrrrya oldalin az 6letkort6l ad6d6 hi.u,;iuiryoltat az illan oldal6r6l az M
ntlzmlnyti.deLni k6telezerrs6g egyenliti h, hogy az illamnak akivan kell cselekednie a
gyermekek alapvetl jogainak elfimozdrtisa, 6rv6nyestil6se 6s v6delme 6rdekeben. En a drelt
megtaHliuk azEgyezm€ny preambulum6ban is, amely rogzityhogy a gprmekne! figrelemmel
fiz@ szellemi 6retts6g6nek hiiqaira, kiiloncis v6delemre, gondoz6sra van sziiks6ge, nevezetesen
megfelel6 jogi v6delemre, sztilet6se e16u 6s sziilet6se win egyarint.
Az Egyezminy 199t-t61 a bels6 jog r6szr, #szes NlagyarorczAg kdtelezerrs6get v6llalt a
gprmekek jogainak v6delrn6re. Aq Egteqnin-y ttindcn gterrnekekkel kapcsolatba keriilf intiqmiryt is
bahisigot agtermek tegjobb drdekinek megfelelf e!'inisra, diintdsre ktitelq AzEgyezmlnyrIgzi'ua g;rermek
csalidban val6 nevelked6shez val6 jogitt s: az EgS,ezmlny 20. ciklre a csal6di kcimyezet6t6l
ideiglenesen vagy viglegesen megfoszaott gyennek v6deLn6re 6s segits6g6re vonatko?i illartt
kritelezerx6get rogziti. Eszerint a csal6djuk6l megfosaott gprmekek jogainak v6delrne
vonatkoz6siban rog/rtt, hogy minden olpn gyErmeh aki ideiglenesen vagy v6glegesen meg van
foszwa csal6di l<6rnyezet6t6l vagy aki sajit 6rdekeben nem hagyhat6 meg e k6,mpzetben,
jogosult az ilhm hilonleges v6delm6re 6s segits6g6re. AzEgyezmlnyben dszes illamok hazai
jogpzab6lpiknakmegfelel6en int6zkednekhelyettesit6 v6delem idntazilyen gyermekszAmiru: ez
a helyenesit6 v6delem torrlnhet csal6dn6l val6 elhelye#s, 6r6kbefogadis, illet6leg sziiks6g eset6n
megfelel6 gprmekint6zm6nyel$en val6 elhelp#s formitjiban Az Egyezm|ny 2L. cild<e pedig
hilon is rogziti, hory azoknak a dszes 6llamoknah amelpk eHogadj& illewe enged|lyezil< az
<ircilrbefogadisq biaositaniuk l<e11. an,hogy a gyermek legjobb 6rdekei 6nr6nyesiiljenek
A Gyermekjogi Bizousrg (, tov6bbiakban Bizottsig) az Egyezrieny alliellmaz.i.s|nak
monitorozisa sor6n arn afelismer6sre jutott, hory az 6rintett dcint6sho#k 6s jogalkalrnaz6k sem
a szalpolitik6kban, sem a gyakorlatban $aknan nem veszik megfelel6en figyelernbe a csalidokat
6s gyermekelret 616 kihivisokat, neh6zs6geket. A gyermekek jogai 6s a jogok all<almazisinak
grtorhta kdzott ferurill6 j-elent6s eh6r6sek felismer6se arra <isztcin6,ne aBizottsigot,hoy ?
csalidjukon ldviil nevelked6 grermekek
ZbOs-b.r, megrendezett AkalSnos vitarnplh
t6mako#nek szentelje. E vitanap eredm6nyek6ppen a Bizottsitghrlcsfontossigu javaslatot tett, 6s
felhivta a nemzetk<izi kozciss6get, a rlsz*s illamokaq az ENSZ szakositoa sz-ewez-eteit, a civil
szarveT-etaket szak6n6\<et, egyetemi okat6ftat anra) hogy k5,z6sen dolgozzanak ki olyan
nemzetki'zi sz:rbLlyo}ert, amelyek sz*6rc6 irtmutatist biaositanak az Llhmok6s felel6s szenreik
szAmLn a Gyermekj ogiEgyezmlny gpkorlati all<ahnr:urzislnnk el6segitise 6rdekeben.
A sztiteik6l elszaldtott gprmekek tekintet6ben a Bizottsag tobb ajinllsLban kiemelte az
egydni bdntisndd elv&.Minden gprmek egye&, 6s a sztil6k6l val6 elszakfu6sr €s az othonon ldviili
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gondozesbafl

vd6 elhelp#st eseu6l

esetre kell megfontolni.

A

Bizotts6g azt laigsiltozta

ugranis, hogy nincsen olyan megoldis, amely minden helyzrcl're alTralrrrtzbatb

hrne.

4. Az |thptlw€ny XV. cikk6nek (2) bekezdese t^rtakrazza dir<k nnixicii tilalmit, mely szerint
^
Nlag1zrro$zAg az ahpvetl j ogokat mindenkinek birmely meghilttnb6ztet6s, nevezetesen faj, szln,
nerq fogyat6koss6g, ry.elv, vall5s, poliikai vagy mis v6lem6ny, nemzeti vagy tirsadalrni
ni, sziilet6si vagy egy€b helyrct szenntl kiikinbs6g6tel n6lktil biaositja. Az
szarrn zas
lB a 42/2012. QOI. 20) AB hatirozatban meg6,llapitotta, hogy az AJapt6rv€ny
XV. cilda viitozadon tartalommal fenntanja az egyrl,fistg iltalinos, nem csak az ahpjogolra
kiterjed6 kiivetelm6nft 6s a hitrlryos megkiikinb<iztetis tilalmit. A ket 6vtize&s, ttiretlen, az
Alapt<irv6ny fenti rendelke#se alapjin tovibbra is iriqad6nak tekinthet6 alkotnnnybiros6gi
gpkorlat r6gzfi1, ho{y a hitrinyos megktildnb6aet6s tilalrrr,a arrr vonat}ozih hogy a jognak
mindenkit eglanl6kent, egpnl6 m6los6gt srcm|lykint kell lazelnie, az ery€ru szempontok
azonos m6rrfla.i figplembev6tel6vel lall a jogosultsigok 6s kedvezm6ry,ek elosaisinak
jogi megkiil6nb6aet6s alkotrniryacssiga tekintet6ben az
szempoffjait rreglntirozm. A
Az alkotm.iq,os alapjogok tekintet6ben megval6sul6
Alkotrnrinybirosig ket m6rc6t "iog"h
^lk^knazotl-.
egrenl6den binism6d eset6n annak alkotrninycssdga az ahp-rer6 jogok korlitozisin ;rinyad6
sziils6gess6giarinyoss6gi tesa alnpjin hilhetl meg. Bir az Alkotrniny - ahogyan jebnleg az
Alapt6rv6ny is
szrivegszenien csak az alapva6 jogok tekinte#ben tiltota a lrritrlnlos
megktikinbriaet6sq az Alkotm6n16ir,6s6g szerint e tilalonq ha a meghikinb6ztet6s s6rti az emberi
m6ltosighoz val6 ahpvetl jogoq kiteried az eg6sz iogrendszerre. Az Alkotmirybir6sig
$akorlatiban a h6tr6nps megkiikinbdaetls tilalma a jogrendszer eg€szh i,rt:elt6 alkotrninyos
alapelvl#nt ryrert 6nelme#sq szoros risszefiigg6sben az emberi m6ltosighoz val6 joggal
Alapvet6 elv, hogy nem minden megkiikinkiztet6s tilos, csak az egpnl6 mehosdg{ szem6$<6nt
lrezel6s kdvetelrn6 ny& s€n6 meghil6nb6aet6s.
A sTgxruitis irdnJ ttrig Alapt<irvdny 6kal felsorok
he}zar" fogtlrn diL sorolhat6
"egy6b
^z
k6vetkezetes illispontja 6nelm6ben ,a heteroszexuilis,
v6dea tulajdonsag. Az Alkominybi6slg
illewe a homoszexuilis irinynts6g egeirint az elrrbei, m6lt6srg llnggd,hez tanozik,
sziwilaszrAs*,n, az |ixrett szem6lpk mehoslginak nem egpnl6 l<ezellslre kiv6teles indokok
sziils6gesek" So.pildhlST/2002. (Ix 4) AB hatirozat; t54/2008. (xI.17) ABlntirczl,r)

-

5. Az

)O(V. cikLe imm6r kinyilv6nitja a ti:lles:iges eldri:hoi aald jogot. Az
iros6g d<int6seiben felhivta a fig;relmet arn, hogy a jogillamisignak szimos

alkotrninybidsigi t6zis, hogy a jogilamis,ig elv6b6l folp egyik
legfontosabb alapkdvetelm6ny a k6zhatalonr, a l<i|ztgazgatis r6r'r6rry alA rendelts6ge: a
kozhatalommal rendelkel szervek a jog ilt^l megillapitott mrikdd6si rendben, a polgrrck
szimira megismerhet6 6s kisz6rnfthad m6don szabilyozott korlitok k6zitt fejtik ki
tev6Lenp6giiket. Al<bztgazgatils t6rv6ryass6ge akkor val6sul meg, ha jogilag szabilyontt el1fulsr
Leretek k6zitt m,ik6dil! a jogla{inozisn adott felhatalrnazjst pedfu t6w6nyi szinten pontosan
kell meghat6rozni. Nem hag/rat6 figyeLnen kiviil tovibbri, hogy a kiszimthabsig - bele6rwe az
egp6ges jogalqknaz,ist - €s az eljirisi garanciik biztositisa szorosan <isszekapcsol6dik az egyas
alanl alapjogoL szabads6gjogok v6delm6vel, mintegy k<ilcsdntisen felt6telezik egzrnist. Az iigyf6l
l<bztgd?gatisi latirozarhozatzlrt vonatkozo joga nem tehet6 ftigg6v6 ar6lo hogy a l<bzrgazgxisi
szerv milyrn id6pontban hajland6 d6nteni a hatiskdr6be ualt iigben. A k<izigazgatisnak ugianis
alkotminyos kdteless6ge, hogy a harisk6r6be utah iig16en, az erre megszabott id6 alan 6rdemi
d6nt6st hozzon. A l<bzigazs*Asi eljir:is nem n6lkiil6zheti a k6telez6 iigyintd#si hat6rid6let.
6,sszetev6je van. Ininyad6
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ll1. Az iigy 6rdeme tekintetdben
Az titiikbefogad6s gyermekiogi 6s csalidjogi tisszefiigg6sei, atyagi iogi 6s eliitfsi iogi
szabhlyairvalamint a gyhmhat6s6g 6s a gyermekv6delmi gyirrn eliinisa kapcsdn

1.

l.l

Az ord,lrbeadisra vonatkozo jogsnbityt rendelke#sek lnelmezisi lardesei kapcsin l6npges
kiemelni, hogy a Ptk 4:1. $ (t) bekezd6se 6s a 4:2. $ (1) bekezd6se rcgzi,( hogy a ttirairyt addi a
bdqaxdgot is a csahdot 6s a csatddijogaisryrytokban agtermek irdeke isjogaifokoqott uidelemben ils7,esillnek.
A
4:2. g Q) bel<eznise szerint, ha a g;ermek nem nevelkedhet sajit csahdjiban, aklsor is
bigositani kell sryinira, bog lebetdleg csalddi ktinyeqgtben ndjiinfel, konibbi csalddi kEcsolatait n

[tk

A Ptk Kommentirja szerint a csalid fogalmit a nngyar jog konibban nem hat6ro fia meg;
a Gjt. kommentirirodaLna egyetiret abban, hory a csatddfogalmdt kite$ugden kell drtelmeqni. Ez
megjelent abban az |r.sler:fren, hogy a sziil6 6s gprmek kapcsolata a hiuassitg felbontisit
kcivet6en is v6delrnet 6rrdemel 6s hangsilyosan ugy is, hogy a csalSd v6delme nemcsak a
hiuxsilgon alapul6, illewe a v6rs6gi vary 6rokbefogadissal l<eled<ez6 kapcsolatolaa terjed ki,
hanem a t6ny{eges csal6di kapcsolatoloa is.' E felfogissal ldvint 16p6st tafiani a Sqakitdi Jauaslat
annyiban, hogy nem a csal6dot, hanem a csalidi kqcsolatokat ndrtvinyona v6delemben
dszesittetni. A Szakin1i Javaslat indokol6sa kit6rt ana, hog,J a csal6di Lapcsolatok v6delme aa
fejezi ki, hogy a csalidjog a csalSdot, mint a csalidtagok kozotti kapcsolatrendszert v6dt, azaz a
csalidtagok kozotti kapcsolatok 6rdemelnek v6delmet. A csalddi kEcsolat alatt jaaasoha ixeni a
bdqassigoru, n, iirdkbefogaddson is gtimsdgon alapuld kEcsolatok mellett a tiiruiry dltal
sqabdfioqott tdryleges csalddi kEcsolatokat (6lettani viszonyt, a grermeket t6nylegesen nevel6
szem6lyek (mostohasziil6, nevel6sziil6) 6s a gyermek kdz6tti viszonyt.3 A szakirodalom szerint,
noha a Ptk jelenlegi megfogalrnaz6sa a csaldd fogatmdt hasmillja, a Ptk csalidjogi szabi,Jyainak
szellemis6g6t nagymlnekben hatirozza meg ez a kiindul6pont; igy a csalidjogi szab6lyck
all<almazisa szempoffi6b6l - kiil6nos tekintercl a Gyvt. 6s a Gyer. rendelke#seire is - a csal6d
fogalrna (tov6bbra is) lciterjesa6 6nelme#st rg6rya1.n A jogalkalma4fus sordn a hirsadalmi, ds igt a
csalddi aiholisokkal egyiitt gakoiak A ileru megsTokott, nem feltdtleniil dtlagw iletheflqgtek, amefiet aq aq
dltal dintettek irdckeit kellfikeppen nirlegelue s{iksdges rcndeqni, kiiliiniis tekintettel

a

gterrzekre is.

Az Alaptorv6ny L) cikke deldanilja,hogy ahAzassigot ds a sqiilt-germek uisTonltt tekinti a
csalid alapjAnak Ahiuassitg fogalrna tekinte#ben szifl4t6 je[egd u$an a meghat6rozis, de az
Alaptorv6ny maga r6gzi.a a sziill-gyermek viszony fontossigfit is. Napiaakban a tdrsadahm tagiai
eltdni ihthe!rytekben, csalidi ktiqtissigekben ilnek, ds erre a tdnye tekintettel kell lennie ajogalkalma4isnak is.

Az Emberi Jogok Eudpai Brcsiga kiterjedt itlll<ezisi gpkorlatot

folryrat az Emberi Jogok
(a
v6delrne)
6rtelme#se kapcsin, 6s
Eur6pai Egyezmlnye 8. cildr6nek mag6n6let 6s csalidi 6let
ebb6l az t;k:r,klo, hogy a t6nyleges csalidi kapcsolatokat v6delemben kell dszesiteni. 2010-ben a
testtilet a Schalk and Kopf u. Austria diintisiben az azonos nemti szem6lpk kapcsolatai tekinte#ben

elvi 6llel szbgene le: ,mesten6ges lenne fenntartani azt az 6llispontot, hogy a hetenrszexuik
piroklral ellent6tben az Egyezmlny 8. cikk6ben foglalt 'csalidi 6let' fogalma nem foglalja
magiban azaz.anos nemiiekkdz6ttipirkapcsolatoLfi.(..) Astabil defarto kapcsolatban egirtt616
azonos nemii p5r 6letk<iztiss6ge a 'csal5di 6let' fogalma ah tanozik, ugyan{:gy, mint ahogy ery

1 Weiss Emflia: A tcirv6ny c6lja- In Petrik Ferenc (r*rk), A csalidjogi t6w6ny magryf,zata" Koaazdar,ig 6s Jogi
K<irywkiad6, Budapest, 1988, 24. o.
2 K6rcis Andr6s: A csaladjog alapelvei. In K6ros Andris: A csalidjog k6zikrirynre I. FIVGORAC' Budapesq 2007,
12. o.

V6kis Lajos (szerk): Szal#n6iJavasht aziil Polgiri Ttirv6rrykonyv tewezetihez. C-ompka Budapest, 2008,396. o.
IIIIU. FIVGORAC, Bu&pesg 2013,
K6r<is Andris: Alapelvek In K6r<is Andris (r-tU,
25.o.
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tdnlbdl, hogy , aalidi
uidenddnek [tili, nemcsak a be nent auatkoVis ktiuetkeTlk, banem aqis,

azonos helpetben l6v6 ktilcinnemii

pir

eset6ben t6flfnne."5 Abbdl

a

k@csolatokat a Binisdg aqdllam iltal
bogy o<dllan riqgndl a timogatds is eluirhatd.

Allispontom szerint a Ptk idlznr Komment6rja ahpjin a l<i5vetkz6 meg6llapir6sokat
tehetjiilc a jogalkofli nem rangsuml, hanern a<onls s7intfr kA*likkAu ismei el a sqiil1-gterrnek kapcsolaton
alapulf csalidot, illetae egy s{nten emliti a hdryssdgktitisen ds a4 tirt;kbefogaddnn alEuh csalddot, kiernelue,
bogt nig a<eryil tillmutahi Q,iuleges) aahdi kapcsolatok is erykkel aqonos s{ntfr addelmet drdenelnek.
Kiemelend6, hogy a Ptk 4:119. $ (1) bekezdese szerint ai tirtikbefogadds cdlja, hogy az
d,rokbefogad6s az 6rokbefogad6, annak rokonai 6s az <irokbe fogadott gprmek k6z6,tt rokoni
kapcsolatot l6tesitsen az d,r6kbefogadott gprmekcsal,idban ti5n6n6 nevelked6se 6ndelreben.
A Ptk Kommentir kiemeli azt is, hory az dr6kbefogadis a Gprmekj ogi Egyezm|ny 20.
cildre 6rtelrn6ben a hefiettufif aidelem egyik lebetsiges -fo*,iio.E megkdzelirss az orcikbefogad6s
#szben csalidjogi, rlszben gprmekv6delrni jelleg6t mutatja, a magq feHogas ugpnakkor
hagl,orniq,osarl azt a csalidjog ds#nek tekinti. Az orokbefogadas a Gjt. iltal kialakitoa
rendszemek megfelel6en kifejezetten a kiskoru glermek csal6di, csal6dban t6n€n6 nevel6s6t
sznlgilja. Mindea azAltal6ri el, hogy nagyon szorosra fiini jogilag is a jogviszony alanyai kozotti
kotel6keu rokoni kapcsolatot t€remt. Ez dsszhangban 6ll a Ptk 4:97. $-iban foglalald{al, amely
szerint a rokoni kapcsolat aleszArmails mellett 6r6kbefogad6ssal j6het l6tre, 6s az orcikbefogadds
rokoni kapcsolatot l6tesit. An a Szaklfifri Javaslat is kiemelte, hoy W a leszfumazAs 6s az
orokbefogadis egyendrtdkfr mkoni kapcsolatot tiireksqlk htreboqni.b Noha jog@ a rokonsig val6ban
azonos, az <irol6efogad6s alapvet1en tir el a leszirmazAssal l6trejcitt kapcsolatok6l, ami a jogi
snbiiyozisban is megnyihinul APtk Kommentir rogziti,hogyaz6rinteu szem6lyi krirkapcsin
a Ptk 4:L32. $-a tatalmazza, hogy az circikbefogad6s els6sorban aq tirt;kbe fogadri s{il6 is a4 tirtikbe
fogadott gtermek kiiqiitt jiin litrv, de a rokoni kapcsolat teljes m6n6kben ki6piil az tircikbefogad6
rckonaival, az-az azol*roil a szem6lyekkel, akililrcl az <ircikbe fogad6 szul6leszirmazis ("rW 6pp
6nilrbefogadis) alapjinrokons6gban ill, tov6bb6l<ilntazcirokbefogadott lesz6rmaz6ira is.
A Ptk 4zll9. $-a kapcsin Komment6r azt is harrysiiyozza, hogy ez a rendell<ezis eg,
iirtikbefogad.dnil sryil, a4z7 a4 egik (aagy aq egy) s<iil6 is aq iirtikbe fogadott gtemek kii4iitti kEaolatot
neuesiti, elfireaetitue erygt tiibb tebetdsiget. khets6ges ugyanis, hogy a gyermeket csak egy egyediil6[6
szemtly fogadja 6r6,kbe, de az is lehet, hogy egyediil foga$a <ircjkbe az ador- szrm6ly, aki nem
egyedtil6[6 ugFn, de partnere nem kivinja a gprmeket <ircikbe fogadni. khets6ges tovibbL az
is, hogy avtr szeilnisz;,l6hinasdna fogadja a gyermeket 6rol6e: ez udbbi esetben a grermek
az egyk sztil6vel term6szetesen fenntartja megl6v6 sztil&gprmek kapcsolatit, rnig a rnisik
sztil6vel 6ppen az orokbefogad6s dv6n keriil ilyen kapcsolatba. V6giil lehets6ges az, hogy klt
szem6ly egytittesen - kiz6r6lahiz.astArcak - fogadjdk a gyermel.ret orokbe.
A Kommentir szeint a Gjt. kifejezetten r*a\t arn,hory az orokbefogadis els6sorban
olyan kiskoruak csal6di nevel6s6t binositja, akiknek sziilei nem 6lnek, vagy akiket sztileik
megfelel6en nem k6pesek nevelni. Noha erre a Ptk szabllyai nem utalnak, eztovibbn is igyvan,
hikinds tekintemel az alapelvelore: a grermek 6rdekenek v6delm6t meg6llapit6 a:2. g (2) belezd6s
a s$it csal6dban val6 nevelked6shez fiiz6d6 jogot ilhpfla meg, 6s a (3) bekezd6s sz6mol csak
azzal a helpeael, ha a gyermek nem nevelkedhet sajit csalidjiban. A ,,saj6t csalid" fogalma nem
hatirozhat6 meg kcinnlren a v6r szerinti csalid-drokbefogad6i csal6d konte>rnrsban, biTonlos
iissTgfiigisekben a les$rmaqtison alapull csaldd ilueq elsdbbsdget, rnig nds i)tsqgfiiggdsben aq iirtikbefogaddi
csaldd. Ez kiil6ncisen aldror dinik ki, ha az <ircikbefogad6i csal6dot osszevetjtik a nevel6sziil6kn6l
ti3r#n6 nevelked6sseLazazaz 6r6kbefogad6i csalidon kivtili csal6di k<impzettel.
tirtikbefogadds elfitti eljir,ist a Gyer. 38. $-a szabiltJozza r6szletesen. Eszerint az el)iris
lefolytads6nak c6lja annak megi[apitasa, hog,J aq tirtikbefogadi srymdfiisige is ktiriilmlrytei alEjnn
alkalmas-e gtermek tinikbefogaddsira. Az eljLri.s az cir<il6e fogadni szind|lazo kerelrn6re a lak6helye,

1.2 Az

5
6

Lisd: Schalkand Kopf

30141/04 (24/06/20t0),par.94

".Austria
V6kAs Lajos (szerk): Sqakendi
Jaaaslat

aryl Polgli

Ttiruiryktiryta teruerytdhe1. Comple:g Budapest, 2008, 481. o.
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krc6zkodisi help szerint illetikes gyermekvddelrni szalszolgriht Wszitr el6. A Gyer 38. g (+) 6s
(6) bekezdesei szerint a gprmekv6delrni szalsmlgilat a k6relem el6terjesa6s6vel egyidejrileg, de
legkes6bb 15 napon beliil ir.isban tAj€laztatja az <ir<ikbefogadni szlndikoz6r az dr.ikbefogadis
felteteleidl 6s an6l, hogy alkalmassiglnak rnegSlapitlm 6rdekeben az [kah meghatlrozoa
helyen 6s id6pontban vizsgllaton, illewe tanicsadison 6s felk6slt6 unfollamon lall megjelennie,
valamint an6f hogy csalidi 6s lakiskririiLn6ryaidl a helpzinen gy6z6d1k nreg. A szaJszolgitlat a
k6relem beadisit6l szirnitott 60 napon beliil dj€koaatja az orolbe fogadm szlndikozb szem6\x
az afl<alnrassagi vizsgilat eredm6nfr6l. IJa a szalszolgilat az <inil$e fogadni szind6kozb szemlly
allolnuss6ginak megillapirisira tesz javaslatot, ald<or az egyidejri 6rtesi#s melleu az ille#kes
gyirnhivaalnak meghildi az d,r6[be fogadni sz6nd6koz6 szem|ly larelm6t" az iltah elvigzen.
pszichol6giai vixgilat eredm6ny6t, a hAzbwosi rgaznli.st az 6r<il'tefogadrisra val6 eg6sx6giigyi
'$azol6
iratot, a felk6szit6
allalmassigdl, az tinikbefogadris el6tti tanicsadison val6 dszv6tek
tanfolpm eredm6ryes elv€gzAs€t \azal6 intot, kdmyrzettanulminyt, 6s a Gpr. 38. g (3)
bekezd6s a) pontjlban foglahak figlrelernbev6tel6vel kialakitott javaslat6t. A Gpr. 38. 6s 39. g-ai
kiil6n rendellreznek az 6r<ikbefogadni Hvin6 sznmily, illewe hizaspirok ese#n az el1ir6
$rimhivahl illetikess6g6r6l az in..ok meghild6s6nek szabi$,tr6\ minden esetben els6kent
emliwe az egrediil tir<ikbe fogadni kiv6n6 szem6}yt.
Amennyben a grermelv6delmi szalszalgilat az 6,rcikbe fogadni szind6koz6 szemtly
6rriLbefogadisra val6 alkalmasslginak megilapicislra tett javaslatog e gyimlwaral
a gyermekv6dehni szalszolgilat ihal megkiild<itt dohrmentumoh
a jtivedelrni vis zonyn vornt)azb i1azalk,
az 6,r<ikbe fogadni szindeko m szcmlly 6s hlzastina meghalJgatisa, valamint
sziils6g szerint kiimlezettanulrniny 6s eg€bbbarryrikok alapjin d<int.
A G;rer.39. S (2b) bekez#se szerint, ha a gyimhivatal mindezek alapjin val6szlu;r{r;ll az
6nilrbe fogadni szindllazb szem6ly tircikbefogad.isn val6 alolmassigiu a d6nt6s meghozatala
el6tt felhivja az 6,rtikbe fogadni szand6ko z6 szem6ly,r. a tanfollam eredm6nyrs elv6gzis6t rgaznl6
irat becsato!:isira. A gy6mhivatal az circik;be fogadni szind6koz6 szcm€ly felli.isirol egyidejfleg
6nesiti a szalszolg5latot. A Gyer. 39. $ (a) belazdes szeint tz dlolrnassdg megillapitisa eset6n a
gyimhivatal joge 6s harArczxa ahpjln a szalszalgiht felveszi az <jnikbe fogadni szAnde|'oz6t a7
az tirtjkbe fogadni szindekozb szemdy hozzAjinllsa
egysiges i;rdkbefoga&ii nliluinturtdsiba, 6s
esetAn - hozzif6rhet6v6 tesa az adarolat az orczigos 6nikbefogadast el6segiti szew szimAra.
A G1er. a0. g-a alapjin az drcikbefogadis enged6lp#se ininti eljir6s az 6,nikbe fogadni
szindll<oz6 srcmlly x a gemek tiirl,irues kePtirel,|inek s19nilesen el6tejes4ett, ege76 kdrelmin indul. A
Gyer. 42. g (1) bekezd6s a) 6s d) pontja 6nelm6ben a ldjel6h gy6mhivatalnak az elllris sodn rtg
kell ballgalnia az 6,rrjl6e fogadni szin&koz6 szenil1,r., az <inilbefogadand6 gyermek ttirvdnps
lapvisel6j6t, a meghallgatdsr,6l jegtzdbnt\er Lell felvenni. A Gyer. 42. $ (a) bekezd6s b) pontja
nyornAn e ali|koV1:atisban egntlen esetben uan sgri amll, bogt a7 i)rt)kbeaddshoq hory{iruh rytiktko1at
uixqaao at6: akAor, ha a wr s4inli s77il6 hathetemil kisebb gernek i)n)kbeadrisdboaidnrl ho1iri.
A Ptk 4:128. $ (1) bekezd6s6ben irja el6 aq tirtikbeadds elfitti gondolia. Eszrint az
6r6l<befogadis irinti kerelem el6terjesa6s6t 6s az 6rdekeltek hozzl\inilaifi krivet6en az <ircikbe
fogadni szlndil<om szem6bnek a S,ermelet legalibb egy h6napig a sajit hlztartislban kell
gondoznia. Az <ir<ikbefogadis a gondozasi id6nek az eredm6ryas eltelte utin enged6lyezhet6.
A Kommentir szeint e7 a tinlleges egiittihs ntidot ryt ualanennjti ,ird.ekeltnek ara, bogt
negbiqonloso{anak: mfrktiddkepet sill6 gennek k@cto/at alak hat H. ru pedtg az dnikbe fogadni
szAnd6laz6 sziil6 ana a d6nt6sre jur, hogy el6zetes elhat6rozisa elTenire peld.iul m6gsem Litja
biaosftotmals, hogy kepes a nevel6st villalni, mindenkire n6zve l6ryagesen lav6sb6 szerencs6tlen
az,ha ene az egyh6nap ahr.f6ny deriil AGpr.45. $a an anakmzza ezzelLapcsolatban, hogy
a gyimhivatal az tir<itrbefogad.is engedelp#se el(ltt nreggfizid*. an6l, hogy a gyermek a
gondozisi id6 alaa beilleszlcdett az 6rcil$efogad6i csalidba. Ea krivet6en keriilhet sor az
6r<;lrbefogd6s ir6nti kdrelem elbir6lisira a Gyer. 45. $-iban foglakak alapjin. A kijel6lt
gy6mhivatal a Gyer. 41. S (1)-(2) belezd6s6ben felsorolt iratoh illewe az <irtikbe fogadni
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szAndtlazn szemlly 6s a gyermek sziil6j6nek - gprmekv6delrni gondoskod6s alaw ill6 gyermek
eset6n a glermekv6delmi szalszolg|ht jav*shta 6s a gprmekv6delmi glrim - k6re1me alapjin t5
napon beliil, hathetesn6l fiatalabb grermek eset6n 8 napon beltil dcint a l<i5telez6 gondozisba
tbrinl kihelp#sr61. A kijelcih gy.imhivatal al<i5telez6 gondoz6sba il)ninl kihelp#st elrcndel6
hatAroz.atAban a gondo^iidl szAmtisinfulfig),elernbe veszi a t6nyleges gondozis l<ez.dedt.
A gaimhivatal az engedllyez*s el6r- az 6r6,kbe fogadni szindillozn szemlly lak6helye,
an6zladisi help szerint illet6las gyermelw6delmi szalszolgitat odkbefogad6sra vonatkoz6
javaslata alapjin meggy6?idtka gyermeknek a csalidba val6 beilleszked6s6r6l.
tla az <irokbefogad6si eljiras sorin olyan rij kortilrn6ny, t6ny meriil fel, amely k6ts6gess6
tnszi a koribbi a[olrnass6got megalapoz6 szalsllem6ryben foglaltakat, a kijelolt gpmhivatal a
Gyer.39/ A- S (0-(2) 6s (a) belazd6se alapjin inti7kedik aqalkalmassrigfeliiluirygtikta inint. A Gpr.
39-39/ A. g-ai szerint, fu o rircikbe fogadni szind6l<oz6 lakohelyeben, a csal6di ilhpodbary a
szem|Iyt 6s 6letk6riilrn6ryreiben, az drcikbe fogadand6 gprmekre vonatkoz6 elk6pzel6seiben
bektiuetkeqgtt adlto3is
aHx a gprmekv6delrni szalsznlgiht 6rtesit6se, akar mis szem6ly, szerv
bejelent6se fupji^ - a gyirthxatal rudomislra jut, a gyimhivatal az orcikbe fogadni szind|laza
szem6ly alkalmass6git halad6lcalanul feltilvizsgilra, illet6kesslg-viltozis eset6n itteszi az ir'a,rolrlat
az illet6kess6 v61t gt'mhivatalhoz. A gyilnfi:vatd a feltilvizsgilat eredmlnyek6nt az alkalrnass6g
f enntartAsilr6l vagy az 6r6kbefogad6sra va16 alkalmatlans iry:rol hatiroz.
A fentiek alrrpjin figzirhe:'d az, hogy a4 tirtikbefogaddsra inirytulf eljinls a gyermekaddelmi
sqakigaqgatdsi is bahisrigi sqervek dssTgbangolt, egnist segitd is kiegisqltd munkQ'dra ,iplil. YilAgosan
elhilontil egFxist5l az el6l<eszit6 szakrnai jellegii, 6s az eljfuris jogszeritslglr megillapft6, 6s annak
6rv6ryress6g6t, 6s joghatis kiviltasira val6 alkalmass6g6t biaositani hivatott hat6s6gi r6sze.
Az <ircikbefogadisra nemcsak szakrnai hanem alapjogi szempontb6l s igaz az az i$tAs,
hogy a gemek, a gtermek csalddban aalti neaelkeddsdnek joga, illetae a legjobb irdekdnek addelme ill aTeljdnit
kiiTrppon/dban
a gp(meknek keresnek rirckbefogad6t, nem fordiwa. Amint arra" az Emberi
JogokEuropai Brcsiryafelhivta a figyelrnet azE.P. kontra Olaszorszigiigfren: ,,aqtirtikbefogad.ds
a gterrzek csalidhoTliuttatisitjelenti, is nem eg csaldd gemekhealuttatdsdt, u aqdllannak firktidnie kell a
feleu, hogy aq t;rtikbefogadd sqemifiek oltanok legtenek, akik minden tdren kepesek bi4ositani a legkedueTflbb
feltdteleket a befogaddsboT, Amikor egy sqiilf is gyemek ktiqiitt csalddi kapcsolat ldtesiil, kiiltiniisfontosstigot ryter
a gtennek elsdbbsdget ilue46 drdeke, amelt a temuTetdnil ds stifitindlfogaa a s{il6 drdekdn isfetiitemetkedhet.'l
A gprmeket 6r6lbe fogadni szindikoza, arn" iltdinosan alkalmasnak talilt szem6lynek
joga ahhoz, hogy konMt gyermeket orcikbe fogadjon, ugpnaklor ez nem jelenti
nincsen
^larl1i'
an,hogy az eljiris diszloecionilis je[eg{i: a tisaess6ges elj5ras garanciiinak 6rv6nyesiilnie kell.

-
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1.3. A konkr6t tigyben mind a hivatl<ozott jogszabilyok rendelke#sei, mind a megkeresett
szervekv6laszzialapjinegpnelrniiv6 vilih hogy az elfikisT1tist uigqf Sryaksrytgilataz6r6kbe adhat6
gyermek 6s els6sortan a< iirtikbe fogadni s4indikopi s7iil6 alkalmassdgit tdbb diszciplna alapjin
(pszichol6giai szakv6lem6ny, el6k6szft6 tanfolprq orvosi :ry:zalk) megvizsgika, koriilrn6ry,eit
pedlg t6bb szempontb6l (<ivedelemigaznl6s, kbmpzettanulrniry) feltdrkipe4e, valamint ennek
fupji* tett javashtot a Gyimlw6siry szAmAn az d,r6kbefogadis engeddlyezislre.
Az eljirix meginditisihoz sziils6ges egfehangzo (<ir<ikbefogad6i 6s W rrt k6relem
beny$tisfira valamennyi irat,6s aziagy minden r€szletire kiterjed6 ismeret binokiban kertilhet
sor. A gprmekv6delmi gondoskod6s6ban l6v6 gyermekek v6delemhez 6s gondoskoddshoz val6
joginah illewe a gprmelek legiobb irdekdnek aidelme megkriveteli, hogy csak a val6ban alkalmas tdbb potenci6lis OrAkbefogad6 eset6n a legalkalrnasabb szd1hdz keriilhessen a gprmek A
gprmek legjobb 6rdekenek v6delm6t sznlgilja ugpnaklor az al<i}vetelrn6ny is, hogy a szakmafu
megfelel6en elfiklsziten" a jogsabilyt kcivetelm6ryreknek megfelell eljirisrendben k6relmezett
<ircikbefogadisi eljirist csak ki)ltintisen indokoh esetben lebet negakasTlani ebben a mdr igen d@ken1
sqakasTban. Mindea alinAnasnja, hogy a jogalkot6 konkr6tan meghadroaa azal<at az eseteLeg
amikor a mir meginduk 6r6kbefogadisi eljirisba beavatkoz6st enged 6ppen a g;rermek
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ahpjogain figyelemmeLEzekegyike, amikor az orcikbefogad6 sziil6 a kihelpzett gondoz6si id6
a)att rneggondo/a nagit, a misik eset, amikor aq tirtikbeadd airsTgrinti s{il6 (srgo* 6s nivid
hatarid6vel) migarz kiainja iirokbe adni gtemekit, iTlewe amikor az 6r6l6e fogadni kivan6 sziil6
alkalrnassdgiual kEcsolatban rij tdryt aagt ktiriilmdryt meriil feL fizArisos alapon a v'tzsgilt tiglfuen
egyedtil ez a harmadik eset Allhatna fenn. A jogi szabilyozis 61tal kin6k megoldis azonban rn6g
ilpn esetben sem a gyamt k6relem visszavonisa, hanem az alkalmassig ism6telt iusg6Jatin,
meg6llapi,risira;rinyral6 eljirklefolrytatisaa Gyer. 39/ A, $-iban meglntArozatt*szerint.
A panasqos tisqlexdges batdnlgi e/dnisboq aald joga sryrQon{'dbdl a gyerruekuddelmi gdmi kirelem
jogt
indoklis nilkiil fiirtinfi, kud{ disqkreciondlis rissqaaondsa tinmagiban komofy agtifiokat uet fel.
hdeml
Minde{foko7rya, hogt effe a<e/dnis e kisei sqakas4iban keriilt sor. E l6p6s u$anis odavez,etstt,horya
panaszos k6relme alapjin meginditott d,rokbefogadisi eljirist annak kdsei szakaszAban egy olpn
e\irisi kell6k ut6lagos hrinyiln hivatkoz6ssal utasitou6k el, amelyre neki krizvetlentil vary
k6,zvewe (akarcsak kortilrn6ryrei v iltoz.isa oldn) semmilpn rihatAsa nem volt.
Egyet6rtek a m6sodfold $rimhat6sig jogr ffipontj6val abban, hogy a jogorvoslati
eljffiban a feladata az els6folnr dcint6s feltilvizsgalata, melynek sofin an ke[ vizsg,rlnia, hogy
anya$- 6s eljir.isjogi szempontb6l is megfelellen jin-e el az els6folqi szew az eljixis sonin. Mind
az els6folar, mind pedrg a nr:isodfolnr hat6signak ,is7/ekie kellett aolna aqonban, hogy a
gprmelw6dek"i g;d* jel91 gli{risban nem.iigyf6h pozici6ba+ van. A Gyer.7/ A. g aQ pontja
szerint u$anis gyermekv6delmi gondoskodis kere#be atoz6 e!'inisokban a Ket. sryint uiTsgikt
ndtkiit iigfrtnek mindsiil a gprmekv6delrni gqrrr,Ia a gyinhat6sag a feladatko rtbe tanozi d6nt6st
hoz. Jeten iigtben a4onban nem e< aq eset iltt fenn. Nem fogadhat6 el tehit az a jogi 6llispont, mely
alapjin mind az els6fola! mind a m,isodfolnr hat6sig megel6gedett egyszeiien annak ry'cnysze{r
rogzftis|vel, hogyur6lag lninyztka Ptk 4:120. g (t) bekezd6se 6kal el6irt egyik alakll<elL6k", ezirc
az els6folni hat6sig nem hozhatott csak eluasfu6 lntirozatot. Az e\iro gJ irnhat6s6gok nem
6szlelt6k a4horyaz ellilris sorin kor.ibban a gyermelw6delmi gy6milt:/- megadott alaki ldl6k
(az 6rokbefogadni szindikozovalegy id6ben megt€tt g.nnrt k6relem) aqeljdnis sonin tetsqfilegesen
nem aonhatd aissTz, csak akkor is ilgt, ha arra a jogs<abdb - a gtermek legjobb irdekdnek addelmiben egdbkint lebetfisiget ad. A glaimhat6s6g a vixg6lt iigyben ,tudorn6sul vette', hory a gyermelv6delrni
gyilm a hadskor6n tuherjeszkedve, indokolas n6lktil vonta meg a kor6bban, az eIjfirfu kezdet6n
megadou hozzAjindisit az orolbefogadishoz. Ism6telten fel lrcll hirmom a fig)relrnet arn",hogy
nincs oljtanjogsqabdlyi etdlnis,amelya gyermelw6delmi g;/rm szArtnbhet6v6 tenn6, horyaLdrelem
benyujtasahoz adotthozzAjinnisfitw6lag, rnagyari,zat 6s indokol6s n6lhil visszavonhassa.
R6 kell mutatnom ennek lopcsin arra,hog5, a Ket. alapelvei k6z6,tt szerepl6 ttirvdn-yexig
ktiuetelniryte magibanfoglalja aqeftinis jogboqkiittinseget. Ez nemcsak azr jelentt,hory az elj6rasnak
meghatArozott eljirir;i rendben kell, zart@, hanem azt is, hogy az anyagi jogszab6lyoknak
megfelel6en kell a d6,nt6st meghozni. Allispontom szerint mnd az els6, mind a misodfolar
hat6sagnak ds<lekie kellett aolna, bogyt a7 e[dni gtermekuidelni gtnm jogalE bidn jdrt el a rissTauonds
tekintetiben. A gyermekv6delrni $/rrnnak egzeden m6don lett volna lehet6s6ge az eljixisba
beavatkozni: ba isqfeli, hog n sq/16 alkalmassdgiban utiho4is dll be, de ebben az esetben sem az
<ircikbeadis engedllyezise irinti k6relem visszavon6s5val, hanem aq alkalnassig meglllEitrisdra
iniryyulri ismitelt uiqsgikt keglemdryteqdsiuel lcpbetett uolnafel. Ajogszabfuly uglanis ebben az esetben is
szigoruan vidraz 6rcikbefogad6 pozici6jit azza|hogycsak az alkalmass6g ism6rclt megvtzsgililsit
teszi lehet6v6.

lvlegjegyzeny hory a fentiek szerint jogsnbily6rt6, illewe az eljirixi alapelveLret teljes
m6rfkben figflmen ldviil ha56 hat6sigi eljirasnak komo[t jog- it egydb kiiuetkeymdnlei aoltak.
Mindenek el6tt az orcikbeadis meghiusult, de a gprmek 6rokbefogadisanak el6keszi#s6vel
osszeftigg6 kiadisai miatt a panaszost an-1tagi kdr hte. De m6g enn6l is l6nyegesebb, hogy a
baritldk 6s a koz6sen eholtou id6 miatt megaisel* ds traunati$lta az <isszes |intettet, igy a
panas zos-t, annak lletlrAsit, 6s mindenekel6tt a kis gyermelret.
AlHspontom szerint a minimdlisan eluirt nind gtermekjogi, mind e/dnisi-garancidlb oldalnil is
ilyen helyzeiben, hogy la az 6rokbefogadhat6 konloret gprmeket megismed, azzall,apcsolatot
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l6tesit6, mir baritkoz6 kirelmezl l.;apsin ut6lag akalmassagi probl6ma meriil fef aldsor azt
6rdemben megvizsgdlj& at i erre megfelel6 id6ben 6s m6don reag6lhasson, 6s ennek nycman
sziilessen hat6sagi d<int6s arr6l, hogy az <jrol$efogadasi folpmat folytathat6-e. Jelen esetben
nem meriihfel utdlag ol1an, aq
l6nyeges az ts,hogy - a rendelke#semre 6116 inform6ci6 alapjin
alkalmassigot megkirddjeleqd turtabi pmbldrna a panaszos szem6lye kapcsin, ami erre alapot adott
volna. A hosszas el6Mszit6s miaa is a gtermek leglobb drdekdt, a csalddban aali neuelkedds lehetdseget amint arra koribban felhivtam a figyelrnet - itpn esetben az szolgilja, hogyha az <irokbefogadisi
eljixk lezzrjlilg vagy ha csak aldor szalad meg, ha egy konibban nem ismert inform6ci6, {$ t6ny
varyk6riilrn6nymiatt a leend6 6rcikbefogad6 sziil6 a gyermeknevel6s6re m6grs alkalrnatlan.
Minderyk alapjdn neg,illapitom, hogt a germekuidelmi gydm indokolatlan is jogalap ndlkiili kdrelemuiss4auonisdual, aqelsd is a misodfokil gydnhatrisrigpedig aqya[ bogy eljdnisuk sonin ennek jogsqefitlensiget
nem dsqfeltik a panas<os tisTlxsigw eljirishoquah jogiual iissTEfiiggd sillos aissqtisstigot okoqott. Megillapiton
a{ is, bogt a gyerrztekaidelni gdm is aieldni gtdmbatdsdgok eljdnisa hatdsdban alkalmas uolt ara, hogy o<
irintett gtermeknek a udd.elemheq ds gondoskoddshoqJfr4fidd jogiual iissTgfiigd uissVissrigot okogon, toudbbd
fgelnen kiuiil hagtdk a4 iintett germek irdckeinek fokoqott fgelenbeadteldre uonatko4i eljdnlsi alapebet,
toadbbd aqe/dnis sonin sem iruinlesiilt agyerrnek legjobb drdekdtfigtelembe ueud eljdnis ktiuetelmiryte sem.

-

A l<6zrgaz4.atAsi jogviszonfran az iigtj[l a hat6sig pozici6jihoz lr6pest mindig alirendelt
helyzet$, ennek jeg)reben a tisaess6ges eljir6shoz val6 jogiLr garanciilis szab6lyok v6delmezik
Speci6[is 6s atipihs a jelen vizsgilt tigfen ttirrr6nps lrepvisel6lart a gtermekaddelmi gydm s7,e@e,
hiszen un iigst'li po4ici6ban nincs, sem batdsdgi fekdaw nem ldt el (inkAbb egyfajta j6vin:rlgy6 kontroll
funlai6ja vamaz eljinisban). A jogalkot6 szind|lsa a gyermekv6del,ni gpr*qjogntizmlnylnek
beveze#s6ve1 egr6rcelmrien az voh" hogy a nevel6sbe v6tel kezdet6t6l annak megsziin6s6ig a
gprmek sors6t egy szakember kis6rje figplemme! gW* szem|ly{nekvilwzisin - a gordozAsi
^
lehet6s6g. A jogsablty vilnozis ctlja a
help6l ftiggetleniil csak v6gs6 megoldislant legyen
gprmek 6lland6sighoz 6s biaonsighoz fiizfrd| joga 6w6nyesiil6se, ugyanakkor nem hagyhat6
figyelrnen ldviil azon szakrnai v6lem6ny sern, amely szerint a gprmeknek a gondozisi help 6s a
gprmelw6delrni g)rrr" mfikrid6si help kdz6tti nagyt6vols6g eset6n s6rtil a k6,zvedens6g elve.
Az AJB-| 249/ 2016. szimijelent6sben mir felhiwam a figyelrnet, hory a g,,ermekv6delrni
gyfumjogihelszete alapvet6en eh6rat6l,mintha aszi,l6 vagymis kozelihozzhanozohaiela
gprmelw6delrni Wint rillami kepaiselflkdrut, kozalkalrnazotldng
tcirv6nyes kdpviseletet.
professzion6lis m6don, meghatirozott v6gzens6g mellec htja el a fehdatAt, nemcsak a tcinr6ryres
kepvisel6je, hanem a vagronkezellje is a g/moltnak A jogsabity maga a munkakir elkisfit
tekinwe nem kriveteli
a direk vilirynlzrcri semlegess6get (p6ldaul ak6r hitolaat6 vagyteol6gus
is ellithatja enafehdatot),de aztigen, hogyminden dont6s6t ajogsz-abltlyokszerint 6s a gprmek
Iegjobb 6rdek6re figplemmelhozzanmeg, ne pedig a sajit\ilign6zfiE-6fii1{endje alapjin.
A gprmekv6delmi gyima k6relem visszavon6sfu az eljiris sorin nem indokoha, azanban
k6rd6semre al<i5vetJ<e2,6, szi szruint idlzett vilasn adtaz ,,Figtelemmel a Ptk. 20/ ,. dai V. tu. 4:/ 20dra ds Magtarors$gAlEttirudrytdnek L cikkdre, mefi sTgint a csalddi kEcsolat alapja a bd1assdg e kettdt
1.4
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egyiitteun mirlegelae aq! a diintdst bo7!am, bogy uixqauonon kdrelmemet."

Mindezekb6l kozvewe kideriil, horyagyermekv6delr"i $d- tinkdnles mrldon aqAtEtiindnjt
sqtiaegere, annak alkotmdnlosan nem irtelme4betf tartalmil egtini itelmeqdsdre tdmas4kodua bo{a neg aq
tirdkbefogadist ellebetetlenitd dtintist. A gyermelw6delrni gy^r.rr;rak szemdlpsen feltett kerd6semre
adou, vizsgilatom sor6n szAmomn meglciild<itt indokol6sib6l arra krivetkeaethettsm, hogy az
6rdlrbefogadni Wvi,n6 szem6ly jov6beli feh&elezert sztil6i kompetenc6jit rtlhe meg annak
abpjin, hory a leend6 szul6 hiuassigbap 6Le vagy egyediil6ll6, feMllalva azonos nemii
szem6llyel fenn6ll6 6lenirsi kapcsolatit. Allispontom szerint ez magiban foglallrltta aa a
min6sit6st is, mely szerint minden esetben magasabb rangu a hiuassigon alapul6 csalidi
kapcsolaq mtnt az egfdiiLi[6 sztil6 6s gprmeke mrjda" l6trejov6 lepcsolata.
RA Lell mutatnom arn, hogy az lJaptlwlqben szerepll alapjogi 6s alapelvi normilot,
azak|rclm€t az eps dcint6sek meghozatalakor a jogdl<alnnz6k sem hagtnatjik figyelmen kivi,il
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Mindez azonban fie t

,,e<e/bet

sddt bektison alapah haekshe|

ds

htelneidsheT, tekintettel az alapjogok

6s alkotrninyos elvek sokr6ni 6s komplex rendszedre, az

alapjogok iitk6#s6nek 6s
korlritozisinak sandaridjaira, avibbi arr:", hogy Nlagyaroszitgon az Alaptdrv6ny 6nelrne#se
mindenkire niz-te (erga omnes) k6,telez6 hatAl\eJ ldzAr6laa az AB jogosult. Mindezek alapjin
pedig ez egps jogalkaLnazok alaptdrv6ny-6nelrnezlse nem nehx trymbe ai Alkotndrybinisdg
rilldspo@tual. Emellem az liapt6rv€ny tcim<irebb, deldantiv rendella#seket vndmaz, azok
hbontisira pedg f6snbilyk{nt a konl<r€t trirv6nf szabitlyozis hivatott, a jogbiaons6g
krivetelrn6nlenek tehit az felel meg, ha a hatosigi eljirisok sorin az Alaptciw6ny rendelke#sei
nem <inmagulban, hanem az egps jogszabibrck konlffetizilisln keresaiil drv6nyesii.lnek
Az Alapt<iw6ny L) cikke (t)-(Z) bekezd6se an rogziti, hogy lr&gyaronz6g v6di a hizassig
ntizminyet, mint f6rfi 6s n6 kdzdtt, <ink6ntes ell:nti,l:ozls alapjin l6trej6u 6ledr.jzciss6get,
valamint a csalidot, mint a nemzet ferurmarad6sinak alapjit. A csalidi kapcsoht dapja eMzassig,
illewe a sziil&gprmek viszony. lvlagtarorszAgtArnogatia a glermekvillaLst. I-ftalnom kell itt arra,
hogy az Alkotrnirybidslg a gyermekek jogai, a grrmekek legjobb 6rdeke szempontjlb6l
vizsgilva a csahd nt6zm6ryer 6s rr/aLr az 1097 /B/ 1993 . AB httAroz.atban megillapitotta azt, hogy
a csal6d alkotrnrlnyos v6delrne nemcsak a hizassigon alapul6 csalidn, hanem a siodoligiai
ir-telemben uett csalddi iletn is nmtkoijk Az Alkotmarybk6sig a 43/2012. QOI. 20) AB
lntirozadban kiemehe, hogy a csal6dokat megillet6 v6delem kiterjed azokn t tan6s jellegi
rirsLapcsofatoha is, amelpkbdl k6 zos gyerrnekszArmazik Az Alapt6rvdny L) cild<6b61 tovibbi a
testiilet illSspontja szerint nem krivedazik az, hogy ai egynis gternekeirdl gondoskodd, i: dketfehercld
ilettirsak, a kcizds gprmeket nem villal6, vary ollan hikinnemii 6leu6rsalq akiknek kOzOs
gyermeke nem lehet 6s mas, a dgabb, dinamil$sabb szociol6giai csalid-fogalomba beletano#,
azonos c6ba i"i"y,n6, kcilcscincis gondoskodison alapul6, tan6s 6rzelrni 6s gez&rsigi
6letkizciss6gelce ne vonatkozna uglanrigy az ltllam ntlzminlv6delrni k6telezefis6ge.
Az Alkotrninybirosig a csalid 6s a gprmekek jogainak v6delnre szempontiib6l akkent
foglah 6lList, hogy a hniassdg a csaldd egyik, de nen kignilagos atEja. A csehdi Lapcsolat alapjaLent
megfogalmazott hiux,sitg, 6s a v6rs6gi kcttel6ken alapul6, illewe az cinikbefogad.issal l6trej6v6
sziil&glrrmek viszony kcizcitt tehit nincs rangso66li ktil6nbs6g. Jelen iigyben t gyim ellirlsa
kapcsin a hazass itg tfi€zm|^y€nek v6delrn6re val6 hivatkozis alkotrninyosan 6nelrnezhetetlen.
A gyermekv6delrni gylm el6tt az elliris sorin ismen vok - vagy az iratok megisme6se
eset6n ismennek kellett lerurie -,hogy a panatios rak jogi irtelenben egyediilnild, bisien felaillalta, hogt
nem hivatkozon az 6nikbe
aionos nemi pinal il slabil pirkapcsotatbaa. A gprmekvddelr"i gl
jogira
vary bglobb 6rdekere
fogadni szind6kozo ut6lagos alkalrnatlanni vril6sir4 sem a g1e rmek
a visszavonis kapcsin, holott tev6kenp6ge sorin ezt kell els6dlegesen m6rlegelnie.
Me$llapiton, hogy a gyermekaidelni gtim a logillanisig ehircl iiss11lfriggd ussTixigot okoiott a77tl,
hoglt ai iigtben iriryadf, korkrit jogsiabdli rendelkeieseket ai Alaptrimiry eg kiragadotl nndelkelesinek

i-

dnkirles irtelmeiise miatt fgelnen kiuiil

hagyta.

ai eseniryek id,inndtsige alEjtin
gondozdsn
kihelp#s
larelrne#s6t,
2015. iprilis 13tcinen6
megrillapithat6, hogy a parnszoshoz
it kd,vet6en az eredetileg z<ikken6mentesen zajl6 cidkbead.isi eljinist a Glinbatdsdg 2016. iprili
146n lclt, az orszAgos lisrival kapcsolatb ar t$tlana(st l<ed levele, az arra 2Ol6.6prilis 18-in a
Szalsznlgiht 6lta1 adott nemleges v6lasz, valamint ezt k6vet6en, 2016. Lpilis 28-in
megfogalmazoa g,armekv6delrni gyimi kerelem visszavonisa akasaotta meg.2016.6prilis 1a-6n
megtdft6nt a gprmeknek a gondozAsba tbntn6 l<hel1ez6se, e ,ta?lit kelt a Szalszolgitlat
<tr<tkbead6i tanicsad6i Lkalklszitea 6s ellenjeggen isnitelt ktirryteryttarulninl, ami turtalnai adatot
aiial k@csolatban is, hogy panasios aionos nem s3,enilfiet it itetdirsi kapxolatban, de andmAb6l kideriil,
hogy a panaszos szexuilis irinyrltsiga a Szal$ zr,lgitlat szllmAn rnAr konibban ismen volt.
Afenti ti,Uek akpjin nen Tirbanl ki, bogt a Glinhatdsdg tdjiko<!.ttdst kini leuele ana ininluh, hogy
a Siak:iolgikt inlobb hizass6gban 616 drcikbefogad6kat Leressen az onzigos lisrin a helyben 616,
a gtemtek sqtimira siaknailag is negfelelI, aTisnerkedesl, el67,etes gondoTist nrykeidd parasios he!tet/.
1.5 A grrmekv6delrni gy{m ut6lagos lr6relenrvisszavonisa kapcsin
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Ornbudsmankent nem rendelkezem a hatosigokhoz, illewe a birosigolhoz hasonl6
bizon),itisi hatiskrrrrel, igy arurak lopcsrin is csak a rendelkez6semre ill6 iratok
nyilatkozatok
alapjin tudok megillapirist tenni, hogy a panaszost a felv'illalt szexuilis
6s
i.iryn lt rgr, az azonos nem( szem6llpl fennill6 6letdni kapcsolata miatt 6ne-e az igyben
hitr.inyos elbinis.
A Gyimhat6sag viratlan drgybeli megLeres6se kapcsin ri kell mutamonr, hogy koribban
semmilyen jelz6st nem hild6n az egle diilill6 srcmd,ly iftah 6rcikbefogadisa l<apcsin az orsz6gos
lista megkeres6s6vel 6sszefiigg6sben. Ismen voh ugyanis a Gyimhat6sig el6r:- rnAr a lr6relem
u a tiny, hogy egediil lltri :79ni!1 Hvinja a gyermeket cirrjl$efogadni (miudn az
beryujuisakor
els6 helpn szerepl6 hluaspir a gltrmeket nem kivinta 6rcikbe fogadn!. A Szalszolgilat a
meglreres6sben szerepl6 kerd6s6re nemleges vilasa adom, rrajd ezrtAn szinte azonnal sor keri.ilt a
gprmelw6delrni gylm r6szir6l k6relem visszavon6s6ra. Sem a Glimhatosig, sem pedig a
gyermekv6delmi By6m nem ismerte el, hogy lenne birmilpn ok-okozati 6sszefiigg6s a meglrcres6s
eredm6nye 6s a visszavonSs k6zdtt, de eiaiiddbeli egbeeses nds indokkal nebtryn nagariibatf. Nem
jelentette ki nyrltan sem a Gyimhat6sig, sem pedig a glermekv6delrni gyfur\ hogy a panaszos
szexujlis irinyrltsiga, azonos nemrl szem6llpl fennill6 p6rlopcsolata lenne az elutasitris indoka.
Amint arra felhivtam a figelrnet, a glermelct cir6kbe fogadni szind€laz6 szemdlynek
nincsen alanyi alapjoga ahhoz, hogy egy konlrrt glarmeket 6r<il$e fogadjon (csalidot alapitson),
ugyanald<or ahhoz igen, hogy az eliir.isban a lr6relme elbinilisa 6s a ddn#s meghozatala sorin
egrenl6 binism6d kcivetelm6nftt, a t6rv6ny el6ni egpnl6s6get, amely a
tisaeletben tafis^k
krivetelm6nyt a Ket.^z
6s az Ebkv. t6teles jogi rendella#sei is viligosan n,e$ogalrl;azzi-JrSzerem6m itt felhivni a figyelrnet az Emberi Jogok Eur6pai Birosig Nagirrarnar6jinak az
E. B, kontra Franriaorsiig iigyben boiott dtintuinek tartalmdra,s amelyben az azortos nem( szem6llpl
pirkapcsolatban 616, de jogilag eglediilill6 szrm|ly iltil t6n6n6 6rcil6efo gadis larlArozitsival
foglalkozott. A Birosag kimondta, hogy a francia jog - a magprhoz hasonl6an - megengedi,
hogy egyediilill6 szem6lpk 6rrJkbe fogadjanah 6s kialakitotta az effe vorntkoz6 jogi elj6rist.
lvfivel az illam kialakitotta en a jogot, allalnszAsa sorin nem jirlat el diszkriminativ m6don,
nem s6nheti a szexullis orientici6n alapul6 hitrinps meghikinb6aet6s tilalmit. A tuirarozat
szeirnr az eljiro francia hat6s6gok ket 6rvre rlaponik ez elutasit6 d6nt6siiket: egyrlsn ai ellentdns
nenheitaioiri sTgmi! hinrydra, misr(szt a panasios partnerinek hoTTidlldsdra. A Bir6sig szerint az els6
6w <inmag6ban nem sziils6gszenien problematih:s, viszont alkalmas arra, hogya panas zost ezzcl
az el6irlssal megfosszik a hat6kony jogglakorlis lehet6s6g6t6l. A nsnb s79inr nindel i)nkirles
jogalka/naTishai is adgsd somn a boi71lirulisnak a kinlneii sryxuilis oientdcifja niatti negtaga&isdhoi
ueT"ethet. A rruisodik 6rv kapcsin a francia hat6slgok arra a k<ivetkeae#sre jutotah hogy a
gyermek cir6kbefogadisinak garanciii hiinynznak a l6relmezfr 6let6ben. A Bir6sig szeinr ezt
jogosan vett6k figyelembe, 6s nem illapithat6 meg, hogy ebben al<erekrrzl szexualis oierrici6ja
relevins lea volna. A kes6bbi kdzigazgatisi bir6srgi elj6risban mindez heg6sziih a ?a ar<or
iletstihtsdra t6n6n6 utalissal. A Bir6slg kiemelten fontosnak i#lte, hogy E. B. szexujlis
oierrki6jira szimos alkalommal hivatkoaak az el1ir6 nemzeti hat6sigok 6s bir6sigolc az
imtokb6l egy6nelrnii, hogy a d6n#shozatal sorin ez di5nt6 6rvkent szolgilt. A Birosig szerint a
francia jog megnyitona az eryedlilill6 szem6lyek 6s#re is az 6rcil'tefogadist, ezzel al<ir azt k
lehet6v6 tette, hogy egyediilrill6 homoszexuilis szem6ly fogadjon 6r6kbe. A fnncia korrniny iltal
felhozott 6wek e jogi h6m6r tiilsr6ben nem meggfz6ek A francia polgiri tdrv6nftinlv hallgat a
m6sik nemhez tanozb szil6i minta sziils6gess6g6dl, 6s a haosigi.birosigi drlnt6sek szerint a
panaszos rendelkezett azoklel a szem6lps rulajdonsigokkal amelek egy glermek felnevel6sdhez
sziils6gesek A Bi6sig hangsibo za azt,hogy a s3,exrdlis oientlicidt iiltld iigttkben kiiliintisen negydi|
is rytomis inekx kell felnutatni abbo1, hogt ai Egye11niry 8. dkkdael i)ssief)ge:ben alkalna<ott eltini
bindsmdd igaiolhahi /.egtm. A Nagframara 70:7 arinybar, megillapitotta, hogy Franciaorszig
megs6nette az egyn76 binism6d k6vetelm6r5lt ri:gzir6 t+. cikk6t a csalidi 6let v6delm6re
vonatloz6 8. cikkel 6sszeftigg6sben.
nyomoz.atto illetve

i
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Europeaa C-ourt of Human Rights decision in E.B. v. France (Application No. 43546102).
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A jelenleg virzsgillt esetben semmilten tartabzi-s4abnai in, rndoknem hangzott el a hat6s6gi
eljiris sorin annak kapcsin, hory a Szalszalgilfi 6ltal alkalmasnak talik panaszos iltali
<ircikbefogadis p6rlapcsolata, kcirtikn6nyei vary,,6lewitele" a gprmek birmilpn jogit vagy
6rdeket s6nen6. igy htsz6hg 6rdemben nem vizsg6lhat6 az sem, hogy volt-e birmilyen lsszedi
indoka ennek a hatr6nyos k6vetkezm6npkkel j6d megkiil6nbciaet6snek
Az indokoltsig kerrd6skridvel uhlni sziiks6ges az egyenll binism6d 6rv6nyesit6s6vel
cisszefiigg6 speciilis bizonyrtisi snbilyolv.a.. Mivel a disz}riminici6t elszenvedea szem6ly
iftahban a meghikinb6aet6s Gn'y{b6\ illewe a diszkriminici6 ok6ul sznlgil6 kdriilrn6nlrez
az & hitrinyosan megldildrrbonetd szem|lyhez k6pest, ennek ellensrilyoz6sira speciilis
eljirisi garanci6k sziiks6gese[ e k6rten jut szerephez a bi4orytitdi teher megosqltisa, ame} mind az

:van

europai uni6s szabilpzAsban,mind a hazai antidiszlaiminici6s joganpgban megjelenik
Az eudpai uni6s iriqrelvek 6rtelm6ben e megoldis l6nyege, hogy ,a tagilkmok nenqgti
igarydgsTolgihatisi rends4eriikkel tissqhangban horyik meg a sqiiksdges inti7keddseket annak bi4ositrisdm,
hog aqalperesnek keQ'en biqorytitania, hogy o<egyenl| bdndsndd elae nem sdriilt, abban aqesetben, ha aqok a
srymifiek, akiket sajdt dllitdsuk sqgrint aqegtenld bdndsndd eluinek be nem tartdsa miatt sdrelem dfi, a binisig
uagt mds, hatdskiiml nndclkeqd batistig el6tt ofian tiryeket biqoryitanak, anelltekbdl uilelmeqni lebx, bogy
tAz EbbI. ezzel osszhangban akldnt rendelkezih
ktiryaethn aagy kiiquetett negkiiliinbiiTletis fiirtint."
hory a jogs6reLnet szenvedett f6lnek kell val6szinrisrterue egyr6szr6l an, hogy a jogs6relrnet
hory a jogs6relmet
szenved6 szem6lyt vagy csoponot hitdny 6ne, misdszdl pedig
sznnved6 sznmlly vagy csoport a jogs6rt6skor - t6nylegesen vagy a jogs6n6 fehirclezise szerint
rendelkezeu valamelyv6deu tulajdonsiggal.A misikfelet pedig annak abizonyitisa terheli, hogy

a4

-

val6szinisitett krirtilm6nlrek nem illtak fenn, megiafiotlavry M adou jogviszonyrckinte#ben
nem volt koteles megtartani az egyenll bffim5d kivetelm6ny6t.'0
Bir ombudsmanldnt nem folytathatok hat6s6gi eljLrist, a jogi sabitlyozis fenti logikai
rendj6re - tekintenel arra, horyannak ciljaadiszlsiminici6s helyzetekben felbonrlt er,6riszonyok
egyenstlpnak helyre6llitas a - az egyerll ban6sm6d alapjoginak6rv6ry,estil6se megit6l6se sorin is
figflemmel kell lennent Az-az - mivel a g;rermelv6delrni gyim nem tudou 6.de-,, megf9lel6
e dont6s disz}riminati'v jelleg6re lehet
indokolist adni kerelme vinthn visszavon6sLa
kovetlaaemi,amelptazidlbehegfr ees6sekisahtimasnanak
a Sryksryolgikt cdlqott negkeresdse, illetae a
Att,ispontom sT,eint a gdmbahisdgi e/dnis is diintds
josrlns nem indokolhahl inre epitett elutasitds - tissryssegeben alkalmas uolt arra, hrg n panasqos sq,exudlis
m i n t adde tt tu l@do n sdgo n a lEu h h dtninl o s m egkii lii n b ii q1e tds ti Ia lm i b a ii tkii q{i n
Ezzel d,sszefiigg6sben sztils6ges utalnom aq intdryniryns disqkriminncid jelensigerc, amely
els6lr6nt az atryolantidiszkriminici6s szab6llozisbmjelent meg. Az ntszmtnyes diszkrimin6ci6
szarvezot
$aloian nem egyetlen cselekedetben, tev6kenp6gben 6lt testet, hanem
iiv6kerya6g6neh miik6des6nek eg\szit hatja it. Az ntizmtnles megkiil6nboaet6s az adott
sz;:nrel::t taiainak kollelciv rnAatatismnriti, el6it6letei, tudatos 6s tudaualan attititdjei
k6vetlezt6ben val6sul meg, 6s 6lland6sulhat a miikdd6s6ben, ha a szan{ezat nem Lepe!
megfelel6en felismemi 6s- kezelni e mechanizmusokat.l' Az ntezmlnyes diszlrriminici6
voltaLeppen a tArcadalom eg6s#ben rejl6 diszlriminatfv attitiidoknek .gy adott sznwez*t
mrikod6s6ben val6 lekepe#d6se.
a

-

-

a

2. Az tirtikbefogadisi elihths sorin az tirtikbefogad6 kivilaszthshtavonatkoz6 szabhlyozis
6s annak 6rtelmez6se tz egyediiHll6 szem6lyek tittikbefogadisi lehet6s6ge kapcsin

e

2ooo/43/EKh{ryalv 8.c&lc 2000/78/EKlniqalv

10. cil'{<

LAsd Ebkv. 19. S
rr r$[. Ivlacphersorer
10

aI The Stephen Lawrence Inquiry (Stationery Office, 1999) Ln: http://www.archive.officialdoatnents.co.uVdocwent/cm42/4262/4262.htm
23

2.1

A konlaet iig,6en folyatou vizsgilatom sorin sziils6ges a runatkoyi

jogsqabifiok alkotadryos

itelneqe:iwl iixqefigd kirtusre 6s probhnira is felhivni a fi$elrnet, amellek az eljinisban lcletkez6
hatirozatolban ug,an nefi\ de a meglcres6seimre adott egyrs v6laszokb6l harirozottan kitrinnek
Al.apor. ritj|koztatAs szerint ug;anis az eb6 fol<or eljir6 qamhat6slg eliir6sa sorln kizirolagos
szempontl6nt azt vette figyelembe ,hogy aTegik, tiimiryi sTinli sTabdlo4is ifielniben (Ptk. a:|20. [)
a gimhaflirdg elsdsorban a higassigban il6 drdkbefogadik iltali iirdkbefoga&i:t engedcfie{. Ez a jog
'llewe az alkotrninlogi 6rvek alapjin is
6llispont azonban a hatilyos t6teles jogi szz;bltyozis,
finomirisra szoruL A jogszabdlpk uglanis az alibbiak szeint vizolltk fel az <ircikbefogadrisra
alkalmassig <isszetett fehetelrendszedg 6s teszik lehet6v6. az egyedilAbk ookbefogad.isit is.
A Gyw. 62. g (1) bekezdes b) pontja szerint a gyermekvddelrni szalszolgiltatis feladata az
circilr$e fogadni s zindllaza s7.en,iS tij|laztatAsa *z 'inikbefogadis fek6teleir6l. A Gryt . 62/ A- $-a
szerint a glermelw6dehni szalszolg6ltatis a titkos cirtikbefogadk el6klszrise 6rdekeben a
meryei, f6v6rosi gyermelsr6delrni szaklrr&ibuottsitg v6lem6n1e figlclembev6tel6vel Erilasecja a

gyerrrckszimin a bgnegfelelflbb, dniryes alkalna::dgi hatim1aaal nndelkeT| driikbeJogadi sqiil6t.
A Szalszolg6lat NV6l060/2016. szimi level6ben tAjllaztxa a gyimhivatalg an6\hogy
az illet6lass6gi tertilet6n talilt az tirtikbe fogadisra alblnras szerndlyL e#n az orslgos <irtil6e
fogadist el6segit6 szewet nem lcreste meg. A t6nyillisban ismenetettek szerint a Gy6mhat6slg
ilTaspontja az voh, hogy ha nincs helyben 6rrjlSe fogadni szlnd6koz6 6s arra alkalnus hAzxpir, a
genteket nem tehet hefiben il6 egediiktlfidnak nindsiil,i iirdkbe fogadni sTindikolinak kiajdnkni, hanem az
rin. onzlgos ktira lell lariilnie, ahol szint6n az circikbe fogadni szind6ko z6 hizaspfuol<x
prefeniljrilq 6s csak ezmin ajlnlhat6 ki a g,armek 6r<ikbe fogadni szindekozo egfdiitifl6nak
A Gyw. 141lF. S (2) bekez#se azonban aldr6nt rendelkezlT hogy ha a teriileti
gi€rmelw6delrni szalszolgilx az egp6ges circikbefogadisi nyilvdntanis lthdahonAf€rhed ailatal
alapjin nem tal6l a yermek szirn6ra tirtikbefogad6 qiil6t, hala&kalanul meglaresi az orszAgos
circilr$efogadist el6segit6 szervel Mindezek alapj6n illispontom szerint a tcirv6nl rendelke#s
nyelvtani (sziil6") 6s funlcion6lis 6nelrne#se is aa timasnja ah, hogy a befiber il6 iirtikbeJogad,i
silil| elsdbbsiget ilueq akkor is, ha egediililtdkint fogad t)rtikbe.t2 A gyerrrek legjobb 6rdeket jellemz6en
az szalgi$a,ta az addigi lakoheli€t6l nem tul messze (egy nr:isik megy6ben, onlgdszben), nem
teljesen idegen k6myezetben Lell beilleszlrednie az {4 csah$itha. Eleve nem Lrslmezhe$
alkotminl,osan az els6fola.r gyartfi6si9 aznn lo;agSarjzata, hogy magasabb szintri tcirv6nyi
szabilyozits indokolja az eljfuist, hiszen tdw6ryek k6z6tt nincsen hienrchia a magar k6zjogi
rendszerben. Riadisul a Pd<.4:119. $-a is egy cir<ikbefogad6t nevesig a?a? az egyl< (yagy az egl
sziil6 6s az <ir<ikbe fogadott grermek kdzcitti lopcsolatot rcigziri az cirtilSeadis l6nyegekent.
A hatilps szabliyozist ittanulrninyozva mind a Pdi., mind a Gyw. els6dlegesen az
driikbefogadd s7.en,!! fogalmAval operitL Az orslgos lista megLeres6s6t pedig csak akkor rendeli
alkalrnazni, ha kifejezetten nincs helben a glermek sz6mira tir<ikbefogadisra alkalmas sziil6. A
hatilyos 6r<ikbefogadisi jogszabiilyok tehit jelenleg hirom preferenciakrit6riumot 6llitanak fel
ellryt |lveznek a belfOldiek a hilfOldieklrel szemben @tk 4:129. g (2) bekez#$,
el6rryt 6lveznek a he!6en lakok az onng rn:is #szein 616klal szemben (Gpt 141lF $
(2) bekezd6$,
el6n.r" €lveznek a h6zaspirok az egrediilill6klal szemben (Ptk +:120. g (5) bekezde$.
E hrirom preferenciakrit6riumot rogzfu| rendelLe#sek, els6sorban a mlsodik 6s a
harmadik szempont ftelben lakis - parkapcsolati st6tusz) egyrn"ishoz val6 viszoqa lAth*6an a
gyakorlatban probl6rnit okozhaq amely 6nle ryes jogalqlmazlsra teremt leheds6get.
A Ptk 4:120. S (5) bekezddse alapjln a gyrllrh^tbsir1 az <ir<ikbefogadist az e t<irv6nlben
llrreglutarozatt felt6telek megl6te eset6n is akkor engedelpzi, ha az a kiskori gprmek 6ndekeben
6ll. A kiskoru gprmek 6rdekeben a gtinhafll g elsdsorltan a hdiatsdgban iln tirdkbeJogadik nhai

.
.
.

tz

A Gyvt. 141lF.

S (2) bekezd6s6ben

hivatkozott, aleg,siget

iirdkbe;fogadbi

ttliltintat,lt ,lhak

bof$fe,.betd adatdin

aGy\t.

141lF. S (1) belezd6s a) pontj5ban meghatirozon azan aAatokx kell 6neni, amellekhez a gyermek
tirdkbefogadrisanak el6lresltise c6l1ib6l az orszigos tircikbefogadZst el6segit6 srcw yW a kiizponti hat6slg
hozzifll"st biztosit szAnka.
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A KommentAr sz.ennt a kiskoru gyermek |rdel<ehez lopcsolja aPtk an
rendellre#st, amely szerint a gyirta.'/lsag els6sortan r hizass6gban 616 circikbefogad6k 6ltal
wn6n6 rirokbefogadist engedllyezi. A prefer.il6s ez esetben az egyeddill6kent t6rc6n6
drdkbefogadissal 6ll szemben, tekintemel arn,hogy kcizrisen k;rzAr6lag hizastirsak fogadhatnak
cirdkbe gyermelret. Az lletisak kciz<isen nem fogadhatnak gyermeket <ircikbe, a bejegyzett
6leuinak esetdben a kozcis gprmeldr6 fogad6s lqziln. Egyedtib[6 szrm|ly ug]anakkor 6nikbe
fogadhat gyermeket, 6m veliik szemben a gyi:ni:ert6sig el6ry,ben rtszesiti a hiuassigban 616
<ircikbefogad6kat annak 6rdek6ben, hogy a gprmek (legaLibbis feltehet6en) ketsztil6s csal6dban
6lhessen. tla az <ircikbe fogad6 sziil6k hizassigulst felbontj6h az <ircikbe fogadott gyermek
helyzntn a leszArmazAs ahpjfu fennall6 sziil6-gprmek kapcsolatban 616 (azaz jellemz1en v6r
szerintf glermek helqetsvel lesz azonos: mindMt circikbe fogad6 sziil6 sztil6i stitusza
fennmarad, ryyh^ hilon is 6lnek a sziil6h a k6tsziil6s csalid a gyermeket 6rint6en fennmaradhat.
Annak sincs azonbar al<adil1a, hogy az a sz.emtly, ,ki a gprmelet egyediil6ll6k6nt circikbe
fogadta,, hivassl,got kcisscin 6s hizast6na a misik sztil6 gprmek vonatlroz6sibar htlnyz6
jogi[Asilt cirokbefogadis 6tjin betohse. Egyediildlhkint aqonban partnerk@csolatban dl6 srymdlt is
iirtikbe fogadhat gyermeket. Az egyedtil6[6 st6tuszri tircikbefogadni kiv6n6 szemlly alkalrnassag6nak
megit6l6sekor sok szempontb6l jelent6s6ge van annah hory nilen aalddi kdrryteietben il (pl.
rendeTgtt oltlton, bi71os sqocidlis kEaolatok, elfogadd csaldd ds mkonsdg), amellben jelentdsigte!'es a aeh
partnerk@csolatban il6 si,emdfi attitilQe (akdr kiiltin-, akir aTonos nemfr pdmil, partnenfl, dlettdrsnil uan s1i).
APtk hatAlyba l6p6se el6rl-ahivatkozott snbil,Va Gjt. 2003. januir l-t6lhatilps a9. $
(1) belrczd6se :urt:aiknazta, eszerinu a gydnhahistig- aiiirdkbefogadds ci[dnak negfelelflen - a gterrnek
tirtikbefogaddst engedilye{.

irdekdben

-

elsdsorban a bdryssigban dl6 iirtikbefogaddk dltal

tiltini

iirtikbefogaddst engedifle7!.

Jelenleg a beHoldielore 6s a h6zassigban 616hre vonatkoz6 preferencia szabiltq a Ptk, mig
helyben
a
trin6n6 <irokbead6sra vonatkoz6 sabily. a G) rt. tanalmazza. A Gyot. 2014. januAr l-

6l

hatilyos l4L/F. g (2) bekezdls€hez fiizi}tt indokolas szerint a teriileti gyermelw6dehni
szalszolgilat az egyslges cirokbefogadasi nyilvantan6sba rogziti ai ilktdkessegi teriiletdn onikbe
fogadhatovi v6h gyermek 6s orokbefogadisra alkalrnassi nyilv6nitott orcikbe fogadni szindllaza
szem6ly adarait. A szalszolgiht hoziltfldsi jogosultsiggal rendelkezik az iltala rogzitett
adatolrhoz, az orczAgos rinikbefogad6st el6segft6 szr.ru ihal a gl,ermek szirtn ai4nlott mis
megyei teriileti gyermekv6delrni szalszolgilat nyilv6ntanasiban szerepll orcikbe fogadni
szind|koz6kadatathoz,ldilfdldre t;irtin6 orokbefogad6s eset6ben pediB a kcizponti hat6siryiltal
a gprmek szAmin ajinlott kiilf6ldi circikbe fogadni szindlkozo szem6ly adatathoz. A, nj
nflvintartAsi rendszert e az orczAgos rir<ikbefo gtdAst el6segit6 szerv csak abban az esetben rogzit
adatot, ha a gyermek szAmira a tertileti gyermekv6delmi szalszolgilat nyilvintartisiban nincs
megfelel6 rirokbefogad6 sztl6,6s a teriileti gyermelw6delrni szalszolgilar m6s megpi 6rcikbe
fogadni szAnd€lazok k;Eantasat kiri a gyrrmek 6rokbefogadis6nak ellmozArtasihoz. Az ezzel
ellent6tes jog|nelmezis

- nevezet€ ser, az, hogy a teriileti gyermelv6delmi

szalszolg'ilat csupin az
cirolrbefogadni kivin6 hiuaspfurolat vehetn6 figyelernbe alkalrnas sziil6kenq 6s a hluaspfuok
hiAry,rban az orczAgos nyilvantanisb5l kellene sziil6t keresni a gyermek szAmAn, kiiiresithetne az
egyedtil6[6 szem6lyek 6rokbefogad6si lehet6s6geit.
A jogi[ami kovetelm6nlrek tekintet6ben a jogalkot6sr6l sz6l6 2OtO.6vi C)OOC t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Jat) 2. S (3) bekezd6se r1a el6 an, hogy az azonos vagy hasonl6 6lewiszonyckat
azonos vagy hasonl6 m6don, lehetdteg ugtanabban a jogsTabdfiban kelt srybnfio<oi. Avizsg6lt esetben a
feh6telrcndszar s7-orosat osszntanoz6 szabiiyozisa azanban indokolatlanul pirhuzamos, a
felt6telrendszer elemeit - frell6 indok n6lktil - nem wyarLaz aiogszabily rogziti.
MindeT,ek alEjdn megillEitom, hogy o biTonltalan turtalmil sTabifiolis miatt kialakult befiryt a
jogbiitonsdg ktiuetelmdnldael tbsTgf)gd niss4ixigot okoq, niaddsul alkalmas lebet ara, hogy a gtakorlatban
nemcsak kiiuetkeTgilen, banem - a4egtedi iigt kEcsdn - iinkirlyes batdsdgijogalkalna4lst alqogon meg

2.2 Gyermekjogi oldalr6l lardeskent mertil fel az,hogy indokolt lehet-e minden tirtikbeaddsndl elfirytben
risrysiteni aq orsTtigos listin sryrElf bdqaxdgban dl6 pdmkat a hefiben lak6, jogi drtelemben egyediildlldkkal

25

u

rrynben (negjegyezve, hogy az e$ediilrll6 min6s6g nem jelenti azr" hogy
adott szenily
t6nl,legesen eg'ediil is neveln6 a gprmeket). Szimolni ke[ ug]anis azzal al<i5ver)<ezm6nrye l, hogy
belithatatlanl neghossiabbodik ait)rtikbeaddsok irtenalluma, ami az (furcr- gyermekek csalidban val6
nevellred6shez val6 jogrival 6s legjobb 6rdelanek v6delrn6vel is szembemegy. Emellett mindez
ellentltes lerure a jogalkoto iltal is kimondott cillal, az 6rcjkbeadisi eljirisok ler<;vidit6s6vel 6s az
<ircikbeadisok szlminek nd,veked6s6vel. K6rd6s, hogy ilyen automatizmus eset6n ho$?an tudna
6rv6nycsiilni a Gyer. iltal rogzitett azon fontos c6l, amely szerint a gyarmek soninak atinkiiuetire
k6nnlebben 6s a jobban megoldhato a helyben reduit6d6 6rcilibeadrisoknil.
A panaszos 6kal rendelke#semre bocsitott, az Emberi Edforr6sok Minisa6riurnrinak
2016. szeptembe r 6-!nl<eh,5423-l/2016/J1SC(-. sz6mon ikatott level6ben kd,zd,lt a&tok szerint
2015 follannn 13 esetben keriilt sor egediili/hi dhali ddkbefogaddsra, ebbdl ntinddrry 7 esetben ai orsqtigos
liitt nit. EzEWll az adatolts,6l is megillapfthat6, hogy alapvet6e n nem beaelt gyakorlat ez, hogy a
gyermek az orszAgos krira keriil, ha he$ben van ana alkalrnas egyediilill6 6rrJl$efogad6.
Jelenleg az ijriikbeaddsi gtakorlat siakmai/ag i: efiteljesebb pnJenniinak iry! a helben iiriikbeadisra
iniryultl kduetelnirytt, mint a hizassigban 6l6k el6nyben dszesit6s6t az orszAgos kd6l is, rnisdszt
pedg azt" hogy a hdmn prcfercncia-siabtilt itelneTiv is alkalnaitisa ors3igosan eltirf llt.
Nem vitathat6, hogy a grermek legiobb 6rdele jellemz6en a g;ermek min6l hamarabb
arra alkalrrns szem|ly ikah circikbefogadisit, illewe akir a kuhurilis-loMk <inazonoss6ginak
meg6ois6t kivinja meg. Amint arra mir utaltanr, glermekjogi szempoffb6l a hirom ismeneteu
preferenciaszabily k6ziil a hizaspirok ihali 6rdktefogadis el6ry,lcen dszesit6se kcivetelrn6rq6nek
aldror lehetne szerepe, amennyiben a rnisik ket felt6tel fenn6ll (belf6ldi, hellben lako). MindeT,ek
alEjdn kono$ pemekjogi is siaknai imek sitilnak anellett, hogy a hefiben lakd: legyen ai drdkbefogadd
siiild kiuilasTld:a nr,in - a beljildisig nellea a nindlagos pnrtrcncia aielinlsban.
V6gezetiil fel kivinom hivni a figltlmet arra is, hogy indokah a jelenlegi driikbeJogadtin logi
leminoldgia alaposabb dtlekintdse, ilgo otdsa; A hatilycs jogszabilyckban allalmazott ,,egyediilnhi"
meghatarozas ugyanis 6llispontom szerint mrin idej6tmult, nem megfelel6, nem fedi a val6s6got.
Az
66kbe fogadni sz&rd6koz6 szArras esetben nem eg)€diilill6 szem6ly illhat
"egye&tAl66nt" (htzen
hizastirsi kapcsolatban
a hizasrirsak eset6ben is el6fordulhat, hogy csak az egyik hizasf6l
<irdkbefogad6), 6lettini kapcsolatban, iogilag m6gsem eglediil6[6k Pontosabb leheme igy
p6ldi'i ez egyediil;, illewe a ,€Dini sziil6i <inikbefogadis terminol6gia norma sz;ntlhaszri)ata.
3. 6sszegz6s

A gprmelak alapvet6 jogairnk v6delrn66n krilon is felel6s, a nemzetk6zi glermekjogi standardok
t6nJ,leges 6w6n1esiil6s6t szem el6tt tan6 ombudsmankent vizsgilataim sorin kiemelt f6lqsa
6lvez az 6rcikbefogad6s teriilete, arnak alapjogi dimenzi6ja. Jelent6semben mindezek nJomin az
adott konlret iigben folytatott vizsg6latom sorin - az 6nikbefogadisn ininyed6 jogi s z:;biiyozis
alkotminyos 6s szakjogrigi funlci6irnak, valamint relevins elemeinek bemutarisit kdvet6en szimos iltalinos megillapirist tettem 6s alapjogi visszds sigot tAram fel. Kiemehem
mindenekel6tg hogy a guermelq a gprmek csalidban val6 nevell(edds6nek joga, illewe a legjobb
6rdelanek v6delnre ill az <isszeten 6nikbefogadisi eljir{s k6#ppontjiban. A glarmeket <ircikbe
fogadni szind6koz6, arra alkalmasnak tal.rilt szem6lynek nincsen alanl joga ahhoz, hogy konkdt
gyarmeket 6r<ikbe fogadjon, megilleti uglanakkor a tisaess6ges hat6sigi eliirisho z val6 jog.
A jelent6sben mindezek alapjrin meg6llapimttanr, hogy a vixgllt eljiris sonin a
gyermekv6dekni g/mi Lerelem 6rdemi, indoldis n6lkiil t6n6n6, kvrizi diszkrecion"ilis
visszavonisa a harilycs jogszabilyoknak nem feleh meg, amit fokozott, hogy arra az eljir:is lasei
szallaszAban, a ryerekkel val6 banitkozis meglazdes6t kdvet6en lcriilt sor. A ielent6s feh6na,
hogy mind a gprmekv6delrni gyirrL mind az els6 6s m6sodfoku g),:irnhat6sig a panaszos
tisztess6ges eljirishoz 'tal6 jogLval 6sszefiigg6 visszisslgot okozott. El6bbi azzal. hogy
indokoladanul 6s jogalap n6lkiil vonta vissza a l#relmet, udbbiak pedtg azzal, hogy eljir.isuk
sorin a visszavonls eglnelrnii jogszer6tlens6gdt, a hatlskrir<in val6 ttlterjeszke#st nem
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6szleh6lq hanem ea tudornisul v6ve a panaszos larelrn6t alaki otib6l elutasitott6k A jelent6s
rogntshogy a vbsg.ilt eljir.rs tekintet6ben a gyermekv6delrni gyim nem min6siilt iigyf6lnek
A jelent6sben rimutattam arra, hogy az drcikbefogad.isi eljir6s megszakadisa a b ariiazis
6s a krizd,sen eltrihdm id6 miatt bizonyithat6an megviselte 6s tranmttiika az 6,sszes 6rintettet, igy
a panaszost, annak 6le&irsit, de mindenekel6n az 6rintett lcisglarmeket. A g;armekv6delrni g,lirrl
gprmelnek a
illewe a gy6mhat6sigok elj6nisa hatlsiban alkalrnas voh arra, hogy az

|intrtt

v6delemhez 6s gondoskodishoz fitz6d6 jogival 6sszefiigg6 visszissigot olazzon, tovibbi
eljiris sorln sem 6w6ryrsiilt a glcrmek legjobb 6rdeMt figlelembe vev6 eljir':is elve.

oz

Kiemelterru hogy az Alaptdw6nyben szerepl6 alapjogi 6s alapelvi normikat, azok 6nelrn6t
a d6nt6sek meghozatalakor a jogall<aknaz6k sem hagylntjik figplrnen kiviil Mindez azonban
nem vezethet sajit belitison alapul6 6wel6shez 6s lneknezrshez, nem mehet szembe az
Alkotrninybi6sig 6ll6spontj6val. A glermekv6delrni gyim el6tr az e\bis sorin ismermek kellett
lennie, hogy a panaszos azonos nemri pixr:rl 6l stabil plrkapcsolatban. A glarmekv6delrni gyim
nem hivatkozott a panaszos udlagos alkalrrudanni v6lis6ra, sem a gyermek jogira vagy 6rrdelare
lr6relme visszavonisakor. Megillapitottam lgy, hogya gyermekv6delrni gyim visszissigot okozou
azza\ hogy az iglben egpbkdnt irinpd6 jogs?abitly rendella#seket az Naptiiwiny egy
kiragadott rendelke#s6nek cinkenles 6nelme#se miatt figyelrnen kiviil hagyoa.
A rendelkelsemre rill6 intok 6s nyilatkozatok alapj,in vizsgrlurrL hogy a panaszost a
felvillalt szexuilis irinyitsiga, az azanos nemri szem6llpl fennill6 6letrini kapcsolata miatt 6nee az idgyber.h&iinyos megkiilcinbriaet6s. Sem a gdmhat6s6g, sem a gyermekv6delmi gylm nem
ismene el, hogy lenne ok-okozati <isszefiigg6s a megkeres6s eredmdnye 6s a visszavon6s k6z6n.
Sem a gy6mhat6sig, sem pedig a gyermekv6delrni gy'm nem utalt arra, hogy a panaszos szex#lis
ir.inyntsiga, azonos nem( szem6llpl fennill6 pidopcsolata lenne az elutasitis indoka (erre a
panaszbeadvAny ut2lt). A konkr6t esetben azonban semmilpn tanalrni-szakn:ai 6rv, indok nem
hangzott el annak kapcs6n, hogy a Szalszolgilat ihal alkalmasnak talllt panaszos iltali
tirrjkbefogadis pirlapcsolata, k6riilrn6ryei, 6lewitele a gyermek b6rmil1en jogrit, 6ndeket s6nen6.
n nngwiuat teljes hi6rya 6s az id6beli egybees6seh a gyimhat6s6gi eljrffi 6s d6nt6s igy
kiil6n6sen a ctbott meglcres6s lllispontom szerint 6,sszess6g6ben, kiikind,s figyelemmel az
egyenl6 bin6sm6d teriiletln irinyad6 bizonytisr szabl$oha, alkalrrus volt arra, hogy a panaszos
sz€xurlis ininyultsrigrn alapul6 hitrinycs megkiil6nb<iaet6s tilalrnit s6rtse.
Jelent6semben az <inikbefogadisi eljir.isn vonatkoz6 jogszabillok alkotrninyrs
6nelrnels6vel <isszefiigg6sben 6szlelt kerdeseket 6s probl6rnilot 6rckintettenr, mivel az eljirls
sorin arra is hivatkoztak, hogy a t6w6nf sznt$ szablllozis 6nelrn6ben a, gyirtalosltg
els6sortan a hizasslgban 616 rinikbefogad6k iltali drcilbefogadist enged6lyezi. A hatillos
<ir<ikbefogadisi szabilyck a Gyw. 6s a Ptk nyomin jelenleg hirom preferenciakrit6riumot
elfitanak fel el6nyt 6lveznek a belfdldiek a ktilfoldieldrel szemben etk 4129. $ (2) bekezd6$,
el6nyt |lveznek a he\ben lak6k az orszig rnis dszein 6l6klal szemben (Gyw. t+t/F $ (2)
bekezd6$, el6nyt |lveznekahizaspirokaz egyediilAll6kkal szemben (Ptk 4:120. $ (s) belczd6$.
A jelent6s rimutag hogy a jogalkotissal 6sszefiigg6sben tartal-mi garanc a, hogy az azonos
vagy hasonl6 ilewiszonyolar azonos vagy hasonl6 m6don, lehet6leg ugyanabban a jogszab6lyban
lall szabilyczni. A vixgah esetben a felt6telrendszer szorosan 6sszeratozn szabillozxa azanban
kell6 indok n6lhil nem wy'anz a
indokolatlanul pirhuzamos, a fek6telrendszer elemeit
jogszabily mgziri. MegLll^pitotanr, hogy a baorrytdan taralrni sabilyozits miatt kialakult
helszet a jogb;ztonslg kSvetekn6nlvel 6sszefi.igg6 vissziss6got okoz, r{adtul alkalrnas lehet
arra, hogy a gJakorlatban nemcsak egpzenien kdvedrezetlen vagy nem egyenelrnri, hanem - az
egyedi iigy kapcs6n - egrenesen 6,nkenyes hatos,igi jogallakazist a.hpozzrr. meg.
Gprmekjogi oldalrol megvizs grlam an is, hogy indokolt lehet-e minden 6r<ikbeadisnil
el6nlben dszesiteni az orszAgos list6n szerepl6 hiaassigban d6 pirolat a helyben lako, jogi
6rtelemben egediilill6klol szemben. A jelent6s alapjin jelenleg az d,nikbeadisi gyakorlat
szakmailag err5teljesebb preferencirinak 6rzi a helylxn 6rcikbeadasra iraryall6 k6vetelrn6nlg mint a
hrizassrigban 6l6k e16ryben 6szesit6s6t az orszAgos listirol. I+ngstboztarn, hogy nem vitathat6,
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hogy a gyermek legjobb 6rdeke jellemlen a min6l hamanbb arra alkalmas szem6ly iltali
<ir<ikbefogadisit, illewe a hrltur{lis-lolnik 6nazonossiginak rnegloistt kiv6nja meg. Mindezek
alapjin komoly gprmekjogi 6rvek szolnak amellett, hogy a hellben lakis legpn az 6rcil6efogad6
sziil6 kivllasaisa sorin - a belf6ldis6g meller, - ffiedlagos preferencia az eljirisban.
"

Int6zked6seim
Tekintettel xra,hogy az eryedi iigten 6rintett gyermek id6kcizben rruisik c;rrjkbefogad6 csalidn
tal/1r" az egedi iigtben folyta.tott elj6nis lopcsin - a gprmek csaHdban val6 nevelked6shez val6
joginalq illewe legjobb 6nCelienek v6delrn6re tekintettel - konknt ke$enirye<lst ner lesryk.
A jelentisemben feltln, alapjoggal cisszefiigg6 vissztsig orvoslisa 6rdek6ben

1)

Ajbt. 37 . ga abpjin fetkinn az errbei er6forrlsok minisztedg hogy - az tgazsitg$i
minisaerrel egyttmrikdd6sben - tekintse it az rirrikbefogadissal kapcsolatos hatilyos

az

t6rv6nl preferencia-szabillok

jelent6semben kiemek ellentmondisait, bizonyalansigait"

majd pedig azok megsziintet6se 6rdelaben l<ezAemirlezzr a szabillok egltnelrniv6
t6tel6t olyen m6don, hogya belfoldisig urln rnisodlagos preferencialant lehet6s6g szerint
a he\ben lakis szerepeljen,

2)

az A1bt.31. g (1) bekezd6

se

alapjinJelktnn az emberi er6forrisok miniszter6t, hogy

it az dr<ilbefogadissal, az 6niLrbefogadisi eljiras szaLrnai-iogi kenC6seivel
lopcsolatos jelenleg rendelke zrsre itll6 szaknai protokollokat, m6dszenani
ritmutat6kat 6s mis kiadvrinyolet a jelen eset tapasztalataira, a gprmelw6delrni gyim
szerep6re 6s feladarin tekintettel 6s fontolja meg azok sziils6g szerinti
feliilvixgrilat it;

a)

tekinme

b)

kiildje meg jelentisemet a megpi 6s f6virosi korrninyhivatalok glermelw6deLnig),:irnhabsigi teriiletin felel6s vezet6i sdmAra tovibbi tegye el6rhet6v6 a teriileti
glermekv6delrni szalszolgilatoh a g,ermekv6delrni gyimok sz6nr:in;

3) az Ajbt 32.$aabpjinJelkinn aPlcsiJirisi Ffivatal hivatalvezctlj|t6s

a Bannya I\Ggpi
Korrninyhivatal korrninynegbizottjit, hogy az els6fok6 illewe rnisodfolqi $,{rnhat6sigi
eljirisok sor6n a j6v6re n6z-te az 6nikbefogadissal kapcsolatban az 6rintenek tisaess6ges
hatosigi eljirish oz ,al6 jogit is a gyermek legjobb 6rdekenek v6de1m6t szem el6a tarwa,
a jogszabilyok lcretei kria jirjanak el6s ezt az e\ins szerepl6it6l is k6vetel.j6k meg;

a)

az tabt. 32. $-a alapjinjauanlon a Bannp Megpi Gyermekv6dekni Kdzpont 6s Teriileti
Glermekv6delrni Szalszolgilat rgilgat6jinak, hogy fontolja meg a jdv6re n6zve al<Ar
szakmai civfuzewezetek krlzrem(k6d6s6vel
a megyeben dolgozo gyermekv6delrni
gy6mok glermekf ogi.alapjogi tovibblap#s6n val6 r6szv6tel6nek lehet6s6g6t.
JOG
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