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Az eljdds megindulisa

'l'obb olvan, tartalmiban hasonl6 beadvdny 6rkezett a Hivatalomhoz, amelytren az orokl:efogadni
45 6r'
sz6nd6koza szemtllv s6telmezte az orokbefogad6 6s orokbefogadott kozti, maximilisan
a
a
tendelkezd:s
szerint
panaszosok
A
61etk6r kilonbsdget meghatirozti iogszabilyi tendelkez6st.

jelenkori tirsaclalmi viszrini,okat nem kell6ea trikrozi" i.deidtmult 6s pontadan is, a jogalkalmazdsban
A
e1t6r6 eredm6nyre r,:ezethet att6l figg6en, hogy a gyimhattlsig milyen 6rtelmez*dst kovet.
"*ir6
bekezd6se
4:121
(1)
torv6nv
6vt,V.
2013.
s2616
$
kifogdsolt renclelkez6s t aPolgdri'l'orvinyk6nyvt6l
.orttmazza: i)riikbeJbga(t6 q i zs. ihtd6t betihiitt, csekkuikipes srynily lehet, aki a gtennekdl legaltibh 16
tiriikhefagat*isira'
iruel, legftfebb
*i2 +; Arin/ lttt*bb, * srynilyisige, ktiiilm{ryei alap1nn alkalmas(aa gyermek
Aibt') 18. \ (1)
tovibbiakban:
torv6ny
CXI.
2A11.6vi
szob
biztosar6l
alapo.t6 iogok
,lrkezett
iigvekbea
sz6mt
A"fB-751/2017.
6s
az
szim.6
bekezd6se alap)Ln az ,\jB-447/2017.
inditottarn,
r"izsgilatot
is
iigyekben
panaszbeadvinyok alapjin az egyes egyedi orokbefogad6si
melyek eredminv6t e-kozos jeientdsben foglalom cissze. Az AJB-446/2Afi. szimir, *z A)ts3451/zAfi. szdmri 6s AJB-3914 /2A17. szimri tigvben panaszosok a Ptk. fent iddzett rendelkez6s6t

t6madt6k a 45 6ves korkrikrnbs6ggel kapcsolatos rendelkez6st kifogisolva.
A sajt6b6l1 a pan*szbeadvdnl,okban foglaltakhoz hasonld esetrdl szereztem tudornAst, illetve a

jelen vizsgilat sorin 6rintett tit iig panasqosibdt uigtn a ni/ak, ninl nexl.isliilfinil elltelyerytt gtermtkel
'kiyrinltik
illna iirt;kbeJbgadni.Tel,tntettel mindezekre, tov6bbi arta, hogv a pithuzamosan foly6, AJB$512Afi. szimon iigl'ben folytatott r&sg6latom: sorin kapott tdilkozr*tisb6l is a neuel6si/l[ d/ta/
keqderairye4ett iiriikbefogaddnk egyre erfsiid| tenrhnciajira kiiuetkeiletbetlen, mind a korkirlonbsdg, mind
pedrg a nevel6sziil6i orokbefogadds probl6makor6t az Ajbt. 18. $ (4) bekezd6s6ben fr:glaltak
alap)inhivatalb6l kiterjesztett elii*6s keret6ben kiv6ntam 6ttekinteni.
Ajbt. 1. $ (2) bekezd6se szerint a biztos tev6kenys6ge sorin - ktrlonosen hivatalb6l inditott
eliir6sok lefolytatisival - megkiilonbci,ztetett figyelmet fordit a gverrnekek iogarnak v6delm6te. A
fentiek atapi6n vizsg.ilatot inditottam a gyermek legjobb 6tdeh6nek megfelel5 el)6tis elv,lnek, a
gyentrekek v6delemhez 6s gondosko&ishoz val6 ioga 6rv6nyesiil6se 6rdek6ben.
A r&sgilat sorin Aibt. 21. $ (1) bekezd6s a) pontja 6s (2) bekezd6se alapi6n megkerestem
az emberi er6forisok miniszterdg 6s az egyes iigvekben eljdrt Pest N{egvei Korminyhiutal
Szentendrei Jd.rdsi Hivatalinak hivatalvezet6i|t, a Pest N{egyei Tenileti Gyermekv6deLmi Kozpont
6s Tertileti Gyermekv6delmi Szakszolgilat rgaz,gzta16t, a Szabolcs-Szatmdr-Bereg L{eg-vei
Korm6nyhivatal lr{yiregyhizi )fuirsi Hivatal6nak vezet6i6t 6s a Szabolcs-Szatrn6r-Bereg Megvei
Gyermekv6delmi lgazgat6sdg 6s'Ienileti Gyermekv6delmi Szakszalgiiatigazgatoiit.
llfunkar6rsam rcirid riton, tclcfonon k6rt rii6koztatist a N6gdd Mcgrci Kormdnvhivatal
Salg6tarj:ioi JirdsiHwatala Gy6mirgfi Oszrily{nak vezer6i6t67, valamint a Rorsod-Abadj-Zempl6n
Mcgyei Korm6nyhivatal Szercncsi j l*6* Hivatali"nak yezct6,6t61.

lht

is

h$!r:1i teale!-hulten).ek/210536ibzakito*ak-botondot-a.csal dtol.htrnl

' A p*r*zor neve15szill6k€nt szeretett volnr orrikbe fogrdoi egy *6la elhelyezett gyermeket, 6s ezzel kapcsolatos
k6relm6t - m6g azel6tt, hogy a grermeket orokbeadhat6vi nyilvinitottik volna * beielentette a Pest \'Iegyei f'eriileri
Gyermekv6delmi Szakszolgilatnak. S6relmezte, hog1.' annak ellen6re, hog,v a gr,'ermek S'ermekv6delmi glimja
kezdetben timogatta cirokbefogad{si szind6krit, a gyermeli t6nvlegesen cirokbeadhat6r.i nyihtnitrisit kovet6en
{llispoatjit megvfitozratta, 6s mds orokbefogad6 csalidot keresett a gvermek szimira annak ellen6re, hogl'a gyermek

v6r szerinti sziil6ie kifeiezetten azt szeiette voina, hogy a gvermeket a nevel6szii,l6 fogadia 6rokbe.

2

Az alkotminyos fogok 6s alapelvek

-

aiogilltamis6g elv6b61 fakad6 iogbiztonsdg kovetelm6nye: ,)tlagtamrs4igf)getlen demokratikus
jogillan." [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s];
?z egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6ny e; ,,Magyamrs<ag a< alapuetd jogokat mindetkinek birne!
negkilAnba1letis, neaeqetesen fE, s{n, nen, fogyatikusdg nyelt, uallds, politikai uagt mds ailendnl,
nenryti aagy ttirsadalni s$mayis, wgtoni, s{iktisi aagy egib he!ryt sryinti ktilanbsdgtitel nilkAl
(2) bekezd6s];
biilo$tja." [Alaptorv6ny XV.
"ikk
va16 joga: ,Mnden gyermekrek joga uan a
6s
gondoskod6shoz
a gyemnekek v6detemhez

-

-

,rgu*tt hsti, tryllemi is erkt;hsi
XVI. cikk (1) bekezd6sl;

- a tisztess6ges eljfuilshoz
dtiJ-ehalhsidlkt;1,

fqtddisiheq sqiik$ges aid.elenheq is gondoskoddshol.

va16

" [Alaptorv6ny

,Mindenkinek joga uan ahho7, bagt iigeit a hattisigok
issieri batdiddn beliil iiltd<<lik " (Alaptorv6ny )GIV. cikk

jog:

tisT1essdges rnrldon ds

(1) bekezd6s).

Az alkalma zott iogszab 6lyok

o

a hizass6.g6l, a csal6dr6l

6,s

a

gydms6g'r61 s2616 1952. 6vL

IV. torv6ny (a tovdbbiakban:

Csit.);

. a Gyermek logair6l sz6l5, New Yorkban, 1989, november 20-in ke]i- Egyezmtny
.
.
o
o
.

kihirdet6s6tat szota 1991. 6Yl IX[V. torv6ny (a tor,'6bbiakban: Egyezm6ny);
a gyermekek v6delm&61 6s a gyimiigyi igazgatzxol sz6lo 1,997 - 6vi XXXI. torv6ny

(a

tovibbiakban: Giwt.);
egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozdit6s6r6l sz6l6 2003. 6vi C)O(V'
^z
torr,6ny (a tov6bbiakban: Ebktv');
a kozigazgatdsi hat6sigi eljdtis 6.s szolgilrg;tis 6ltaldnos szabillyirol sz6l6, 2004' 6vi CXL'
torv6ny (a tovibbiakban: Ket.);
Ptk.);
a polg6ri Torv6nykonyr6l sz6l6 2073. 6viV. torv6ny (a tov6bbiakban:
a gyitnthat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6mtigyi eli6rilst6l sz6lo 749/7997'
Gyet')'
1tX. tO'1 Korm. rendelet (a tov6bbiakban:

A meg6llapitott t6nydll6s
1.

Az AJB-446/2017. szdmrt figY

2074' ianu6r 24-6'n vette
1.1 A panaszosok nevel6s6ben l6v6 gyetmek 2013 nyarilt sziiletett,
Korm6nyhivatal Szerencsi J6risi Hivatala (a
nevel6sbe a Borsod-Abarii-Zempl6n lr{egyei
"helyezte
el a panas zosn67, mint nevel6sziil6n6l' A
tor,6bbiakban: Szerencsl Cyamfti"atal) 6s
6s fenntat::'t'' A gyermek
Szerencsi Gydmhivatal a nevelesbe v6telt Z0\6-ban feltlvizsg6lta
48, a nevel6apa 52 6ves' A
neve11inya
a
n6gynapos kora 6ta a panaszosokkal 61, akik kozril
a c6llal' hogy a gyermeket
azzal
p^iurrorot az otokbefogad6i tanfolyamot sikeresen elv6gezt6k,
nagyon szotos kot6d6siik
orokbe fogadhass6k, n,ir7"t mindketien 6rz6kelt6k, hogy i gyermekkel
szoros kotod6siik azonban
alakult ki. Egy6bir6nt 15 6ve l6aakel nevel5szirl5i felJatokat, ennyire
korabban nem neveltek' A
m6g nem volt egy gyermekkel sem, Ineft tisziilott koru gyermeket
a tililkozratist kaptik' hogy mivel
tanfolyam elv6gz6s6iiavet6en a gyimh?t6s1imunkat6rsaitalyt
dwel id6-sebb' mint az orokbe fogadni ttiu61'
a fiatalabb koru orokbe fogadni Jianalkora? +S * 1et
az iogszab6ly miatt kizfut' A
gyermek, kifeiezett; ,, 6'orokb efogadisira t"- i.., lehet6s6giik,
indult'
['^po* inform,6ci6k szerint egyedi iigy a gyermek or6kbefogad1sfua nem
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illetve
1.2 Mivel a panaszosok nem hat6s6gi elj6rist, hanem logszabilly rendelkez6s6t kifog6solt6k,
orokbead6si
mivel a gyermek ap^rrasz megr6tel&or m6g nem is volt orrjkbefogadhat6, .az 3gyedr
nem viz'sg6lh^ttn-IA gyermek jogi stituszinak_6s csal-6di 6llapot6nak nyomon kovet6se
ogy"t
"lJ.,re
6ijek6ben munkalitsam rovicl riton t.it megkeres6st. A Szetencsi Gyimhivatal 6ltal
rendelkez6semre bocs6tott informici6 szcrint a gyermeknek a nevel6sbe v6tel6t a gyirrrhat6sdg a
20L7.6prhs 24-6n kelt 6s 6prilis 25-6nioger6ssr6 vdlt hatuoz*tdban fenntartotta. A Botsod-AbadjZemplin lvlegyei Korminyhivatal Miskolci J66si Hi-rratala 2017 ilpnhsiban meginditotr-a az
orokleadha6lr'i, nytlv6rrrtisi eliilritst, ami felenteg folyamatban van' A panaszosok a ielenleg
harilyos jogszabilly rendelkez6s6n6l fogva az ortikbefogad6k kor6b6l krzdttak.

1.3 Az tigyben a7 embei erffonrisok niniryltret kerestem neg, mivel a beadvdnyban iogszab6lyi
rendelkez6it kifog6soltak, illetve, a panaszok szimib6l arra kcjvetkeztettem, hogy a probl6ma nem
egyedi term6szet6. A minisztert affa k6rtem, hogy ti)6koztasson a vtzsgillattal 6rintett Ptk.
r"rrd"lk"r6rben foglalt 6letkorbeli ktlonbs6g meghatarozisitak iogpolitikai indokair6l 6s iogalkot6i
c|ljfu.ol. K6rtem tov6bb6 azt is, hogy osszess6g6ben fejtse ki )ogi 6s szakmai allilspont)it az
orokbefogad6s eset6n alkalmazand6 korktlonbs6g tekintet6ben. Megkeres6semre az EMMI csaldd'
titkdriti I a kove*ez6 v zlzszt kaptam.
Az 6llamtitkir)elezte,hogy az orokbefogad6s 6letkori felt6teleit a koribban hat6lyos Csjt. a
2003. )*n:udr l-t6l r:6rryad6 m6dosit6sa rogzitette. A Csjt. 47. $ (1) bekezd6se alapilrt az
orokbefogad 6 csak az a teliesen cselekv6k6pcs, nagykoru szem6ly lehet, aki - a kiilon
iogszabilyban meghat6rozott - orokbefogad6s el6tti tan6csadison, illetve felk6szit6 tanfolyamon
eredm6nnyel r6szt vett, szem6lyis6ge, koriiLlm6nyei ilapiiln - a gyimhat6sig orokbefogadis el6tti
eljfuilsa sor6n hoz5n hatirozata 6rtelm6ben - alkalmas a gyermek orokbefogadilsin, tovitbbh a
gyermekn6l legal6bb 16, legfeliebb 45 6wel id6sebb. A rokoni, illetve ahizastarsi orokbefogad6s
tu ifnsdgiigyirt fele l6s dllan

eset6n a korkiilonbs6gt5l, iiletve a felk6szit6 tanfolyam elv6gz6s6t6l el kell tekinteni.
Az dllamtitkir kiemelte, hogy a gyermek 6s az otokbefogad6 kozott fenn6ll6 minimdlis 6s

maximilis korkiilonbs6g meghat6rozisinak ci!'a az volt, hogy a v6r szednti csal6dj6t valamilyen
okb6l elvesztett gyermek szimira hossz6t6von 6zelmi, fizikai, iogbiztonsdgot nyrijt6
orokbefogad6 csalidban tot6n6 felner.elked6st tegyen lehet6v6. A legaldbb 16 6v korkiilonbs6g
el6ttdsdnak indoka az volt,hogy az orokbefogadis 6tett, megfontolt drokbefogad6i dont6s legyen,
a naxinilis korkilltinbsdg megbatiroryisa pedig azt c6lozta, hogy a gyermeket orokbefogad6 sztlei
virhat6an 6letkorukb6l ad6d6an - ehhez kapcsol6d6an megfelel6 eg6szs6gi illapotban -.lil tudjl1k
neuehti,6s megfelel6 rugaimass6ggal tudi6k kezelni a gyermek 6letkori, fejl6d6si szakaszaib6l ad6do
(f6k6nt a serdii{6korhoz kapcsol6d6) neh6z, probl6mis helyzeteket.

Az illamtitkir utalt atra is, hogy 2014-ben az nj Ptk.

megtartofia az orokbefogad6 6.s az

orokbefogadand6 gyermek ko*iilonbs6g6re vonatkoz6 szabillyokat, illetve ez al6l a koribbi Csjt.hez hasonl6an tovibbra is csak h6rorn esetben enged kiv6telt tenni:

l.

ha tokoni vagy

hiz*stirsi otokbefogadis tcirt6nik;

2.

ha hizastars otokbefogad6k vannak, akkor esetiikben csa.k tz egyik f6lnek kell megfelelnie
az lletko i ktlcinb s 6gnek;
3. testr,6tek otokbefogaddsa eset6n az id6sebb gyelnek 6letkora szimit, ebben az esetben a
fratalabb gyermek 6s az orokbefogad6k kozott lehet nagyobb a korktilonbs6g.
A neuel6:qiil6 dltali t;rtikb€flgadds nen tarto$k a kiudtelek kiiqg, emellett a hadlyos szabillyozis
nem ad lehet6s6get m6rlegel6sre, m6kinyossig gyakorl6sdra a korkiilonbs6g megl6te tekintet6ben.
Az 6llamtitk6r szetint a nevel6sztil6i elhelyez6s c6lia - elt6r6en az orokbefogadist6l - a gtermek
dtrreneti gondoryira, neueldv a nevel6sziil6 iital add;g, amrg a gyermek hazagondozisdra, vagy
otokbefogadis6ta nem keriil sor. A nevel6sziil6 feladatait a Gyvt. 55. $-a haLarozza meg.
A Gyvt. alapidn a nevel6sziil6 alapfeladata, hogy el1segttse a gyermek adr sqeinti aalldjdba uald
uissrykeriildsit 6s ennek 6rdek6ben egyiittmfkodik a csaliddal, vagy ha ez nem lehets6ges, nem 6ll a
gyermek 6rdek6ben, al*or rcgttse eld aq iinikbefogadd csaldfudl tiirtdrd elhefieTg:lt. A nevel6szril6i
alkalmassig felt6telei a nevel5sziil6i feladatokb6l kifolvolag mdsok mint az orokbefogad6i
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alkalmass6g6.

A nevel6sztil6nek mind

szem6lyis6ge, mind eg6szs6gi 6llap<:ta 6s

konilm6nyeialapjit

alkalmasnak kell lennie a ndla elhelyezett gyermek kiegyensflyozott fejl6d6s6nek biztositds6ru 6.s a
csal6di6ha tort6n6 r'isszakert{6s6nek vagy orokbefogaddsinak tilmogatasdta, valamint a gyermek,

6atal feln6tt 6letkori sziiks6gleteib6l ad6d6 feladatoknak az ellLtis6ra. Fontos szakmai c6l a
nevel6sziil5k kiv6laszt6sa, felk6szit6se, a k6s6bbiekben a grermek nevel6se, gondoz6sa sor6n aq
tiriikbefogadfu is a neaelIqiilfsdg eltdrd cdfiainak - amelyeket a hatllyos szabillyozds egy6rtelmfen
megfogalmaz - meg6rt6se, elfogad6sa 6s megval6sitisa a nevel6sziil6k 6lta1.
A Gyvt. 54. S (1) bekezd6se szerint - az egy6b felt6telek mellett - nevel6sztil6 az a szem6ly
lehet, aki a gondozdsiba helyezett gyermekn6l legal6bb 18, de legfeljebb 50 6wel id6sebb, 6s
szem6lyis6ge, eg6szs6gi illlapota 6s kortilm6nyei alapjin alkalmas a r'6la elhelyezett gyermek
kiegyensrilyozott fejl6d6s6nek bntositilsam 6s a csalild)iba tort6n6 r,'isszakeriil6s6nek vagy
orokbefogad6s6nak tdmogatisdra, valamint a gyermek, {iatal feln6tt 6letkori sziiks6gleteib6l ad6d6
feladatoknak az ellit:.sira. Az iiriikbefogadti s{il6tdl eltdfi dklkri korhatdr meghatdmTisilt az indokolta,
hogy a nevel6sziil6 az esetek dont6 tobbs6g6ben 6tmeneti ideig, a hazagondozilsig vagy
orokbefogad6sig neveli a gyermeket, illetve elLilga az ut6gondoz6i ell66sban lev6 {iatal feln6ttet.
A v67asz szerint tobb nevelSszril6i h6l6zat tapasztalata szerint a m6r id6sebb nevel6sztil6k a
n6luk elhelyezett kisgyermek hazagondozdsdt, illetve orokbefogad6 szril6hoz tort6n6 itgordozds6t
kiv6l6an tudi6k biztositani, egytittmrikod6siiket a gyakorlat 6s az isrnereteik nagyban segitik. Az6rt,
hogy a csal6djukb6l kiemelt gyermekek elhelyez6se els6sorban nevel6sziilSn6l legyen biztositva, a
szaktirca nem 16tja indokoltnak az 6letkori felt6telek szfkit6s6t.
Az illamtitk6r 6ll6spontja szerint az a t6ny, ha a neuldsqiilfinil az orckbefogad6sra val6
alkalmass6g felt6telei - bele6rtve a 45 6v korkiilonbs6gre vonatkoz6 felt6telt is - fenn6llnak,
tinruagiban nen tererut jogosultsdgot a gterzek iirtikbefogad,is,ira. Lz orokbefogadis enged6lyez6se
tilrgyiban az illet6kes gyilrnhatas6g a teriileti gyetmekv6delmi szakszolgp.lat javzslata alapj6n dont. A
koriiltekint6 dont6s meghozatalilhoz szdmos k6rd6st, szempontot vizsgdl abb6l a c6lb6l, hogy az
orokbefogadis a gyermek 6rdek6t szolgplia. Az orokbe fogadni szind6koz6 szem6lyis6gi 6s
kortilm6nyeiben val6 alkalmassiga mellett fontos szempont p6ldiul a v6r szerinti gyetmekek,
nevel6szril6 eset6ben ezen feiul a csalddban nevelked6 tobbi nevelt gyermek viszorty,ilisa az
orokbefogad6shoz, annak k6s6bbi hat6,s* a gyermekekre. Minden gyermek 6rdek6ben ezen egyedi
kciriilm6nyek gondos m6rlegel6se sziiks6ges a szakemberek ft.s26.r61, melyek kozott szempont a
gyermek nevel6s6nek folyamatoss6ga is, igy h, a nevel6sziil5 gondoz{s6ban 6vek 6ta nevelked6
gyermek v6lik orokbefogadhat6vl, mdr ai drdkbefogadis el6kds4ti$nek fofiamattiban nikdrdeqnek a
ieuelfisiiitd s4inddkdra, 6s annak ismeret6ben keresik meg a gyermek szdmLra legmegfelel6bb
orokbefogadni sz6nd6koz6t, aki ugyanakkor lehet maga a nevel6sziil6 is.
Az 6llamtitlc{r ielezte: annak 6rdek6ben, hogy az orokbefogad6 sztil5 6s a nevei6szful6
tekinter6ben elt6r6 6letkod felt6telek ne jelentsenek probl6mit egy gyermek orokbefogadisa sotin,
egyes nevel6sztl6i h6l6zatak mfkodtet6it 6s a teriileti
inrl.okoknak turtjnk negsitilitani
^z
gyermekv6delmi szakszolg6latok eihelyez6ssel foglalkoz6 szakembeteit. Sztiks6gesnek 16ti6k a 45
E"n6l magasabb korkiilonbs6ggel nevel6sziil5n6l tort6n6 elhelyez6sek e-set6!-en a leend6
nevel6sztil6k korekt 6r pontor 16)6koztatdsdt an6l, hogy a gyermek orokbefogadhat6v6 valisilt
kovet6en sem lesz lehet3s6gtik a n6luk elheiyezett kisgyermek orokbefogadisdn,6s csak ennek
tudat6ban, ennek m6rlegel6s6vel v6lta1j6k a nevel6sziil6i feladatok ellltisit.
fiie1ozt*tas$ho1 meil6kelten az 617mtlirr6r megktildte a mis, f6k6nt eanipai orsligok
srybrifio4istit ds gtakorlatuit osszefoglal6 ttib/riqatot, amely kitekint6st o.sr6it az orokbefogaddsok
tekinier6ben ai als6 6s fels6 forhatirt, korkiilonbs6get, 6s csal6di illapotot (h6zask6nt,
egyedtilill6k6nt, 6lcttirsak, azonos oemfi p6rok) illet6en. Azok koziil az orszdgokkoziil, amelyekkel
klpcsolatban van adat, 45 iandl magasabb iorkiitiinbilget csak Bulgdria, Gi;rtigonryig Utuinia, h Poftugtilia
,ogrd 1u^lo*ennyi felsorolt illam eset6ben a kotktlonbs6g 50 6v lehet), emellett az Egyesii'lt
Kir;tyraguun nincsen megbatilrozv a iogszabillyban a korkiilonbs6g.
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2. Az AIB-447/2A17.

szdmi iigY

nevelt egy gyefmeket' akit k6t6ves
2.1 A pataszos el5adta, hogy nevel6sziil6k6nt szirlet6se 6ta
a v6rszerinti sziil6k hozzAlilrultak
kor6ban az illet6kes iaraiiUtiital tirtikbeadbatdnak nliludnbofi, mivel
l6treiott 6rue1rrri. kot6d6s miatt
hoql-a
a gyermek titkos orokb ead6s6hoz. A panaszos ielezte,
i<fogasolta, hogy a slaks(olgikt nen
szeretn6k a gyermeket feles6g6vel egytitt otokbe fogadni'
meft szakmai 6llispontjuk
miatt,
tdmagatta a4 iirtikbefogad,ist a {oztiik 1-6"6 korkti{onbsEg
$etve,
gy;m 6s a
.r"ri., n gur*r*iri nem irdeke, bog o neuetdsqiild freiq* ArA*yr. A gyermekv6delmi
arakb"fogadist' A gyermek sziilet6se nap16n a
Sy"r"."ki6i k6pvise16 tdmogattdk i-nerrel6szii16i A prt nurot szerint a torv6ny nem fogalmaz
45 dues.
i'^r^rro. ia*i hdnapltal It irgy napp( ntitt korkiilonbs6g
alatt iletdaet uagt napldi duelkell-e 6rteni'
a
hogy
*.g,
mert ,r"* ,r.r"L
egy6rtelmrien,

Jtinii Hiuatalit (a-toudbbiakban:
Megyei Tedileti plermekv'delmi Szakszolgalat ('

2,2 Az iigyben megkerestem a Pxt Megyei Kormiryhiuatal Srynten&vi

Sryntenrli' Gl,,inhiiatal), tovdbbl a icst
tzl'koztaast.
tov6bbiakban: Pest tue$'eiTEGYESZ) vezet6)6t61k6rtem r6szletes
pn-t4C/GYAM
/1749-26/2074. szim:6 2414'
,
A gyermeket aizentendrei Gyimhivrtl
mint nevel6sziil6n6l'
el
panaszosn6l,
helyezte
okt6ber 1B-6n kelt hatirozatiban ideiglenes hat6llyal
A Szentendrei Gyamhiv atalPE-14C/"Cyxra/n43/2015. sz6mi 2075. ianuilt 72-rhat6rozatab^n
, gy"r-"k"t nerrel6sbe vette a gondoz6si hely fenntarlisa mellett 6s a gyermek k6pviselet6re
TEGYPSZ iavaslata
gy3r*"1,r6delmi gydmot tendelt ki. A Sr"rrt"ndrei Gyimhivatal a Pest Megyei
felmentette a
batirazatival
4-i
februir
pr,-t7/GyANt/26-B/201,6.
2016.
szim&,
fiipii", a
ki'
rendelt
gyimot
f.ir".,a"ft gyermekv6delmi gy6mo t 6,s 2016. febru6r 1-t61 nj gyermekv6delmi
hivatalb6l
meghatlrozott f6levi feliilvizsgilati eli{A.s1kat
A"gy6mhut6 169
^:1ogsr^bilyban
A tiuto* gyermek v6r szerinti sziilei 2016. m6jus 4fenntartotta.
lefolytattaL u n*...l6Jbe v6telt
6s egyiittesen hozzi)fx'al6 nyilatkozatot tettek
megielentek
id6ben szem6lyesen
e' tgyfe15ogad6si
"ir*"r.tl"n sztil6 dltali orokbeiogad6sibo_2..r\ Szentendrei Gy6mhivatal igyinr6z6)e
gy..rri"tlt
iiszietesen elp61agyariztaa szirl6knek ahozz6jilrd6 nyilatkozatuk jogkovetkezm6nyeit.
A gy6mf,at6s6g megkereste a Pest Megyei TEGYESZ-I, amelyre a sz.akszolgilx 2016.
f{n a Szen[n&"i Gy6*hirratalTtoz 6rkezetett iltkatdban ielezte,. hogy a gyermek
irinius
'orokbeact6s6ra
van re6lis es61y. A Szentendrei GyimhivatalaPF. I.4C/GYAM/26-29/2016. szimi
2016. auguszrus 16-6n kelt hat6rozatiban, meg6llapitotta a vlrszerinti sziil6k sziil6i feliigyeleti
meg6llapitotta azt is, hogy a kiskotu gyermek
iogitnak Legszfin6s6t 6s ezzel egyideifileg
'ar-atU.^dh^t6.
6s v6grehaithat6v6.
6-6rv6ltioger6ss6
szeptember
A hat6rozat2016.
ZAM. m6jus 17-6n, postai iton
maid
A nevel6sziii6 6s hizastarsi 201,6. mi\us 10-6n,
megkrildt6k azon nyilatko z^tuk^ta amely szerint orokbefogad6 sziil6k6nt kivinnak fell6pni a
kisforu orokbefogadisi tigy6ben. A nevel6szit6 6.s hdzastdrsa nyilatkozathoz cs.atolt6k a Pest
Megyei Kominl'Livatal Monori Jdrisi Hivaralilnak Gy6mhivatala iltal PE-09C|GYAM/2302'
4/iA14. szdmu 2074. szeptember 9-6n kelt orokbefogad6i alkalmassigr6l sz6lo hatirozatot. Ez
alapjiln panaszos 6s feles6ge alkalmasak egy 0-4 6v kozotti eg6szs6ges, komigdlhat6 vagy szinten
tarthat6 betegs6ggel rendelkez6 kisliny, ikrek vagy testvr3re otokbefogadilsita Mell6kelt6k a
Budapesten 2014. ifinius 22-6n kelt tanfsiw6nyt, amely szerint a hizaspdr elvdgezte az
orokbefogaddsra f.elk6.szit5 tanfolyamot, valamint a Pest Megyei TEGYESZ 2015. febru6r 4-6n kelt
level6t, mely 6rtesitette a hdzaspatt arr61, hogy otokbefogad6sra alkalmas szem6}yekk6nt az
adataikat orszdgos nyrlv6ntartisba vett6k a 265012014. torzskonlwi foly6sz6m alatt.

Szentendtei Gyimhivatal a be6rkezett nyilatkozatot azonbat nem min6sitette
k6relemnek, ez|rt azt tovibb ktildte elektronikus m6don 2016. m51ws 10-6n a Pest Megyei
TEGYESZ sz6mdra, mint szind6knyilatkozatot a gyermek orokbefogaddsfua. A rendelkez6sre ill6
iratok al*pi6n a hizaspir orokbefogad6i alkalmass6ga kisldny orokbefogadisra vonatkozik. A
Szenten&ei Gyimhivatal azonban nem rendelkezett informi,cioval, annak kapcs6n, hogy a panaszos

A

k6tte volna, hogy otokbefogad6i alkalmass6git kisfirira is terjesszdk ki.
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A hivaalvezeti v6lasz6ban idlzte a Ptk. 4:121.$ (1)-(3) bekezd6seit, amely 6rtelm6ben
illlspontja szerint a paflaszos, alct a. 45. 6let6v6t h6rom h6nappal 6s n6gy nappal el6bb toltotte be,
mint amikor a gyermek megsziiletett, fiatalabb hdzastirsk6nt sem |ogosult orokbe fogadni a
gyermeket, mivel a jogs4abdljt nen biTlosit mirlegelisi, illetue mdltdrywsdgi khetdsdget. Fontosnak tartatta
kiemelni, hogy panaszos nevel6sziil6i munk6jivalakezdetekt6l fogva el6gedettek voltak, a gyetmek
feil6d6s6t mindig szem el6tt tartva megtettek mindent, hogy a gyermek kor6nak megfelel6en
fejl6djon 6s minden olyan fejleszt6st megkapion, ami illapotinak megfelel6.
A Put Megei TEGYESZ igazgat6iz arc6l tililkozratott, hogy a panaszos az orokbefogad{si
sz6nd€kitm6g nem otokbefogadhat6 gyermek tekintet6ben ielentettebe, arnit sem a glfimbattisrig wn
a sryksrylgikt nen tudott ke4ylni, igt sryinddka sem yolt rt;g(thet6. Az orokbefogadisi csoport szdmdra
megkiildott ielz6.s6t kovet6en csoportvezet6 tdjlkoztatta a gyermekv6delmi gyimot 6s a
nevei6sziil6i tanilcstd6t az orokbefogad6st megel6z6 elj6t6srendr6l, akik a t6j6koztar6st megadtdk a
panaszosnak. E tiilkoztat6sban - mely irdsban, szem6lyesen, 6s telefonon is elhangzott - szerepelt,
hogy a hatilyos Ptk. alapi6n a ndla neuelkedd gennek ukintetdben tirtikbefogaddsi s4indika nem aalisitbatd
neg. A panaszos tov6bb6 ti\lkoztatdst kapott a gyermekv6delmi gy6mt6l az orokbefogd6s
menet6r6l,6s a nevel6sziil6 szerep6r6l az orokbe fogad6s folyamatdban.
Az igazgato a gyermekek orokbeadisilnak iigye kapcsin dltaldnossdgban kfejtette, bogy tz
orokbeadhat6s6g oger6re val5 emelked6s6t kovet6en a gyermekv6delmi szakszolgiltatds feladatz a
gyermek orokbefogadis6nak el6k6szit6se. A gyermekv6delmi szak6rt6i bizotts6g a gyermek
Srokbefogad6s6nak el6k6szit6se c€1i6b6l t;:sryfoglald udlemdrytt k6szit. Fzutiln a tithos orokbefogad6s
el6k6szft6se 6rdek6ben, a szak6*6i bizotts6g v6lem6nye figyelembev6tel6vel, a szakszolgilat
l<lillaszga a gyermek szim6ra legmegfelel6bb, 6rv6nyes alkalmassilgS hatarozattal rendelkez6
orokbefogad6 sziil6t. Felk6sziti a gyermeket, gondoz6si he1y6t, valamint az orokbe fogadni
szdnd6kcti6 szem6lyt az orokbefo gadhsra, segiti a sziil6-gyermek kapcsolat kialakulis6t, ennek
6rdek6ben javaslatot tesz a gyermek orokbefogad6 sztl6hoz val6 kotelez6 gotdozilsba tort6n6
kihelyez6s6re 6s figyelemmel kis6d azt, javaslatot tesz az orokbefogad6s enged6lyez6s6te,
Az iigybet'6tint.tt gyermek szilmdra n6gy potencidlis orokbefogad6 csal6dot v6lasztott ki
az orokbefogad6si csoport. A panaszos h6zastirs6nak v6rszerinti fia - a nevel6sziil6kkel egy
h1ztart1sban-616 nagykort gyermek - sziot6n beadta orokbefogad6si k6relm6t a gyermekkel
tgazgat6 at6l tdiikoztatott, hogy a
kapcsolatban. A gyennek yogi helyzet6vel kapcsolatban
f

^z
gy"rmek 20/6. sry\*mber 6-,iia,ik jigenfsen iiriikbeadhatdud, avillaszadiskor a panaszoshiztartdsiban
nevelkedett hat tov6bbi nevelt 6s egy v6r szerinti, nagykoru gyetmekkel egytitt.
Fontosnak tarrotta megjegyezni, hogy a neueltsTiilfii bivattis nem iirtikbefogaddsi cdllatil, annak
ellen6re sem, hogy fontos 6. rzit i3g. s a goidozisba kertil6 gyermekek kot6d6s6nek el6segit6se. A
gyermekv6dehilzakelt6ris szakembereinek, igy a nevel6sziil6nek is, logszab6lyban-el6irt feladata a
"gyrr*ek
udr sqerinti csal,ldjdba,vay -hl- ezbdrmely okb6l nem_lehets6ges - /:z iirt;kbefogadd ualddba
oroktrefogad6 csalid alapesetben nem a
londolim, ennek akad,iriyozds, s6rti a gyermek iogait. Az
r.k gondozlri he1y6t Uiztosita nevel5sztil6 csalidia, mit'el s4abzailag ellentdles lehet a
!yer-"k
"gyr*uk
^
drdekdai fuL identifihi.ci6, 6lland6s6g problematikii). A nevel6sziil6s6g nem biztosit
lpl6iogot" ,.- ,J orokbefogad6s szemponqaUa; m6s potenciilisan alkatmas orokbefogad6kkal
,re^birr. Az orokbefogad6soi tekintet6ben ittol,ioot tapaiqlakt, hogy a szakell6t6sban_elhelyezett i6l
igy a
kot6d6 gyermekek orJkbefogaddsinak sikeress6g6t szolgillla a. kialakitott kot6d6si k6szs6gtik,
megfelei-den tewezettds kivitelezett iltgottdozils nem okoz tor6st az 6letiikben.
3. Az AfB-751/2017, szi^mrt {igY

3.1

A

panaszos egy meghirisult ordkbead6st6l sz6molt be beadv6nydban,

f terti.i

vizsgilatomat'

szerem6nek
2015-ben f6.r16vel'kazfr.n i,gy dontottek, hogy hirom- feln6tt fiuk mell6, orokbe

vizsg6latokoo, maid
fogadni egy kisiinyt. nh.6geziik a sziiks6ges lJnfolyamokat, 6testek m ellfut
alkalmasak egy 3 6s 5 6v
2015 november6ben med;apdk alkalmasigi hatirozaatkat, mely szerint
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sz6mukra
kozotti kisl6ny grokbefoga d6sdra, 2016 januLrlilban az illet6kes szakszolgllat kiai6nlott
de a
elkezd6dott,
folyamat
egy kisl6nyt, ia ZOt S. deJember 27 -6n vct\t hitom 6ves. Az ismerked6si
idegtendszeri
3fr n"por" kihelyez6s el6tt k6rtek m6g egy orvosi vizsgilatot, mert a kisl6nyndl
szerett6k volna
probl6m6ra uta16 ieleke t tapaszttltak, is komolyabb betegs6g vagy s6nilts6g l6t6t
hozzi'iuJr.'
l<rzdrrum6gaz el6tt, hogy a kislinyt kihelyezik
Miidezt a gyerilek €rdek6ben tartotr6k fontosnak, hiszen 6k a kihelyez6s 30 napia alatt
m6g elallhattak vJna az orokbefogadist6l, pr6biltik m1-Bovni a gyermeket minden lehets6ges
s6ni6st6l. A vizsgilat elv6gz6s6nek az enged6ly ez6.s6t6l azonban a szakszolgilat kezdetben
elzirk6zott. Felm6rve *rt, iogy eg1 srilyosan beteg gyermeket nem akamak orokbefogadru, a
azonban milr
panaszos f6rie irasban 6gy nyidtkozott, hogy el6llnak az otoklefogdistol. Ekkorra
l<tzirhat6 a
hogy
ia1aa"i kezdtek gy.r"Iih.r, ez6rt megkeiest6k a szakszolgilltt igazgat6i6t,
,ha
"
venni. Az
srilyos idegtendszeri"probl6ma , gy".-"kn61, m6gis mindenk6ppen szeretn6k magunkhoz
iga'zg*t6 isszehivoti egy ,zafinai bizottsigot, megvizsgaltatta a kislinyt pszichol6gussal,
jv6leztett6k a neurol6gi-ai vizsgi.latot, 6s ezek alapjilrr. nagyi6b6l h6rom h6nap eltelt6vel felhivt6k
p^nirro"r,6s kozolt6kl trogy ijmkezdhetik a folyamatot, mert a gyermek az .eltelt id6 ellen6re
i6th^t601 kot6dik hozzijuk,- 6s avizsgila;tok eredm6nye nem utal ielent6s betegs6gre.
A paoaszos 6s f6rje ism6t itizerv ezt6k az 6letriket, lakdsukat iltdal<ttottik, &)n lezailott az
ismerked6si folyamat, ami panasz<>s el6addsa szerint boldog 6s oromteli volt. A gyetmek bizalmdt
elrryert6k, biztonsigban urrt mag6t n61uk, megismerkedett a nagycsaliddal, betendeztdk a
szobdjit.A 30 napoi kihelyez6s els6 napiin azonban, miel6tt az eue felk6szitett gyetmeket 6tvett6k

volna

a

nevel6sziil6t6l,

telefunan drtubettdk 6ket, bogy a gtenneket

nigunfogadbafdk

tirtikbe.

Az illet6kes gyimhat6silgnil az tigyben annak kezdet6t6l elidr6 tgyint6z6 a panaszos
el6adisa szerint a 3A napos gondoryisba he$e4is eki napjdn tryrnbesii/t a73al, hogy a fatalabb iletkani
i;rtikbefogadri, panas<os is hat hdn@pat iddsebb a ttirtdnl iiltal megengedettftd| A panaszos szetint az
ugyir/;ena nem is rudott, vagy nem mert egyediil dont6st hozni, ez6tt felhwta a terii{et6rt felel6s
siakminiszt6riumot, ahol azotban csak az idevonatkoz6 jogszab6lyi tilalmat hivatkoztik, 6s erte
zlapozva azonna,lkozolt6k a paoaszossal, hogy nem kerri{hethozzd a gyerek.
A panaszos beadv6ny6ban amellett 6rveit, hogy 6 ^ tefrezett orokbefogadiskot 48 6ves
volt, a kisl6ny 3,6lLr{spontia szerint iletiuben nirt kiiliinbsigalapjdn nem lett uolna kiyirt altirtikbefogadds.

K6s6bb ugyanakkor al:6l tililkoztatt6k, hogy a korktilonbs6get h6napra ki kell szimoLri. Ebben az
esetben azonbat azt s6relmezte, hogy 6letkot6t ismerve aq alkalnaxdgi hatdrorytdban ru6rt
nyilr'initou6k egy 3 6ves gyermek orokbefogaddsfua alkalmasnak 2015 november6ben. I(fog6solta
tov6bb6 azt is, hogy ha mdr megkezd6dott a gyetmekkel val6 ismetked6siik, k6tszet is, ut6lag mi6rt
nem tudott a hat6sig m6ltdnyos dont6st hozni. Kifejtette v6gril a panaszos abb6li felh6borod6s6t,
hogy a gy6mhat6s6got nem 6rdekli sem az, hogy a gyermek milyen folyamaton megy keresztiil, sem
az,hogy 6k hogyan, milyen pszich6s probl6m6kkal 6lt6k 6t a taumit.
3.2 A Srybobs-Sqatndr-BeregMegtei Gltennekudd.elmi lgaTgatdsig is Teriileti G1ennekuidelni Sryksrylgilat (a
toadbbiakban Srybolc*S4atndr-Bereg Megyei TEGYESZ) vezet6j6nek tdjlkoztatisa szerint az

orokbefogadni szird6koz6 szid6k k6reim6t 2015. augusztus 25-6n 6rkeztett6k. A hizasp|r a
szirks6ges vizsgilatok, 6s az orokbefogad6i tanfolyam eredm6nyes elv6gz6s6t kovet6en a SzabolcsSzatrn6r-Bereg Megyei Korm6nyhivatal NyitegyhdziJirdsiFllatala (a tovibbiakban: Nyiregyh6zi
Gy6mhivatal) Sz-10C/04134-5/2015. szdmit, 2015. november 11-6n kelt hat6rozata alap)dn
alkalmass6got kapott egy 3-5 6v kozotti gyetmek orokbefogadisim.
A gyermeket a gy6mhat6sig a 2173-1/2012. szimu, 2012. december 27-6n kelt
hatilrozat6val helyezte el ideiglenes hat6llyal - az akkor m6g kiskoni 6desanyj6val kcizcisen - a
Magyzr Reform6tus Gyetmekv6delmi Szolgilat NevelSsziil6i Hal6zatdban tev6kenyked6
baktahrdnthd4zi neael1sqiil1ndl. A Szabolcs-Szatrn6r-Bereg Megyei Korm6nyhivatal Baktal66nrhizai
Jfuilsr tltvatz'la az Sz-01C/00059-32/2013. szim6, 2013. jflius 5-6n kelt hatitozatiban a g,erme,k
ideiglenes bafuhil elhe$eT,esdnek ruegsqiintetisddl is dtmeneti neaelisbe vdnlddl di;ntiitt, mely alapjin a kiskorut
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el a Magyar Reforrn6tus Gyermekv6delmi Szolgilat Nevel6sztrl6i
Hil6zatdban tev6kenyked6 donbnldi naelts{ild bdTlatdsdba, a'hol a gyermek jelenleg is nevelkedik.
A gyermeket a Nyiregyhdzi Gydn'ittv^tal
Sz-10C/00729-11/2015. szdm$,2015. mircius
^z
24-6,n kelt, 6s 2015. 6prilis 15-6n joger6s hatirozatdval orokbefogadhat6vi nyilv6nitotta. A
Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Gyermekv6delmi Szak6tt6i Bizottsig 81201.5/20515. sz6mi,
2015. jinius 25-6n kelt osszefoglal6 v6lem6ny6ben megfogalmazta, hogy a gyermek pszich6s
ttinetei niatt gtetmekps{cbititrioi kiuirygilisa jaaasolt. A fenti pszichol6grai v6lem6ny indokoltd tette a
gyermek alaposabb kivizsgal4s6t a jov5beni orokbefogad6 sziilok teljes korfi, mindenre kiterjed6
tilllkoztatisa 6rdek6ben. A gyermek pszichi6triai insgillata megtot6nt, a diagn6zis alapiiln nem 61lt
fent olyan gyermekpszichi6triai k6rk6p, amely miatt rendszetes gondozdsra lett volna sztiks6ge,
ugyanakkor kognitiv viselked6steripi6t, gyakorlatokat, tan6csokat javasoltak.
A szakmai team a gyermek st6tusz6t figyelembe v6ve h6rom csal6&a tett javaslatot, mely
hlzaspdrok a ki6rtesit6siiket kovet6en, elutasit6 nyilatkozatot tettek. Az orokbefogad6 sziil6k
nyivilntatilsa alapjin, a soron kovetkez6 elfogadohilzaspdr a panaszos 6,s ahizastirsa volt. Mivel a
hizaspimak szol6 httdrozatban 3-5 6ves koru gyermek szerepelt, igy az tigTben 6rintett gyermek
l<ttjdri6s6ra e dokumentum alapj6n kertilt sor. A panaszos hdzaspir. szem6lyesen megtekintette a
gyermeket, mald a Szabolcs-Szatrnir-Bereg Megyei TEGYESZ vezet6i6t6l k6rte a gyermek tovdbbi
v6.nrizsgdlat6t, melynek eleget t6ve HIV, Hepatitis B, C betegs6g kiszrir6se megtort6nt. Kolcsonos
szimpdttaabpjin20T6. februilr 15-6n elindult aztnterzivbzrl*ozis id5szaka. 2016. februat22'6n,
a kihelyez6s napjfu a hdzaspfut szem6lyesen kereste fel az orokbefogadisi tan6csad6t, 6s k6rt6k a
baritkozdsi folyamat megszakit6sit, illetve a Nyiregyh6 zi Gyinlltvatal zz elidtds megsziintet 6s6t. Az
indokuk a kovetkez6 volt ,fq inteni1u banitko4is idg/e alalt t@as7laltank olyan dolgokat, amelyek ara
6.desany16val kozosen helyezt6k

uta\nak, bogy neurvldgiai okokra lebet kiiuetke7letni."

I(6t h6t milva a hdzaspfu szem6lyes egyeztet6s lehetSs6g6t k6tte, melyet az intlzmieny
vezet6ie biztositott. A megbesz6l6sen a hizasp6r el5adta, hogy 6rzelmileg m6lyen 6rintette 6ket a
dont6stik miatt meghifsult orokbefogad6s, gondolataik folyamatosafl a gyermek k6riil forognak,
nem rudtAk elengedni a gyermeket. Ennek ellen6re egy rijabb neurol6giai vizsg6latot k6rtek,
melynek eredm6ny6t6l tett6k fiigg6v6 a gyetmekkel val6 6iabb kapcsolat felv6tel6t. K6rt6k
mindehhez a Szabolcs-S zatrnir-B ereg Megyei TEGYE S Z timogatisdl

megszakitott bar6tkoz6st kovet6en sor keriilt a gyermek pszichol5giar vizsgllat6ra m
orokbefogadri sz6nd6koz6 sziil6k bevon4sa mellett. Ivlindez egy6rtelmfv6 tette a kisl6ny m6ly
rrgaszkoJds 6t a hizespilrhoz. A gyermek neuol6giai vizsgdlata is megtot6nt 6s megnyugtat6
.rfd*6rryt hozott. A kialakult kalcionos ragaszkodis miatt a szakmai team - az ilyenkot szok6sos
eljiri.st6i 6s szakmai ir6nyelvekt6l elt6r6en, az lrzelmi elemnek kiemelt jelent6s6get engedve lelet6s6get biztositott az $iabb kapcsolatfelv6telre, mely azonban id6eltol6d6ssal, csup6n 2016.
o,rg.,rrti, 8-in indulhatott, a panaszosok id6kozbeni kiilfoldi tart6zkoddsa miatt.
Az ism6telt batfirkozZs ideie alatt a Nyiregyhizi Gyirr*llatal ielezte az orokbefogad6si
csoporr fel6 azonban a sziil6k 6s a gyermek kozott fenn6ll6, a torv6nyes tartamot n6h6ny h6nappal
megval6suldsit akadilvozza'
-.ghrt^d6 korktrlonbs6get, mely az cirokbefogadis
megielolt 6letkort, a gyermek stitusit, a
hitirozatban
A konkr6t esetbin a gyimhat6s6$
6rzelmi kot5d6s6t vett6k alapul a
kolcsonos
6s
sziil6k elfogad6si k6szs6g6t, al" lnntettek kif.l"r"tt

A

pltttzr kisYirttitdsa

szaksz.olgirlit munkatdrsi. A gyermek is a s{itdk iktkora ktiqiitti -korktiltinbsdg napra
kortllm6nyek
aqonbanilmaradt. A t6ved6st al, ntlzmlny ,r.rn vitatta, ugyanakkor az ahhoz vezeti
kjzott 6ll6spontja szerint nem mell5zhet5 a folyamatos l6tsz6mgond 6s a feszitett munkatemp6
dltal
szerepe. Az egyedi iigy kimenetel6nek 6rt6kel6se mellett t6ny tov6bb6, hogy.li.ittdVndry
orsry)gos dss4ehasonlitdsban h kienelkeddkoordin,itt ArOkiefogadaik
-Megyei sqrima ds ercdminjtessdge
rBcygsz egy- c€iott io[halaxa, azaz ^z orokbefogadista irinyul6an
Szatm6r-Bereg
amely itorv6nyi felt6tel lntiLn - v6giil az adott joghatds lclilltdsdra
el6k6sziileti
"larati'forytatott,
sor'
nem volt alkalmas. Enn6l fogva konkr6t iogszabalys6t6sre dllispontja :1:t-l nem keriilt

A' Szabolcs-

orokbead6st kovet6ln az brokbefogadni szind6koz6 hilzaspLmak tov6bbi
al6 sors6nak
segits6gnyujt{ft ajinlottak fel, a gyermek ism6telt pszichol6giai vizsgillatnak vetett6k

A meghifsult

9

alkalmas
miel6bbi rendezhet6s6ge 6rdek6ben. Mivel a gyermek szhm|ru a megyei nyilvintartisban
utan
megsegit6s
6ltali
.a
orokbefogad 6 sznl1pii nem szerep.lt, a gyermek adatait pszichol6gus
jeknkg
gyermek
A
F6osztilyithoz.
Gyermektigyi
6s
Nepes.d6si
EMM1
az
tov6bbltotta
,r^k rol{e2ut
neaelisbe udtet

hatrifia alatt, neuelL:ryilfinil elheliterye il,

gy6rr,\at6sdg ueryt$e 6)6koitaiott, hogy a panaszos hilzasp6r orokbefogad6 sztil6i
eliir6
alkalmass,if6, , *"gylrz6khelyen m6kod6 gyermekv6delmi 6s gydmrigyi feladatkor6ben
Nyiregyh6ii Gyamh[atat a ZOLS. novembei'11-6n kelt 6s foger6re emelkedett 57,-10C/A4fi4SlZOii szdml|- batarozatival allapitotta meg. A Szabolcs-Szatmir-Beteg Megyei TEG\G,SZ
az otcikbe
6rtesit6se a gyimhat6s6ghoz els6 aikalommatlOrc, febru6r 16-6n 6rkezett, mely szerint
sziiletett,
27-6t
december
2012.
a
fogadni ,r{idahor6| iOrc. ianufu 18-6n ismerkedtek meg
A
o.rokbefogadni.
ar[kbefogadhat6nak nyilviniiott kiskonival, 6s tgy dontottek, hogy szetem6k

A

2016. fe|'rufu 15-t6l'kezd6d6 intenziv bar6*oz6,s alatt az orokbefogadni kiv6n6k szdnddka
megviltozott,2016, febru6r 22-6nkeltnyilatkozatukban lefut6k, hogy ,,aqintenTfu bardtko4is.id/e alatt
tpis4ahunk ofian dolgakat, ameljek ara utalnak, hogt neurvltigiai o,hokra lehet ktiuetkeiletni." Igy a
gy"r*.L orokliefogadTs6nak enged6iyez6se 6rdek6ben panaszosok, vaiamint a gyermek torv6nyes
lSpvisel6je a Gyer. 4A. $ (1) bektzdds6nek rendelkez6se szerinti szemdlyes k6relmet nem te{esztett
, gy"i-ek orokbefogad6sinak enged6lyez6s6re ir6nyu16 el)iris nem indult meg'
"16,
A Szabolcs-Szaim6r-Bereg Megyei TEGYESZ 2016. augusztus 10-6n kiildte meg
ism6telten neyezertek elfogad6 nytludt i^t^t. Ertesit6siik szerint az el6z6 ismerked6st kovet6en a
hdzaspit tobb alkalo-n rf megjelent az tntlzmlnyben azt k6rve, hogy tort6niln m"g a gyermek
,r"*ol6giui vasgibta, mert negativ eredm6ny esetr6n m6gis otokbe kivini6k fogadni. A
orcikbefogad6kkal tort6nt pszichol6giai
szakszolgdlat a gyermek vizsgilata, valamint
^z
elbesz6lget6st kovet6en javaslatot tett a gyermek a gondoz6sba tort6n6 kihelyez6sdre, 6s megkiildte
az illtalabeszerzettiratokat. A NyiregyhdziGyilmhivatal a rendelkez6ste 6116 iratok 6s a vonatkoz6
enged6lyez6s6nek felt6telei
iogszabillyr rendelkez6s ek alapiSt vizsgalta, hogy az orokbefogad6s
kozotti korkrilonbs6g
a
6s
gyermek
az
orokbefogad6k
hogy
fenniilnak-e, 6s azt illapitotta meg,
vonatkoz6
nindkit t;nikbefogad(i tekiatetdben neghalaQa a 45 daet. Mivel a
)ogszabillyi rendelkez6sek a
korkiilonbs6gt6l csak h6zast6rsi, illewe tokoni orokbefogadis eset6n engednek eltekinteni,
panaszos 6s feles6ge r€szlre az lintett gyermek orokbefogad6sa nem enged6lyezhet6. A htzLr6
okr61va16 titjlkoztaast kovet6en az 6rintettek nem ter)esztettek el6 szem6lyes k6re1met, a gyermek
orokbefogad ishnakenged6lyez6se ir6nti eljfuils gyinhatos6gnhl igy ekkor sem indult.
A kapott tijlkoztztis szerint a gyermek ielenleg is nevel6szii,16 hiztartilsdban nevelkedik, a
baritkozils megszakadis6t kcivet6en pszichol6giai megseg{t6sben r6szestlt, kiegyensrilyozott. A
gyermek trataitaz orszilgos orokbefogad6st e16segit6 szer"v t6sz6r.e tovibbitott6k.
4. Az AIB-3481/2017. szdmfi

iigy

4,1A2 iigy panaszosa a nhlt- 11 napos kor6t6l nevelked6 gyermeket 2A1,5 6sz6n vitte otthon6ba,
nevel6sziil6k6nt. Az6ta a gyermek <iccse is n61uk nevelkedik, a testvrlrek koztil 6 a kilenc kozirl a
nyolcadik gyermek. A k6t id6sebb koru gyermek lakisotthonban 61, a h6rom id6sebb testv6rt 2016
6sz6n kiilfoldre adtak cirokbe, 6s tov6bbi k6t id6sebb testv6r szint6n orokbe fogad6 sziil6kh<jz
keriilt Magyarorszigon. A teshtdrek nagt syima nialt a kriqiis iiriikbeadis s4iba sem ji)betett. Az rigybea
6rintett gyermek 2016 okt6ber6ben orokbeadhat6vdvik, de panaszos rn6r koribban jelezte, hogy
mlnt ez bekovetkezik, feles6g6vel szetetn6k a gyermeket orokbe fogadni.
A panaszos a N6gr6d Megyei Korminyhivatal Sz6cs6nyi J6r6si Hivatal6ban megtartott
targyalils jegyz6konlw6t csatolta, mely szerinte azt tartalfllazza, hogy ,,minden szakember, nrinden
ei6zetes vbsgillat utdn a gyermek legjobb 6rdek6te 6s a lithat6, 6rz6kelhet6, koztrink kialakult
kot6d6sre hivatl<ozva azt )avasolta, hogy ez a kolcsonos kot6d6.st mintAzat a kisfiri 6s a
nevel6sziil6k kozott stabil alapot jelentene a gyermek szimira a tovdbbi harmonikus
szem6lyis6gfejl6d6s megval6sul6sdhoz. Bfu a nevel6apa 6letkora h6rom h6nappal t6r el a torv6nyi
el6ir6st6l, a gl,ternek irdekeit tekintae fontosabb sqerupont, hogy lehet6s6ge legyen olyan kozoss6gben

l0

feLr6ni, ahol rijsztilott kor6t6l folyamatos, gondoskod6 szilmilrz biztons6got ielent6 ingerek 6rik,
melyek alapiat. annak, hogy kibontakoz6 szem6lyis6gstruktutdja ne kirosodjon.
A panaszos 3 brin@pal ds 4 n@pal id,6sebb a t<iw6nyben meghat6rozott 45 6vn6l. A Panaszos
amellett 6welt, hogy t torv6ny szerint a v6rszerinti csal6dba kotkikot6s n6lkiiLl is otokbe adhat6 egy
gyermek akdr a 80 6ves nagymam6hoz is. Ha a gyermeket nem sikeriilne orokbe adni, azaz ,,bent
ngadna a rendszerben", akkor, mint nevel6sztil6k alkalmasak lenn6nck a felnevel6sEre a jogszabdly
szerint, de orokbefogad6k nem lehetnek. A nevel6sziil6 50 6vesen ugya;n kihozhatja ak6rhizb6l az
rijszilcitteg de orokbefogadni legfeljebb 45 6ves korkiilonbs6g eset6n lehet csak.

4.2 Mivel az iigyben pat^szbe^dv6ny megfogalmazisakor m6g nem indult egyedi eliir6s, azt
^z
^
AJB-446/2077. szimi iiggyel egytittesen kezelve a kor6bban r6szleteiben ismertetett nini:iliiami
megkeruut elegenddnek tartottam. Munkatirsam rovid riton ugyanakkor tij6kozatil* k6rt a N5grid
Megyei Korm6nyhivatal Salg6ta$6ruJ6r6si Hivatal6t6l. Kidedilt, hogy a nevel6sztil6 orokbefogad6s
irdnti k6relm6t 6rdemi vizsgilat n6lkiil els6 fokon elutasitottik, ezt a. m6sodfoki hat6s6g is helyben
hagyta. A gyermck jclenleg is a nevel6sztil6n6l nevelkedik, 6rokbeadhat6 st6tuszban.
A prrrrz,rt jelezte, hogy a kozbenj6r6sara ellenz€l<s. orsziggf/,lsi k6pvisel6k T/15721.
sz6mon a Ptk. m6dosit6s6r6l sz6l6 t6rv6nyjavaslatot nyujtottak be. Ebben a Ptk. hivatkozatt4:121
$ (1) bekezd6s6nek olyan tartalmf m6dosit6s6ra tettek iavaslatot, mely ilapiiln annak elfogadisa
eset6n a rokoni 6s hizast6rsi orokbefogad6sok mell6 a nevel6sztl6 iltali orokbefogad6st is beemeli
abba a korbe, ahol a gyermek az 6letkorkiilonbs6gre tekintet n6lktl otokbefogadhat6. Az
indokl{sban megfogalmazottak szednt a gyermeknek azonban miel6bbi 6rdeke, hogy olyan csal6di
koriilm6nyek kozott n6hessen fel, amelyek szim6ta biztons6got nyuftanak, 6s nem szaKtilkl<t az
orokbefogad6ssal a sai6t lak6komyezet6b6l 6s a. r6la gondoskod6k, az 6t szeret6k koztil,
egyszersmind immfu csal6dk6nt mfikod6 kozoss6g kote16k6b6l.
5. Az AJB-3914/2017. szdmrt

iigy

A panas zoshoz 2072-ben,9 napos kor6ban helyeztek egy gyermeket, akit szeretett volna orokbe
fogadni. El6a&sa szerint a gyermekr 61 2017 tavasziln a v6rszerinti sziil6k le kiv6ntak mondani
aszind6kkal, hogy a nevel6sztll6k fogadi6k 6rokbe a gyermeket. A panaszot :tt:l tailkoztatta
^zial
a gyimhivaralt, ahol ilegkapta a korktrlonbs6ggel kapcsolatos tailkoztatist, konkr6tan azt, hogy
ml".l 6 47 iuuel, f6rje pelg ?8 iwetid6sebb a gyermekn6l, semmik6pp sem fogadha.qdk 6t orokbe'
e*"ti hogy a gyermeknik a nevel6csalidb6l tort6n6 kiemel6se traumatikus
A panaszos
^melleit
6lm6ny lenne a szimira, er Ii"gy'arokbe adni csak kifeiezetten nekik szerem6k a sziil6k.
I(6relmezte, hogy kezdem6nyeziek jogszab6ly-m6dosit6st, amely lehet6v6 tenn6, hogy
5.1

nevel6szirl6i orokfefogad6s eset6n a korktilonbs6g 50 6vben legyen maxbnahzilva.

^

Az tigyben a gyermek a rendelkez6sre 6116 adatok szerint nem volt orokbeadhat6, 6s orokbe
adhat6vi nyilv6ni[isa 6rdek6ben sem indult eljir6s, igy negkeresds rcm aolt indokolt. A panaszos
Baranya Megyei Korm6nyhivatal BA-05 /HGY/00383-16/2017'
rendelkez6semre bocs6toft^
^
fenntartotta'
sz6mon kelthttirozatit, amely a gyermeknek a nevel6sbe v6tel6t 2018. m6rcius 18-ig
Hivatala el6tt
Csatolva megktldte tov6bb6'a Bir^nya Megyei Korm6nyhivatal Plcsvdradi J6rdsi

S.Z

nyilatkoznak'
2017. mhrcitrs 30-6n kelt jegyz5konyvet, -.[,b.. a gyermek v6rszerinti sztilei arr6l
a gyermekr6l
lemondanak
hogy
hogy szcrem6k, ha u gy..*Ii..t a nevel6sztit6 fog^dnA 61ffi:-'6s
szettnt a
jegyz5konyv
tanris6ga
*.[Cr*" azt, hogy af'orokbe"d6st ,yisszacsinilni nem lehet". A
a
tivoztak,
azonrral
v6r szerinti sziil6k a sz6nd6knyilatkozataik megt6tele utir. a hivatali helys6gb6l
aBarunya
meg. Munkat6rsam rovid 6ton tett megkeres6s6re
iogorvoslati kioktat6st rr.m hilg"tt6k
fr,tigy.i Korminyhivatal CyairUgyi OJztillyilruk vezet6ie. beszimolt art6l' hogy a sziil6-k
nem tugf 6rt6kelni, 6szlelve, hogy a nyflt
l.gfrAtanyube vett nyita*ozatit"az gyimhat6sdg
sziJl6k az6ta
orokbead6sn^k u n.rrei6sziil5 6letkora rniatt iogsiabillyi akadilya van' A v6rszerinti
nevelkedik'
nevel6szti{6n61
igy nem &okbeadhat6, a
nem tettek fi nyilatkoz
^tot, ^gyermek
11

A vizsgilat megillaPitisai

L A hatdskdt tekintetdben
zz
feladat- 6s hat6skoromet, valamint az ezek ellLtAsihoz szuks6ges vizsgilaa iogosultsigokat
felmerii'lt,
Aibt. hat,ro zz^ meg, Az Ajbt. 18. S 6) alapiiln a biztos.a hat6s6gok tev6kenys6ge_sotin
folytathat'
eli6r6st
hivatalb6l
6rdek6ben
ai atapvet6jogokk;l kapcsolatos "iss)6ss6[ megsztntet6se
nagyobb csoPortiAt 6rint6 vissz6ssig

A

A

hivataib6l inditott eljfirtLs term6szetes szem6lyek

kivizsg6l6s6r^v^gy egy alapvet6 iog 6rv6nyesiil6s6nek 6tfog6vizsgillatlt*ir6nyulhat'.
Az Ajbt. 1g._( (Zl tekezd6s6nek a) 6s d) pontja kimondja, hogy az alapvet6 iogok biztosa

kiilonosen hivatalb6i ioditott elj6r6sok lefolytatisival

-

megkiilcjnboztetett figyelmet fordit

a

gyermekek, illetve a kiilonosen v6dend6 csoportok tagjai j-ogarnak v6delm6re.

Az Aibt. 18. $ (2) bekezd6s a) pontja szerint az illlami vagy onkormirryzaa feladatot ellit6
szen'kozszolgdtratitsiv€gz6 szervnek-min6stil. A Gyvt. 16. $ (1) bekezd6se szerint a gyermekek
v6delm6t bizLsit6 hatal6gr feladat- 6s hatdskciroket a helyi onkorminyzar. k6pvisel6-testiilete,
illewe t gyimhat6s6g gyakorolja. A Gyrir. 1. S (1) bekezd6se szerint a gy6nthat6_sdg feladat- 6s
hatiskcjr6"t' , t.t"plderi onkorm6nyzat jegyz6je, a f5virosi 6s megyei korm6nyhivatal
gyermekv6delmi 6s gy6miigyi feladatkor6ben e1jir6 i6dsi (f6virosi kertileti) hivatala, valamint a
f6virosi 6s megyei korminyhivatal gyakorolia.
frermekv6delmi 6s gya-tig"yi feladatkor6b en elifu6
X Cy",. 95. $-a "tipia" a teriileti gyermekv6delmi szakszolgdltacis biztositisa 6llami feladat.
IMindezek alaplirn az igyben 6dntett hat6s6gra kiteried avasg6'latt hatiskdtom.
Az ombuds moln szdmdra egy adott j,og1 szabilIyozds alapiog1aspektusd vizsgdlatilru, valamint
a jogszabillyok hiinyossigaival, tartalmi hibiival osszeftigg6 int6zked6sek megfogalmazisirt a
torvlny lehet6s6get teremt. A pnrcMiu alopjoguidehnre is hangsrifit hel2e4d onbadsnani gtakorlat alapiin a
biztos' mand6tuma keretei kozott marad akkor, amikor az alapjog1 aspektusi vizsgllathoz
n6lkiilozhetetlen m6don, a konkr6t alapjogs6telmek 6s ezen alapul6 panaszok negelfiTise drdekiben
6ttekinti a relevdns jogp szabilyozist, fek6rk6pezi 6,s jelzi a iogalkot6s6rt felel6s szervek r:inyiba a
felmeriil6 aggilyokat. Az Ajbt. 37. $-a &teim6ben, ha a biztos 6ll6spontia szerint a vissz6ssdg
valamely iogs,zabilly felesleges, nem egyrSrtelmri vagy nem megfelel6 tendelkez€slrc, illetve zz adott
k6rd6s jogp szabillyozisitak tlilnyira vagy hiinvossilgilra vezethet6 vissza, a vissz6ssig iov6beni
elkertil6se 6rdek6ben javasolhatja a jogalkodsta jogosult szervn6l a jogszabilly m6dositds6t,
hat6lyon kiviil helyez6s6t vagy l<tadilsit, illetve a logszabilly el6k6szit6i6n6l jogszabily el6k6szit6s6t.

II. Az alapvetd jogok

Az

6s elvek

tekintetiben

alapr.et6 jogok biztosa egy adott tarsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftigg6s-rendszer

f.eltirisa sordn auton6m, objektiv m6don, 1<tz6:.olag alapiogi 6rvek felsorakoztatisival 6s
Alaptorv6nyben kapott mand6tum6nak. All6spontom szerint
tesz eleget
^z
ombudsmank6nt akkor jirok el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timaszkodom az
Alkotrn6nybn6sig alapvet6 jog6llami garanci6kkal 6s az alapiogok tartalm6val kapcsolatos elvi
cjsszevet6s6vel

megillapit6s aka, v alamint az eW e s alapiogl

te

s

ztekte.

Az

Alaptorv6ny vonatkoz6 tendelkez6seinek szovege az Alaptorv6ny Negyedik
M6dositisinak hatillyba l6p6s6t kovet6en tov6bbta is nagyr6szt megegyezik az -lJkotndnyban
foglaltakkal, az alkoanLnyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nem tattzlmaz
olyan tendelkez6sekeq amely ellent6tesek voln6nak a koribbi alkotm6nyunk szoveg6vel. Az
Alkotm6nyb k6sig a 22 / 2072. C/. 1 1 ,) AB hatiroz *tirban arra mutatott 16, hogy ,,ai e/64d Alkotndrgt
ds aqAlaptiiru4ry egltes rendelkeqdsei tartalni egteqdsige esetin 6P?en nem a konibbi alkotmdrybinisdgi ddntisben
negielendjogeluek dtudtelit, hanem aqokfigtelnen ,ktuiil bagtistit kell indokolni".

Az Alkotrrrinybir6sig ugyanakkot a 13/2013. (VI. 17.) ,LB hatirozatltban azt emelte ki,
hogy az adott hat6rozatban vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben rrr6r az Alaptorv6ny Negyedik
M6dosit6sa alapiiln ifu el a kodbbi alkotmdnybk6sdg1hatirozatokban foglaltak felhaszndlhat6sigit

t2

A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a4 Alkotndrybinisdg a hanilit
aeqletl alkotndrybinlsigi batirorytfomiskdat negeliildsiael, a linjtegt, a4adott iigbenfelneriild alkotrudryosstigi
kirdis eldiintisdheq s{iksigu mdrtikfi h teiedelmil tafialni uag sii)aegsT,eni negelenitdssel hiuatkoqhala uagt
idd4heti a konibbi batdru4ttaiban kidolgo4ott dnteka,jogelaeket. Aihdtkoldsnok is alkotndrEjogiforr,tuainak
ugltanis a denokratikus jog,illamban nindenki s4indra negismerbetdnek, elhndiqbetdnek kell lennie, a
jogbiT4onsdg igerye ai, bog a dtktisi negt'ofioldnk dtldthatdak, ktiaethetdek legyenek. A njiludnos druelu a diintu
illet6en.

indoklisdnak litalapja. A konibbi hatimqatokban k{ejtett druek felhasrydlhatdsiglt ai Alkotmdrybinlsdg
rnindig esehfl esetre, a konkrit iigt kontextusdban ui4sgilja."
Ha <isszevetlik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, m "fiaptow6ny XVI. cikk (1)
bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkorn6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 67. S (1) bekezd6s6nek a
szoveg6vel, rkor az 6lapirhat6 meg, hogy a iog6llamis6g elve, valamint a gyermekek v6delemhez
6s gondoskodishoz val6 joga tekintet6ben nem hoz olyanviltoz6st az Alaptorv6ny, mely a kor6bbi
alkotrndnybr6s6gt gyakodat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t alAtimzsztanllgy elvi meg6llapieisaim
megfogalmazisa, az alapjogok 6s az alkotrn6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n - ellenkeTd turtalnil
alkotmdrybinisigi diinlis negs7iiletisdig - bilnyadonak tekintem az .Llkotmitnybir6s6g illfeal m:u:,d az
Alaptorv6ny hat6lyba l6p6s6t megel6z6en, mind pedtg az azt kovet6en meghozott hatitozatat
indokol6s6ban kifejtett megillapit6sokat, kovetkeztet6seket. A tisztess6ges eli6r6s iogdnak az
6rv6nyestil6se kapcs6n ugyanakkor 6tdemes kiemelni azt is, hogy imm6r kiilon alkotminyi
rendelkez6s nevesiti a tisqlessiges hatdsdgi elinisbolaald jogot.
1. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapj6n Magyarorsz6g fiiggeden, deruokralikus
jWtk*.Az Alkonndnybfu6sig kot6bbi toretlen gyakoiata alapiiln ennek a iog6\ami min6s6gnek
.r6lktilorh"tetlen eleme a jogbi4/onsdg. Az Alkotmdnybr6sig6ltal gyaknn hivatkozott t6te1, hogy a
jogbiztons6 g az 6l1am - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosiu{sit, hogy a iog
.96rr", egyes r6szteriiletei 6s az egyes jogszab6lyok is vil6gosak, egy6rtelm6ek, mikod6siiket

el6rel6that6ak legyenek a nonna cimzettiei szimin. Az
Alkotrninybirosig dont6seiben felhivta a figyelmeq hogy a jogdllamis6gnak szimos osszetev6je
y^t, jog,{Uamii6g elv6b61 foty6 egyik iegfontosabb alapkovetelm6ny ugyanakkor 6ppen a
^
kiiihatalin, a k6{gaTgat,is tiiruir1y al,i nndeltsiga a kozhatalommal rendelkez6 szervek a iog 6Jtal
meg,6llapitott -fit od?ri rendben, a polg6rok szimira megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don
,rolAlyi"ott korl6tok kozott fejtik ki tev6kenys6giiket. Demokratikus iog6llamban,ahhoz, hogy a
te.-6.r"t., 6s iogi szem6lyek 6letviszorryaikat, mffkod6stiket, magatartdsukat a iog 6ltal el6ittal<hoz
rudi6k igazitati, iz elvdrt Lotelezetts6geiknek eleget tudianak tenni, sziiks6g var. a jogarytag'is nirS,
a
eyArank" aabilitdsdra, a a,ilto4isok o ,i1,1 felkiqiildsbei negfelel| idd biilositdsdra, a1 egirtelnfrsigrv,
koveteli
eyes normik egy6rtelmis6g6t
iOuethetdsdgre is aiirthefisegre. A jogbiztorrtag tr.* csupdn
^z
is.
kisz6mithat6s6g6t
mrikod6s6nek
meg, de i,
"gy.tjogint6zm6nyek
b6n6sm6d kovetelm6ny6t. E
az
egyenl6
rogzia
(2)
bekezd6se
Z. Ar'aUpto*6ny XV. cil,k
b6rmely megkirlonboztet6s,
jogokat
mindenkinek
rendelkez6s ,r.rirrt Magyarorszig az alapvet5
v6lem6ny, nemzetivagy
mds
nevezetesen faj, szin, rrJir, fogyrt6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy
t6rsadalmi sz1rmaz1i,vagyonilszilet6si vagy egy6b helyzet szerintj kiilonbs6gt6tel n6lkiil biztositja.
Az Alkotm itybk6s6g iegilltapitasa 6tteLn7ben a megkiilonboztet6s tilalma atra vonatkozik, hogy
a jognak mindenkit igy"itate"t (egyen16 m6lt6s6gu szemelyk6nt) kell kezelnie, ^z z az embed

tekintve irisz6mithat6ak

6s

meghlSnboziet6s tilalma a jogrend szer eg,6sz6t 6that6 -atfltmiryw alapelukint nyert 6rtelmez6st,
.roIo. osszefiigg6sben az.,;; m6lt6sighozval6 joggal. Alapelv, hogy nem mindt.n negki'ilailAlefis
tilos, csak a{- egyenl| mdtnistlgti tig*egklot kerylds ktiuetelmdryil $rtd negkilltinbiilletds' Az
ill fenn, a
Alkotm6nybir5s6g gyakorlat6bai, ha a migkiilonboztet6s- aalamefi alapjog uonatkolisdban
tes{
a
s4iik:dgessdg-ardnloxtigi
tesztie,
teshilet annak dkofinnyossig6t az alapjog-korliltozis dltalinos
tesilet
az
issTgntsegi
testiilet
a
alapi;nvtzsgalia.Amennyibei a rnegkniAnbiqleUs nem alqpjogra-ao1atko7ik,
6s az
alkal.,,azza, Az 6sszerfis6gi teszt- gyakoriatilag k6t elemb6l, az osszehasonlithat6silg|-il
azotros
Az osszehasonlithat6s6gi pt6ba azt ielenti, hogy csak az
indokolhat6sigi pr6bdb6l
helyzetben teia[ t"ratt meriil.het fel a hiltfinyos megktilonboztet6s tilalminak megs6rt6se'
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vagy valamilyen csoPortot
Alkotm6nyellenes diszkrimin ildorol csak akkor lehet sz6, ha valakit,
kezelnek
osszehasonlit6sban
mhs, zzortos helyzetben l6v6 iogalannyal vagy csoporttal tort6nt
van sz6'
hitr6nyosabb m6don. H, -"glUn'pithatZ, hogy'rzonts csoportba t^rtoz6 iogalanyokr6l
vizsgilni, hogy"" megkiilonboltet€.s issigrii indokon nlags{k+, vagyis a kiiltinbsigtdkl

aykor'aztkell
ztet6s.
o L e,rrn-e 6s-s z.rfi indoka, nem onk6nyes-e a meSkrilonb ci
gondoskoddshoi
3. A gyermek megfelel6 testi, sqelleni',* erkOhsifejtid,isibeis$)ksiges aidelenhSis
minden olyan
ualdjoglt^, ,{i^pto*eny ivt. cikk (1) bekezd6se rcgp,ia A gyermcket f6szabdlyk6nt
de ahhoz,hogy a iogok teli-ess6g6vel k6pes legyen
log m.gr1l"t, -it t birmely mi, embert ,
^t^p""xa
minden felt6telt a feln6tt6 v6l6shoz. Effe
megfelel6
6lrri, birtori"t ni-kell sz1mAra m lie*orilnak
6s e*olcsi
tekintettel kifejezetten a gyermekek iogak6nt ragzitl a torv6ny a megfelel6 testi,.szellemi
a
6s
gondoskodisra
v6delemre
feil6d6s6hez ,riiku6g.. #d"l.mre 6s [ondoskod6.tu va16 iogot. E
az
csalidia,
gy"r-"t mindenkiv"el szemben ig6nyi tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek szti{ei,
r3s a
6llam 6s a lirsadalom ,.alamenn:yi tagia is koteles a gyermek iogait tiszteletben tartani,
lirsadalom fennmaradlsAnak z6logak6nt biztositant szimira a megfelel6 feil6d6s6hez sztiks6ges
alapozza
felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz vat6 ioga az 6llam koteless6g6t
alanya
meg a gy.r-"k"rr"m6lyis6gfejl6d6se int6zm6nyes v6delm6l:.A gyermek, mnt37.ala.p)ogok
oldalin az 6letkorb6f uaOa? iritrinyokat az 6iam oldalir6l az az rfiCtzm6nyv6delrni kotelezetts6g
egyenliti ki, hogy az illlamnakaktivan kell cselekednie a gyermekek alapv_et6 )ogainak el6mozdit6sa,
#erry".tillse Is ,r6dekne 6rdek6ben. E t6telt negtalrifiuk a Glerne@ogi EgyeTniry preambulamdban: a
gy"#eknek, figyelemmelEztkat,szellemi 6retts6g6nek hiAnyara, kiilonos v6delemre 6s gondozisra
ian sziiks6ge, rievezetesen megfelel6 iogi v6delemre, sztilet6se el6tt 6s sziilet6se ut6n egyardnt.
Az Egyezmdny 1991-t6l a bels6 jog r6sz6v6 vdlt, r6szes 6llamak6nt Magyarorszdg
kotelezetts6gei'v6llalt a gyermekkel foglalkoz6 6s v6delm6t biztosit6 int6zm6nyek l6tesit6sre,
valamint eien intlzm6nyekben a iogsza,billyoknak megfelel6 szakmai l6tszim, szak6rtelem,
biztons6g, az eg6szs6ges kornyezetet biztositisira. Az Egyezmlny 3. cikke minden. gyermekekkel
kapcsola-tba tert16 int6zm6nyt 6s hat6s6got a grrmek legobb hdekinek negfehlt efdnism, ddntisre
ki;tekq. Az Egyezmlny rogzitt a gyermek csaltidban yald nevelkeditheq uald joglt is: az .Egyezm6.ny 20.
cilke a csalidi komy;ezet6t61 ideiglenesen vagy v6glegesen megfosztott gyermek v6delm6re ,6s
seg(ts6g6re vonatkc,z,o 6llami kotelezetts6get taftalmtzza. Eszeirrt a csalidiukt6l megfosztott
gy"r-"t ioga:nak v6delme vonatkoz6s6ban togziti, hogy minden olyan gyermek, aki ideiglenesen
"k
vagy v6glegem -.g van fosztva csalldi kornyezet6t6l,vagy aki sajit 6rdek6ben nem hagyhat6 meg
. korr,y.r"tben, jogosult az 611am kiilonleges v6delm6te 6s segits6g6te. A r6szes illamok hazai
iogszabilyaiknak megfelel6en int6zkednek hefi$tesitd videkn inint aq ifien gyermek sryimdra: ez
tort6nhet csalidn6l val6 elheiyez6s, orokbefogadds, illet6leg sziiks6g eset6n megfelel6
gyermekint6zm6nyekben va16 elhelyezl.s formdiilban. Az Egyezmlny 21. cikke pedig kiilon is
rogzia, hogy azoknak a r6szes illamoknak, ameiyek elfogadi6k, illetve enged6lyezik zz
orokbefogadist, biztositaniuk kell azt,hogy a gyermek legjobb 6rdekei 6rv6nyestiljenek.
Az ENSZ Gyermekiogi Bizottsiga azEgyezmlny alkalmazisinak monitoroz6sa sordn ama
a felismer6sre iutott, hogy az 6rintett dont6shoz6k 6s jogalkalmaz6k sem a szakpolitik6kban, sem a
gyakorlatban gyakran nem veszik megfelel6en figyelembe a csal6dokat 6s gyermekeket 616
kihivisokat, neh6zs6geket. A gyermekek jogai 6s a jogok alkalmazisilnak gyakodata kozott fenn6ll6
jelent6s elt6r6sek felismer6se arta osztcinozte a Bizotts6gog hogy a 2005-ben megtendezett
Alt^l6nor vitanapj6t3 a csalddjukon kiviil neaelkedd gterrtekek t6makot6nek szentele. Az emlitett
vitatap eredm6nyek6ppen a Bizottsig kulcsfontossigri iavaslatot tett, 6s felhivta a nemzetkcizi
kozoss6get, a r6szes 6llamokat, az ENSZ egyes szakositott szervezeteit, a civil szervezeteket,
szak6rt6ket, egyetemi oktat6kat arra, hogy kozosen dolgozzanak ki olyan nemzetkozi szab6lyokat,
amelyek szak6rt6 ritmutarist biztositanak az illlamok 6s felel6s szerveik sz6mdra a Gyermekiogi
Egyezm6ny gyakodati alkalmrzisinak el6segit6se 6rdek6ben.
A sztileikt6l elszakitott gyermekek tekintet6ben a Bizottsig tt;bb ajdrhtdban l<remelte az
bindsm6d
elv6t. Minden gyermek egyedi, 6s a sztil6kt6l val6 elszakitdst 6s az otthonon
egy6ni

iga 4o Ib a t6 -
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kiviiLli gondozisbanval6 elhelyezdst esetr6l esete kell megfcrntolni. Nincs olyan megoldis, amely
minden helyzetre alkalmazhat6 lenne. A Bizottsig tidvozdlte azt a fontos 6s alapvet6 elismer6st,

amit az ,,Otmutatd a gyermekek alternatia gondaryisdboq'a cimfi dokumentum elfogadislval az ENSZ
Kozgyfil6se 2009. november 20-Lr, azEgyezmlny l6ueiott6nek 20. 6vfordul6jdn tett'

alternativ gondoskod6sba kertl6s megel6z6se
0trutttatii aj6nlist tzrtalmaz
^z
vonatkoz6siban. A gycrmekeknek a csal6djukt6l tort6n6 elvillasztdsa megel6z6s6re tett
er6feszit6sek r6szek6niaz egyes orszigoknak mindent meg kell tennitik az6*,hogy megfelel6, 6s
kulturilis szempontb6l is ,6rz6keny int6zked6seket hozzanak, hogv t6mogat6st nyiitsanak azon
csal6dok szilmira, akik lehet5s6geit, gondoz6si k6pess6geit olyan t6nyez6k korl6tozz6k, mint a
fogyat6koss 69, kibit6szer 6s alkoholfogyasztis, a kisebbsdgi csalidokkal szembeni diszkrimin6ci6.
Mirrd.nt -"g k.[ tennitik, hogy megfelel6 gondoskodist 6s v6delmet biztositsanak a ktilonosen
a sziil6k birmilyen st6tuszival
vesz6lyezteteit gyermekekned illewe a gyermek,

Az

^vagy

osszefligg6sben megnyilvdnul6 diszkrimindci6 ellen, bele6rtve a szeg6rrys6get is.
T t, Alapiarv6ny )GIV. cikke immir kinyilv6nit'1a a tisiltssiges efdnishoy ual6 .iqgot. Az.
Alkotm6nybir6s6gdont6t"ib.r, felhivta a figyelmer arca,hogy a iog6llamislg"rt sz6mos osszetev6je

vm. yfinyad5 af<otminybir6s6gi t6zis, hogy a jogallamisig elv6b6l foly6 egyik legfontosabb
alapkovetelm6ny a koziratalom, a kr:zigazgatis torv6ny al6 rendelts6ge: a kozhatalommal

,endelkez5 szeryek a iog 6kal megillapitott mrikod6si rendbeu, a polgirok szdmara me,grsmerhet5
6s kisz6mithat6 m6don szabillyozott kotlitok kozott feitik ki ter'6kenys6gtiket. A kozigtzgtis
torv6nyessdge akkor val6sul meg, ha i"gtl*g szabillyc>zott e!6risi keretek kozott m6kodik, a

adott felhataknaiilst pedig torv6nyi szinten Pontosan kell meghatirozni. Nem
irigyf,rta Egyelmen kivtl tov6bb6, hogy a kiszdmithat6s6g - bele6rtve az egys6ges iogalkalmazist 6s-'az e!6lisi garanci6k biztosir6sa szorosai osszekapcsol6dik ^z egYes ala1tr alapiogok,
szabadsigjogot ieaem6vel, mintegy kcilcsonosen felt6telezik egymist. Az igyffl.kozigazgttirsi
hathroz*rhozataba vonatkoz6 ioga nem tehet6 fug5v6 att6l, hogy a kozigazgat6si szerv milyen
logkori6toz6'sra

id6pontban hailand6 donteni a h-atdskor6be utalt iigyben. Akozigazgarisnaklgyanis alkotmdnyos
erte megszabott id5 alatt 6rdemi dont6st hozzon'
koteless6ge, hogy a hat6skor6be utalt iigyben,
^z tgyint6z6si hatirid6ket'
Akozigal.gat6sielj6ris nem n6lkiilozhed a kotelez5

III. Az iigy drdeme tekintet€ben
1.

Megdllapitisok *z egyedi panasztigyek vizsgilata kapcs6n

sryinon 6s az
Tekintettel arra, hogy panaszolt konkr6t hat6s6gi eli6r6sokat csak az AJB447/2017'
meg6llapitdsok* ?:.
AJB-Z;/ /2017. :i,iriti iigyekben vizsgilhattam,lz egyedi tgl'ckre vonatkoz6
6s a nevel6sziil6i
meg6llapitisa
tteg
forkiitot
a
tul
alibbi k6t tgyben ,"rr.f. Az egyed.ilgyeken
ki
illispontomat'
feitem
pontban
orokbefoga&s tov6bbi k6rcl6sei kapcsin a ielent6s 2'3.

1.1A uizsgdlat megdllapittisai az AiB-447/2017' szdmrt iigyben

irinrj
panaszos 2016. miius 9-6n megtett, a n6la nevelkecl5 gyermek- orokbefogadisa
6s a
TE'GYIISZ
Megyei
Pest
a
sz;and6knyilatkozat{t zoio. malus 10-6;, elektronikus riton elktildte
tanisiga
t6rtivev6ny
a
melvet
Szentendrei Gy6mhivatal szlrrtira. E level6t Postl ngn 11 elktldte,
vett 6t' l'evel6ben a Panaszos
szerint a Pest Megyei TEGYESZ k6pvisel6ie 2016. n$us ll-in
A p11alzos 6s a felesdge
kijelentette, hogy a n6la nevelked5 2 6ves kisnrit szeretnaorokbefogadni.
alkalmasak 0-4
duipiiln
ekkor egy 2074. szeptember 9-6n kett hatitazattalrendelkeztek, mely
1 YS
testvdrek orokbefogadisita'
6ves koii eg6szs6ges, konig6lhat5, szinten tarthat6 kisldri, ikrck,

A
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A panaszosn6l, mint ncvel6sziil6n6l rrevelked6 gy-ermeket a Szentendrei Gyimhivt*al2016'
'16-dn
kelt'hattimigtibaLr nyilvinitotta otcjkbeadhat6vi, maid 2016. szeptember 8-i
augasq/ut
megallapitotta, hogy ahatirozat 201 6, qeptenber 6-in jogerfirc enel.ke de tlr_ --..
" A po.rriror^ 2016. rraj6 11-6n 6wett beadvinydra a Pest Nlcgyei TEGYE-SZ
"{rereU""
igazgat6ia

Ptk. iltal szabilyozott korkiilonbs6gi
azonban
felt6telek mellett arr6l t6i6koztatta, hogy a gyermek nem orokbeadhat6. Ii ti)6koztatis
a Pest
Er5l
volt.
t6vcs tarulmri volt, ugyanis a gyermek)016. szeptember 9-e 6ta orokbeadhat6
bfut, mert a Szentendrei Gydmhivatak 2016. iinius 1Megyei TEGYESZ rr!iloan
"tI'tudomissal
j6nTtiratban a:rllol tiilkoztatta, hogy a gyermek orokbeadisdra reilis es6ly van'
sryindra
A4indeigk alipj,in negitlapinn, irgy o Pest Megtei TEG\T,SZ aryil, hog a panasTas
tiues turtalnilag
k@cstit
kisedelmesen, iaygt i" t drEltuit,lwt adoti - a gTermek iirtikbefogadhattisiga
2016. oktdier4-tin kelt leuelibenv6laszolt, melyben panaszost a

ttiikaq/atist, ilkire aTiat a'nulasqltisriual, hog,t nen reagilt a panasios alkalruassdgi haldrviytttiral ka/>cmlatat
beaduiry,iru, o panotioi tisTlexiges elitirisltoiuald jogriual iissTgfiigi rissryissigot oko(ott. ._
"A gy"r-.t e.
fo[adni szind6koz<i szem6ly kcizotti 6letkor tekintet6ben
"rafur.
",
volna,
megillapith-at6, hogy a pands<o! n,ir betiitt;tte 45. ihtiuit azel6tt, hogv a gyermek mcgsziiletett
t"hIt 45 6r,vel 6s I t a"rppriid6sebb a gyermekn6l. A m6r hivatkozott, ielcnleg hatilyos torvdnyi
orokbefogad6.
rendelkez6se miatt t.hat oUiekti"e nem lehet a nila ncvclkcd6 gyermek tckintet6ben
10-6n, maid
miius
2016'
a
panaszos
k6reiemk6nt
A Szentendrei Gyimhivatal nem 6tt6kelte

17-6n megktilctott nytlatkozatat, amelyben a gyermek otokbefogadisita--.kinyu16 sz.{nd6k6t
bejelentettJ, (:s azt a Pest Megyei TEGYESZ szimira tov6bbitotta. r\ll6spontom szcrint a
csak az
gy'6rmhat6sig ebben az esetbe; iogszenien jirt el, mivel az orokbefogadisi eliiris
meg,
volna
indulhatott
k6relm6re
eg1'r.rttes
gy6m
Eram.fogrini szind6k oz6 6s a gyermekv6delmi

teh6t a pinasqos egtoldali syindikryi/atkoqata iinrnagdltan nent aolt alkalnas joghatds kiuribds,ira, "z^z ^z
arakbead6si .i1a.a-. meginditisir^. A K"t. 5. $ (1) bekezd6se 6ltal rogzitett t6j6koztat6shoz val6 iog
alapj1nugyanakkor a hat6s6gt6l elv6rhat<i lett volna a panaszos megfelel6 tdilkoztatdsa.
A gydmhat6sig a szimomra megkiildott v6laszlev6lben ara is hivatkozik, hogy a Panaszos
szdmita kibocs6tott alkaknassigi hatrirozatban foglalt param6tereknek a gyermck nem felel meg,

teh6t a panaszos ez6rt sem volt alkalmas a gveffnek orokbefogadisdta. i\ mit id6zetthati'rozat
szerinr o p^nnrror 0-4 6ves kisl6ny, ikrek vagy testv6rek orokbefogadis6ra tendelkezett r5n'enyes
batarczatial. A s$goni ryebtani irtelrueiys :iryinl ebbc a korbe 2 6ves firlgyermek val6ban ncm tartozik
bele. Felmeriil azonban az ak6r<16s, hogy amikor ahatirozat testvrirek vagv ikrek orokbefogadzis6ra
val6 alkalmassig6r6l rendelkezik, meg kell-e batirozri a testv6r, ikeqpir nem6t.
A panaszos ir6sban k6rte a szakszolgilatot, hogy jirion el a lt'Ionon Jitrl.si Hivatal
hatarczatanak m6dositisival kapcsolatban, amely az orokbcfogadhat6 g,vermekek tekintetdbcn
kik6ri, hogy kislinyt vagy testv6reket fogadhatnak orokbe. I(6rehn6ben a Pest N{egyei TEGYESZ
hat6skor6nek fennill6sit a Ivlonori Jdr6si Hivatal ngyint6z6j6t6l kapott sz6beli tailkoztatisra
alapozta. A ryermekkel kapcsolatos clk6pzeldscinck mcgviltozdsi$l a Gyer. 39. \ (3) 6s (10)
bekezd6sei 6rtelm€ben az iigyf6lnek a Pest Megyei TPGYESZ-I kell 6rtesitenie, amelynek err6l

tdilkoztatilst kell ktildenie a gydmhivatal szimira. Igv a m6dositis igldben eljimi iogosult
gyimhat6sig tov6bbitotta - helyesen - a k6relmet a szakszolgilt*toz. Nem hivatalos tudom6sa volt
ugyan k6s6bb az igyfll szind6k6r61, m6gsem tudott eljirni, mert a hivatalos 6rtesit6st - a
rendelkez6semre 6116 informici6 szednt - nem kapta meg a Pest Ivlegyci TEGYSZ-I61.
Minderyk alapjdn negillEiton, brgy ,< iigyifrl kinlnduel kapcsolatos, a gtinbiuatalnak s$li irtcsitis
taadbbitdsdnak elmulasqdsa, a gyermekuidelmi s4akigazgatd;i srynt hallgt*ka iinnag)ban $rtetle ai iigtf,il
tis{essdges e!,ir,isboiua/d jogit.lr'Iindennek a megillapirisa annak ellenire sen ne/l6i!et6,hogy az rig,vf6l
k6relm6nek megfelel5 tartalmi ftisfiri orokbefogadisira val6 alkalmassig) m<idosit6s sem tette

volna lehet6v6, hogy panaszos a n.{la nevelked6 gyermeket <jrokbe fogadya.
L6nyeges kiemelni, hogy a Gyvt. 62. $-6ban a tertileti gyermekv6delmi szakszolgiltatis
cirokbefogad6s el6k6szit6s6vel kapcsoiatos feladatai kozott szerepelteti tobbek kozott ai tirtikbe
fogadni ryind.eko4i srynily tQ'dko{atdxil a4 ortikbefogadds feb,iteleinfil. Igy ktiloncisen az orokbefogad6s
el6tti tanicsad6sr6l 6s felk6szit6 tanfolyamr6l, az orokbe fogadni szind6koz6 kciriilm6nyeinek,
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eg6szs6grigyi

6s l6lektani

alkalmassig6nak vizsgillatdt

orokbefogadist

szabdlyoz6

^z
jogszab6lyokban rogzitett szakmai kovetelm6nyek figyelembev6tel6vel
6s r61a - a gydmhat6s6g
hatilrozatz alap)ia - nyilv6ntart6s vezet6s6t. A Gyvt. 62. S (2) bekezd6s a) potga aLapidn a
orokbefogad4s el6tti tan6csad6s 6s 6rokbefogd6i
szakszolgillat gondoskodik tovdbbi
^z
tanfolyam, valamint az orokbefogad6s ut6ni segits6get nyujt5 szolgdltat6sok megszervez€s&61.
A Gyer. 38. S (1) bekezd6se az ordkbefogad6s el6tri elifurds szabLlyaikoztr6gzit, hogy c6lja

annak meg6llapitisa, hogv az orokbefogad6 szem6lyis6ge 6s koriikn6nyet alapiin alkalmas-e
gyermek orokbefogadilsara, 6s ennek el6k6szit6se a szakszolgilat feladata. A Gyer. 38. S (3)
bekezd6s a)-c) pontia 6rtelm6ben a gyermekv6delmi szakszolgilatnil el6terjesztett k6relemben * a
P*. 4:122. $ (2) bekezd6se szerinti kiv6tellel - az iirdkbe fagadni syinddkoryi ryndly egyebek mellett
nyilatkozik az orokbefogadisi sz6nd6ka indokair6l, valamint az orokbe fogadand6 gyermekre,
gyermekekre vonatloz6 elk6pzel6seir6l, ezen beliil az altala orokbe fogadni szilnd€kozott
gyetmekek :$mdnit is amit, hogy utiltatja+ testydrek tirdkbefogaddsdt, aiiirtikbefogadandd gyemek, genaekek
kordnil, ar6l, hogy vhllalia-e eg6szs6gi probl6m6val kiizd6 gyermek otokbefogadis6t'
Az orcikbefogadilsraval5 alkalmass6got meg6llapit6 hatirozat rendelkez6 r6sze a Gyer. 14.
kiviil tartaimazza,hogy az orokbe fogadni szind6kr>26 s7gmifi bdry ds nifyen koni
foglaltakon
$-iban
gprmek aiakbefogadisilru alkalmas, az orokbe fogadni szdnd6koz6 szem6ly alkalmas-e testuirek,
llletue egesryegt prubl.dmtiual kiiqddgyermek6rokbefogadisdn,6s az orokbe fogadni sz6td€koz6 szem6ly
ti)6koztaiirsili arr6l,hogy agyermekv6delmi szakszolg6latot 6rtesitenie kell a lak6hely6ben, a csalidi
fiiapotaban, a szem6lyi 6y 6letkonilm6nyeiben, yalamint aq driikbe fogadand,i g,tetrnekre aonatko4ri

tt udko 4i n kni I (Gyer. 39. $ (3) bekezd6s).
Az tiriikbeaddsri alkalniss,i rytitudnitd hattiruqatok tiibttsegeben - a rendelkez6semre ill6 adatok 6s
az eddig vizsgiJati tapasztalatxm alapj6n - * gtenzek nemhdl nem rentblkeTnek. E,lre vt:nztkaz6an a
arSkbefogadni szdnd6koz6 nyilatho ztatisakor nern tendelik el az orokbe fogadni
Gyer. siabdtyli
^,
tUv6nt gyermekkel kapcsoh6an tort6n6 nyilatkozatt6telt. Nem emelik ki a ,,kirlonosen" fordulattal
gy"#.k nem6r6l val6 nyilatkoz6st, eilent6tben a gyermek 6lethor6val, eg6szs6gi 6llapoti"val
"U^it.ohto,
elk6pzel6sek megfogalma zisiv*l, sem pedig az alkalmass 6gt6l sz6l6 hztilrozar kotelez6
elemeinek felsorol{sako, n"il .-titi , gyermek nem6t, de rogziti a gyermekek szimdt,6le&orit,
restv6rek vagy eg6szs6giig:, probl6m6vait Uaa gyermek orokbefogad6sdnak kotelez6 emlit6s6t'
A kiuiuk"lt gyuf,"ILiv etrrrt az orokbefogadni kiv6n6 sziil6k ielezhetik, 6s ielezni is szokt6k,
a
hogy ni$en nemfi gtirmek i)rdkbefogad.tistit prvfeniljdk. Alapelv, hogy.az orokb ead6s c6lia t:,elo;. az'hogy
rrill6.r.f gyermeket talilion,hanem forditva: a gyermeknek taliljon csalidot.
nyilv6nval6an
A,"gyennek nemire fiirtdnd utalfu azonban-segtlsig lehet a sqaks4olgilatok sTindra
eset6ben,
nem fog lJhets6ges orokbefogad6k6nt rangsorolri olyan_csal6dot vagy sziilSt._egy kisfrt
a
sikertelen
sz$kithet6
Ezze|
for&tva.
6s
amely {oar1^g"csak kislinyt-szeretne arakbe fogadni,
megfelel6
kiaj6nl6sok .oi"r, 6. roviditiet5 az orokbea dtsi $6tds. A. gyermek legiobb 6tdek6nek
e

I kipqe ldsei b e n

b e ktiue t ke 7,e

eljifirs elv6t szem el6tt tartva mindemellett a gterutek prefenitt neyine! bald1oVtba faglaldsa
vagy
6li6rporrto* szerint csak abban az esetben indokolt, ha az orokbefogadni kiv6n6 sztil6
firi vagy l6ny
sziil3p6r valamilyen sTgnilldben rejld oknril .fopo (pl: egy kor6bbi uauma) csak
hat6lyos
vagy csak a,:.ri hailand6. A
i.oglzabiY Tt ad pontos
orokbefoga ddsfua
"krfr";
Gyet' pontosan
eygazit;si a ielen iasg1lat sJr6n felmeriilt esethez hasonl6 eliatdsokra. A
esetetis, amikor ut5lag
,rfib1\yorr^ugyanis u, ikrl*rr, 69 megilllapit6sinakelj6ristendj6t, 6s azt az

meriil fe1'
ami ielen iigyben is
urri ^,
7n,
param6ter
kapcsolatos
gyermekkel
megielolt,
felmertilr ha az igyf1t u1, ittul^ussigi
"Ahat6rozatban
fogadni
Srokbe
az
hogy
Gyert- crnk trr6i rendelkezik,
rnegv1ltoztatzsdt,\teglszit6s6t k6ri.
hogy a
ar61,
kell
tailkoztami
szir|d6koz,6 szem1lyi az alkalmassig6t meg6llapit6 hatirozatban
6s
szem6lyi
a
611*potdban'
gyermekv6delmi ,rakszolg6latot 6rteiit rri. fI"U u f"f.afre1y6ben, a csal6di
elkipryhseibet bekiiuetkeT,ctt
6letkoriilm6nyeiben, ,rar?rirrt aq iirtikbe fogadandd gtermekre uonatko4i
39' S (10) bekezd6se
Gyer'
a
e:'zet
qncs^olatban
udhoryisokrvt. (Gyer. 39.$ (3) bekezd6s.l po"t).
"t,
pontj6ban foglalt
c)
bekezd6s
:o'
t%i , sr k",olg)aht a Gyer'
5 ill
.;;p;, urrrryi

a kor6bban alkalmasnak rnin6site{ arakbefogad6 esetleges alkalmadansig
6lethelyzettel kapcsolatb
Nem ad pontos eliga71ala elleaben

"i6,

t7

gdnhiaatalt' Ezt
koriilm6nyekben bekovetkezett v6ltoz6sr6l drtesiri aq alkalmasilgat negdilapitd
*
kovet6en az e\[risazonban - 6ll6spontom szerint nem szabAlyozott megn;rugtat6an'
nem az alkalmadann| v6l6sr61, ism6telt alkalmass6gi
Jelen esetben ugyanis nyilv6nval6an
sz6. Felmeriil, hogy ha a y7!<s;zolg6lat a' iogszabdly szoveg6t expressis
elihr[s iefolytatisir6l
"r'n
az koteles-e, 6s ha
verbis 6rtelmezve csak a sztl6 megv6ltozofi;6nd6k6t6l 6rtesiti a gy6mhivatalt,
m6dositari az iigyf6l
igen, akkot milyen rendelkez6s al"pian az eredeihatirozatot kiiavitani vaBI
k6relm6t el6zetesen
igyfll
az
a.
szakszolgilar.
['er.'t rrerr"t megfelel6en. Amennyiben pedig
vagl
tehele
iavaslatot a k6tclem
megvizsg6lja, tef,et-e iavaslatot az arrrrak megfelet6 m6dositisra,
nyilv6nval6an u ,r^f*^i csoport v61em6ny6t kell Egyelembe venni, kv6zi
elutasit6s6ra. Ez
"r"tb",
oiakbrfogad6s et6tti eljar6st. Tovdbbi k6td6sk6nt merirl fel az is, hogy ha
ism6telten lefolytatni
^z
az i,gyf1l megviitozott elk6pzefis6t a szakszolgdlat adott_esetben nem timogat:1a, az ezzel
krp"Shto, t{i}koztatis ilapidn hozott esetleges e?:i: hatarozat ellen milyen jogorvoslati
lehet6s6ge lehet az ngyf6lnek, illew*e az 6rintheti-e kor6bbi alkalmass6gi hatatozatat
fumtponton s"qgint aq alkalmassdgi batulro4at nildositristiaal, negwiltoTlatis,iual kapcsolatos kirelnet
eltird
dint6 eljtinis"kaputin i poo*it rcndelke{sek, illetie garanciilis s4abisok ltiinya a< cgyes srynnkndl
joganak
slrelniaeljdr.
eljdr,is
jogbi4lonilg
tis{essdees
ds
jogatkoima$$ iecbaniqmatokhoiuerythet, anefi a
Mindemellettlegdllapithit6 az is, hogaa Pest Megyei TEGYESZ szakmailag helyesen i6rt
el akkor, anikor a grenn"ek slimrira keresett OiAkbe fogadri ualddot, nen pedig a4 iiriikbe_ fogddyi kiu,inl
fogadni kiv6n.o
neuel1tqiii7 s4inddkdr*urtotta ei6d/egesnek, M6g abban az eletben is, ha az orokbe
6s
param6teteinek,
a
gyermek
volra
megfeleltek
nevel6sziil6 alkalmass6gi hatdtoittaban foglaltak
kiiriilniryt
egydb
mintlen
nem 61lt volna fenn i lorar| korkiilonbi6 g, ai ilktike: qak:ryfurilataak
uirygilnia kell a germek tegjobb irdekinek irudrytuiilisddrt, ds ai adott gtermek s4in,ira leginkdbb alkalmas
ari|lelogaa,i qiil6 uagy aa/,id dhal tiindnd iirdkbeaddst kelljauanlnia.
1,2

A

uizsgzitat megdllapitrisai az AtB'751/2017.

szim$ figyben

Az ugyben az orokbeadisi folyamat egt alkalonnal aq driikbefogadni kiadnti sTgmi$ek kdrelmdre qakadt
,rg i" ez a vasgSlat szorosan vett t6rgy6t nem 6rintette. Nem s6rtett iogszabllyt a szakszolg|lat,
,*ikot az els6bifitkozist6s az otokbe fogadni szdndlkozok visszal6p6s6t kovet6en azonnal nem
vetette ala a gyermeket tov6bbi vizsg{latoknak, effe ugyanis jogszabdly nem kotelezte.
Az eli6, megszakitottba6d<r>zhst kovet6en sor keriilt a gyermek pszichol6giai vtzsgillatir.a,
mely alapjin egy6rtelmri lett a gyermek ragaszkodisa ahizaspfu.hoz. A gyermek riiabb neurol6giai
vtzsgilai megryugtat6 eredm6nyt hozott. A kialakult ktit6d6s miatt a szakmai team ism6t
iehet6s6get bzrositott az tiabb kapcsolatfelv6telre, ugyanis a sikeres orokbeadis volt a gyermek
legjobb 6rdeke. L6nyeges, hogy mindezt tit6 tendelkez6s nincs, 6s az eset, illerve elsSsorban a
gyermek egyedi helyzet6t, koriilm6nyeit 6s legjobb 6rdek6t kell m6rlegeLrie a szakszolgalatnak.
I(ifog6solhat6 azonban, hogy a szakszolgilat nem kell6 koriiltekint6se miatt a gyetmek a
misodik alkalommal is olyan helyzetbe keriilt, amely alkalmas volt arra, hogy le1ki kauma 6{e, amit
igazol, hogy a gyermek ezutAn pszichol6gusi megsegit6sre szorult. A m6sodszor megkezdett
bardtkozds 6s az orokbefogad6s is a szirl6k 6s a gyermek kozott fenn6l16, a torv6nyes tartamot
n6h6ny h6nappal nyld,vir,,val6an meghalad5 korkiilonbs6g miatt hirisult meg. Megillapiton nindei,ek

o

is

Teri)leti Gjtermekaidelmi
J'rykqo/gi/at mulas1ldsa a glterrnek legobb irdekdt sirtue, a77a/ iitsqyfiglsben uisslirsrigot okoqatt.
alapjdn, brgy

,fryltoh*Srytmdr-Bereg Megyei G.yerruekfidelni lgaTgatdsig

Kiltiniisenfontosnuk tartom a7!, ltogy a gyerrnekuddelmi syakel/dtfuban d/6, nagt ualdsrynilsiggel kordbban
traumatiTilt gterekek kiitddisi folyantataira is aqok biTlonsigos alakaldsira kiiliintb hangsilllt is
fgyelnetforditsanak a gterruek dletiuel kapcsolator diintdvket megholi sq,eruek.

mdr

eleae

Az AIB-447/2017. szimu iigy nyomin dltalinossigban is vizsg6land6, hogy ictgszab6lyt
s6rt-e a szakszolgilat akkot, ba a hztirozatban ai iletkorkiili)absdget fgyelmen kiaiil bagtua jarusol
alkalna;sdgot, maid a gyi,rrba:t6s6g e iavaslat alapjfin zzt h^tilrozatiban rcgzia. Az alkalmass6gi
hztdrozat rnegbozatalilt kovet6en ury?nez meriil fel a gyermeket az orokbefogad6nak kiaj6n16, de
az lletkori ktilonbs6get figyelmen kiviil hagy6 szakszolgilat el)irisa tekintet6ben.
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A

gyimhat6s&g felel6ss6gi kor6be ta*ozik

az orokbead6sr6l rendelkez6 haarozat

meghozatala 6s annak garant6l6sa, hogy a hat6rozatba foglalt aktus nem s6rt iogszabillyt, igy annak
ellen6rz6se 6s 6rv6nyre juttat6sa is, hogy az orokbefogad6 legfeljebb 45 6wel legyen id6sebb az
orcikbefogadottn6l. Mindemellett az orokbefogadisra alkalmass6 nyilv6nit6 gy6mhat6sig szakmai
kompetencii)a 6s felel5ss6ge, hogy az alkalmass6gi hatilrczatb*n mig akkor is fgelsmmel legten a
jogqabd\ dltal elfiirt korkiildnbsdgre, ba a sqaksiolgilat esetkg e4ryl iissry nen fdrd jauaslatot tes4, Az

orcikbefogadisra aikalmass6 nyilv6nit6 hatarczatot meghoz6 gyimhat6s6gt6l elv6rhat6, hogy a
torv6nyess6g betart6sa 6rdek6ben hat€konyan megellzze azt, hogy alkalmasnak nyilvinitsanak az
orokbefogadni kiv6n6 szem6lyt olyan 6letkoru gyermek tekintet6ben, al<:t jogszab6lyi rendelkez6s
alapiiln k6s6bb nem fogadhat orokbe akkor sem, ha erre a szakszolgiiat - az lletkoi koriit
tekintet6ben nem kell6en koriiltekintve - kifeiezetten javaslatot tesz.
A[Aspontom szerint ugyanakkor a szakszolg/latt6l is e/utirhalti, hogy ezt az ellzetes
elj6risban 6szlelje, 6m az sem hagyhat6 figyelmen kivtil, hogy az 6 feladrta domin6nsan szakmai
alapir, mig a gy6mhat6s6g6 kifejezetten iogS-kozhatalmi jelleg6. A gydmhat6sig k6telezetts6ge, hogy
olyan tartalm,3batirczatothozzon a szem6ly6ben alkalmas tigyf6l tekintet6ben, hogy az alapiln a
jogszabdly erej6n6l fogva se legyen kizdrt az orokbefogadis. MindebbSl pedig az kovetkezik, hogy a
gyimh*t6s6g legfeliebb olyan 6letkoru gyermek orokbefogadilsdrz va16 alkalmassigi hatirozatot
bocs6that ki, akinek tekintet6ben teljesiiLnek az 6letkori korldtok.
Sulyosabb teher nehezedik a szakszolgillafiz a mit alkalmass6gi hatilrazattal rendelkez6,

konkr6t orokbeadisi el)6r6st e16k6szit6 elifurilsban r6szt vev6 nevel5sziil6 kapcs6n. A io$
felt6teleket ugyao nem kell ellen6riznie, de a szakmai gondoss6g6nak ki kell te{edni arta, hogy a4
arlott srymi$ei- esetdben ruegualdsulha:son aq tiriikbeaddt. Mindemellett sem )ogszab6ly, sem szakmai
szab6lancm tria el6,hogy a kiajdnldskor eldrytesen uirygikia kell a ttirudryifehdtebkfenndllsdt Ennek az
oka az, hogy mindez vigs6 soron az orokbeadis k6rd6s6ben dont6 gyinhat6sig feladata. Ha az
alkalmass6gi httitozatoi kibocs6t6 gyfurnhztosig az alkalmass6g meg6llapitisakor a gyermek
6letkora tekintet6ben figyelemme! van az 6letkori kiilonbs6get el6ir6 szab6lyokra , a szakszolgillat a
kiaiinl6sn6l hagyatkozhit az alkalmass6gi hatirozatban foglaltakra, nem kell ellen5riznie azt.
Az alkalmassigi hatArozatot meghoz6 gy6mhat6s6g koniltekintl hatatozathazatala' eset6n
elkeriilhet6, hogy a ki6zi utols6 jogi kontrolltv€g26, az orokbead6st enged6lyez6 gy6nhat6sdg a
ba6rkozdsi folyamat megkezd6s6i kovet5en vay a kotelez6 gondoz6sba tort6n6 kihelyez6st
kovet6 6szlel6s miatt kenftelen legyen elutasitani az orokbeadis kitni k6relmet a korkulonbs6gre
iiiar6" mdr nagyon 6rz6kety szakaszdban van, 6s meghiirsul6s
hivatkozva. Ilyenkor ,-rgyrrri.
^,
eset6n ba*6nyaz6d.ik a gyemek 6s az orokbe fogadni szind6koz6k s6riil6s6nek es61ye.
Az egyedi esetei<b6l lesz6rhet6 dltat/in; tunalsdg hogy az otokbefogad6 alkalma:ilg,lrol
renrlelkeqd hiiaroiat megfogalmazdsakor a gyimhat6s6g 1em volt figyelemmel a iogszabilyi
kovetelm6ny.kr., igy az"6[tkori kiilonbs6gre. A, Atokbefogaddsra vai6 alkalmassilghatdtoza_tba
az orokbe
foglal6sakor u iogriiAatyban meghat6r ozot; ki;tek<6 tartalmi elemeken tillterlesykedni, igy pl.
orokbefogadni
az
ha
annak
indokolt,
lehet
akkor
foiadand5 gy"r*.t ,r.L6, m.$ot6rorni csak
iagyfll kifeiezett
UianO ,r.ri6ly6b"rr, egyedi 6leLelyzet6ben reil6 szakmai indoka van' vagy zz az
esetekb6l leszfirhet6 6ltal6nos tapr;sztal^t, hogy a4 t;rtikbe fagadd kiadnt
k6relm6t ttikrozi. Az
"fr,"di
gyermekkel kqootototTtiitrlek nddoitdnira irdryul| e|,funtu srybtilai hidrytosak, ilbtue kidolgolatlanok'
2.

Az 1r1kbefogadni szdndikozd

sz a

bdlyoz ti s dval kaP

cs ola

Cs

az dtdkbefogadni kivdnt gyennek kdzti ko*tildnbsdg

tb an

az orokbefogad6 6s rokonai, valamint az orokbefogadott kozott csahdi
els6sotban olian kiskorf gyermekek- nevel6se 6rdek6ben, akiknek sztilei
kapcsolar
A Lcgfels6bb Bir6s6g
meghaltak, rrugy rkik"t nem tudnak, vagy nem akarnak megfelel6en nevelni'
kapcsolattal azoros
rokoni
alapul6,
r6nirrtotott, higy az orokbefoga d6s c€lil a v6rs6gi szirmazison
kozcitt, annak a
gyermek
jogi kotel6k 1{.oehoz6sa rz olokb"f.rgad6 sztii6 6s az orokbefogadott

Az

tinikb{ogadns cdla

"te/rrloEsi,
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torv6nyben megltathrozott csaladiogi, or6kl6si fogr,iogkovetkezm6nyeivel, mist6szt

a

csalildi

kazass6gben megval6sul6 nevel6s biztosit,sa a gyermek. 16sz6re.',

fontos-kiemeloi, hogy a csalid n6lkiil maradt gyermekek6l
vzl6 azonnali, telie; kor6 gondoskod6son t'al az illamnak feladata, hogy e gvetekek szimhta

i.t L,u\alyozds6ttekint6sekor

E
hosszririvon, a nagykorusi'guk e16r6se utin is biztons6gos csalidi kotel6ket teremtsen'
nidmrilis dktkorkiiliinbsdget {16 6v) el6iro szab6lyban, 6s a
megfontol6s hriz6d[i meg a- jelenlegi
-*rghoilrry;talran
is. L6nyeges, hogy az emlitett 45 6r'es
mahnt,itis dktkorkiilonbsig (a5 6v)
orokbefogad6skori 6lett<orktlanbs6g el6fu6sa nem 6j keletfi iogint6zm6ny ^ rn gya;r iogban'
aI.i; n*. kommentiriu ,r.Iot a Szak6rt6iJavaslat a minimilis kotktilonbs6gen nem

kivint

viyoztatsi, a naximrilis korkiiliinb$gen aqonban igen, v6,gJcll azonban a Ptk. a koribbiakkal azonos
u Arokbe fogad6 szem6lynek a gyermekn6l16 6wel id6sebbnek
m6don mindkett6t megbatitozr^,
kell lennie, .rgyrnrkkor ai iktkoi kiiltinbsdg nen hiladhatia meg a 45 iuet. A 1 6 6v kotkiilonbs6g el6it6sa
az 6letkori kii{onbs6ggel, amellyel a gyerm_e,k1 teljes hat6lyit apai
nem v6lerleri'-"g.gy"rt
^zzal
elismer6 nyrladroiu{al magi6nak elismer6 f€rfi 6s a gyermek kozott fenn kell 6llnia: eigaranfilhas'!,
hogt a sl,ild-gyernek kapcso/it ,g,attnta, kialakulhasor. H^ rokoni vagy hizast6rsi otolbefogad6sr6l
^
uin ,ri, a forkiilonbs6916l i gyirmbat6s6g eltekinthet. Ilyenkor olyan gyermek orokbefogaddsfua
keriil sor, akit az orokf,e fogaclni sz6nd6koz6 szem6ly m6r ismer: tokon YaW ^ szii{6nek (r'6r
szerinti vagy otokbe fogad6 szril6nek) ahizastitsa.
Az eteti<ori korlitok el6kisfua az6rt van sziiks6g a iogalkot6 szerint, hogy q ririikbefogadds
irvtt, negfontalt tirt;kbefogadtii dtintis /eg,ten, a maximdlis kotktilonbs6g meghatirozisa pedtgazt c6Lozza,

siiili

ehhez kapcsol6d6an megfelel6
tuQi,ik neuelni, megfelel6 rugalmass6ggal tudi6k kezel:ri a gyermek 6letkori
4ltapotban
"gJrrrefr szaiaszatb6l-fiad6d6 (f6k6nt a serdiil6korhoz kapcsol6d6) probl6mis helyzeteket. Nem
fltaaAsi
hagybat6 figyelmen kiviil, hogy a hatilyos szabilyozisban fellelhet6k rugalnas elemek ts, amelyek a
priattl iaiT,edes jogalkalnaqi gtakorlatbril, illetae a4 dltalinosan megfelenil, tipikw dletbe!rynkbdl
obiektiv 6letkori korlitok zlkalmazisit6l.
faga/naqridtak meg 6.s engednek elt6r6st a szigor6,
Az orokbefogad6 szem6ly 6s az orokbefogadand6 gyermek kozotti kotkiilonbs6gre a Ptk.
alapiln nem kell tekintettel lenni, ha tokoni vagy hizast6.rsi otokbefogad6s val6sul meg. E szab6,lyt
az-hivta 6letre, hogy a g5,ermek els6sorban a aele udrsigi kapcsolatban dllii, dkala isnert csaliidtagjai
gondo4isdban maradhasson akkor is, ha aqok nem felelninek neg aq ibtkorkiiliinbsdg fehdteleinek. Ha a
hizastirsak kozosen fogadnak otokbe, elegend6 csak az egyik f6lnek megfelelrie az 6letkori
ktlonbsdgoek. Ha pedig testvdrek orokbefogadilsa za1hk, az id6sebb gyermek 6letkorit kell alapul
venni, a fiatalabb gyermek 6s az orokbefogad6k kozott lehet nagyobb a korkiilonbs6g.
Onmagiban nem tekinthet6 alapjogi szempontb6l visszisnak az, hogy a torv6nyalkot6
orokbefogadishoz.
jelenleg is objektiv minimilis 6s maxim6lis korkiilonbs6gi felt6telt 611apit meg
^z
Nem csupin az,6rt, mert az err6pai orszigok kor6ben ez bevett jogint6zm6ny, hanem az6tt is, mett
aTakadd! nem tekinthetd \nkdnjesnek, rutigiitte a gernekek gondoskoddthoiis aidelemheiaald joglnak, illetae a
grerrnek legjobb drdekdnek uidelme ltil4idik neg. A tow6nyalkot6 m6rlegel6si szabadsiggal rendelkezik
abban a k6rd6sben, hogy milyen felt6teleket 611apit meg.
Az Alaptorv6ny deklarativ rendelkez6se szednt mindenkit megillet az emberi m61t6sigb6l,
az onrendelkez6s szabadsdgilb6l kovetkez6en a csalildalapit6shoz val6 )og, azonban senkinek
nincsen alanyt ioga ahhoz, hogy egy konkr6t gyetmeket orokbe fogadion. A mdsik o1dalr6l a
gyermek csal6dban val6 nevelked6shez val6 joga az 6llam fel6l az Eglezm6ny szerint is be$elte:itd
pddelni kiitebqettsigtt je/ent: nem k6nyszerithet6 ki a v6glegesen sziil6i gondoskodis n6lkiil maradt
gyermek eset6befl sem az otokbefogadis. Amint atr.a mir tobb izben is felhivtam a frgyelmet, az
dllamot - a nev6ben e\fuo gydnhat6s6got, szakszolgalatot - felel6ss6g terheli abban a k6rd6sben,
hogy a gyermeket kirylnilag a<affa ninden sT,empontbdl alkalmas si,tm6fo, srymifiekfogadhassdk iirt)kbe.
Az objektiv minimilis 6s rnaxim6lis korkulonbs6gi felt6tel meg6llapit{sa *zirt t6maszthat6
al6 gyermeklogi oldalr6l, mett 6sszer6 m6don azt v6lelme zi, hogy a gyermekr6l va16 megfelel6
hogy a"gernefut Oi,{befogadri

5

udrbatrian iktkorukbdl addddan

-

Ldsd a Csal6djog K6zikonl've, F{VG OR.\C, 2007., 451. oldal in: Dr. Fil6 Erika
Gyermeki jogok, gyermekv6delem, HVG ORAC, 2009.228. oldal
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nevel6s 6s gondoskod6s, a sziil6i szerep alapvet6en felt6telez egy legkisebb 6letkori dvolsdgot (16
6v). Misik oldalr6l a tul nagy 6letkori kulonbs6g eset6n joggrl mertil fel, hogy az otokbefogad6

sztll6, sztil6k k6pesek lesznek-e a nagykorus6gig s6t azon t:'l. is gondoskodni, segiteni, illetve
t6mogatni az orokbefogadott gyermeket. A gyermek legiobb 6rdek6nek megfelel6 eliilris elve azt
jelenti ebben az aspektusban, hogy az illlamnak olyan otokbefogad6st kell engednie 6s segitenie,
amely eset6n a legval6szinribb a hosszabb id6tartami, val6di 6s szeretettelies sziil6i gondoskodis.
A maxim6lis 6letkori ktilonbs6g nirtdke kapadn leszogezhet6, hogy alapvet6en nem
alkotrn6nyoss6gi k6rd6sr6l van sz6: a ttirviryalkotd ugtanis megteheti, hogy ezt az adott tirsadalom
virhat6 6lettartama 6s m6s tirsadalmi fejtSd6si irinyokat figyelembe v6ve csokkenti, noveli, vagy
fenntartfa a jelenlegi alkdmazdsit. Bfu a koi6t objektiv, de a kiv6teleken tulmen6en rem 4dr el
tiltaliban aq t;rtikbefogadds tehetdwgitdL amennyiben a 45 6vn6l nagyobb korktilonbs6g fennill a
6rintett
gyermek 6s az orokbe fogadni szdtd6koz6 szem6ly kozott, akkor m6g mindig m6dia var,
^z
orokbefogad6s6ra.
szem6lynek egy id5sebb (a korkiilonbs6gen beliil marad6 6letkom) gyermek
A jelenlegi szabillyozisi helyzet elemz6se nyom6n teh6t nem 611 fenn az egyenl6 bin6sm6d
kovetelm6ny6vel osszefligg6 vissz6ssig, amely ebben az aspektusban ombudsmani int6zked6s
megt6rel6r indokoln6 (dogmatikai oldalr6l az is k6rd6ses, hogy a joglkot6 6letkori alapon tesz-e
kiilSnbs6get az orokbefo gadist k6relmez6k kozt, azaz, hogy van-e egy6ltalin ielen esetben
osszehasonlithat6 helyzetben l6v6 csoport). A gyermekjogi 6rvek miatt pedig a felt6telezett konkr6t
esetben nem 6llithat6, hogy a ,,megkiilonbciztet6s" onk6nyes vagy 6sszerfitlen lenne.
Mindazon6ltal hangsrilyosan felmertil, hogy a 45 iues korkiiliinbsdg negillapitdsa neghaladottnak

hkinthet7-e ennek megvaltoztat6sira a Szaklrtli Javaslat is kis6rletet tett. K6ts6gtelen, hogy
gy""n"koillalis id6pontia 6ltal6noss6gban rt|zve kitol6dott, ami tinnogiban alapyl
napiainkban
"
tqitgdtltot a jogotfoU dltat neghil4ott nirrnatiu hatdraonal neguilto11atdsdm. Szakmai szempontb6l ugyanis
a gyermekn6l owen 6wel id5sebb ember a har6lyos szab6lyok
,.utJUr., nrittuqm nag,ar,iTbaai
^i,hogy
szerint k6pes lehel a gyermeket nevel6sztil6k6nt - ha tz a csal6di6ban nem visszagondozhat6,
illerve orotbeadisa rn.liriri."t - akir nagykorusigiig felnevelni, mig orokbe fge1d6 sziil6k6nt nem.
Az egyes 6letkori hatirlk, cezixilk a jogrendszerben k6ts6gteleniil alkalmasak lehetnek arc'a,hogy
szabilly az
adott"esetbe n igzzsdgtalan helyzetekei eiedm6ny ezzen, de mindez - mindaddig, amrl a
alkotm6nyos kJetek-en beltil marad - flern i6t alapvet6 jogvagy alkotrn6nyos elv s6relm6vel'
2.2 Az egyes iigyekben kordbb

tn fekattak alapi6r aqdrintett

volt .ttZter iapasztalhat6. A

gtdnhatdsdgok slimitdsi.

vilaszokb6l kit6nik, hogy

ryids7?fiben

nem

az egye: gyimhat6sigok

^z

szem6ly
6letkorkiilonbs6get a s7)htisi nap at@jdn s4ino[tik: ha a gyermek az orokbefogadni kiv6n6
6s az
tekintik,
fennill6nak
kotktil6nbs6get
a
45. sziilet6snapjZnak betolt6s6i kovet6en-sztletett,
azt
6rt6keln6k
hogyan
orokbefoga aaii'auaaaly fenn6ll. K6td6ses lehet, hogy az egyes gy1mhivatalok
itt
kell
Fel
siiiletett'
n@on
a kiv6teles eseret, ha i grnnek aq iirt;kbefagadni kia,iiivat tppen aionos napttiri
ld6t^rr^^ szLmititsfua - a Polgari Perendtart6sr6l sz6l6
hivru a figyelmet, hofi ptk.-ban
^i
^
torv6nnyeillent6tberi- az orokbefogad6s kapcs6# nincs kifeiezett rendelkez6s.
Az egyes panaszosok besz6nioltak ,1161, hogy az 6letkorkirlonbs6g gyakorlati szimitisfu6l
3
nem l6v6n rudom6suk, a45 6vet dletduekbsn ndrtik,iztz tig udltdk,hogy amiga gyermekp6ld6ul
brinapoktdl
eset6n - a si1;letisi
6ves (vagyis nem tolri be a negyediket), addig 49 6ves -orokbefogad6
nem kaptak kell6
panaszosok
egyes
az
hogy
Ttgrtirii- nm ryirbatd Al oqariilrfogoiat. *,u,tuiarrjelzi, jogbiztons6g kovetelm6nye.alapi6n ni ke]l
t616kozbt6st a iogszab6ly"helyei ?rtelmez6st6l.'A
szimitas6nak
mutatnom, hogy a f6te6rtesek elkeriil6se 6rdek6ben indokoli a korkulonbs6g
mo d16r6l pontol' ti) 6k oztatist npij tani az otokb efogadni kiv6n6 feleknek.

6i

sTablbok mellett
2.3 Y'U,sgil,ltom sot6n 6szleltem, hogy zz 6i Ptk. a kgrktilonbs6gre vonatkoz6
A Ptk' 4:727' $ (1) bekezd6s6ben
elemk6nt egy dltaldnu atsd dktkoi hatirtis a ielt6telek koz6 emelt.
el6iriarrgyrrrl* azt,hotgy orokbefoga d6 a 25.
e

'iktdudl

betiihiitt, cselekv6k6pes szem6ly lehet'

A ptk. Komment6r utal keqddnapokra a binitdgi joggakhilat alapjin (pl. a h6zast6rsi
6ltaldnos

meghat6rozott
szab6lyokndl), azonbanerek n.m min6sii,lnek o,ror-uii.r',r.gben

kiilcinvagyonnal kaPcsolatos
szdmitlsi szab6lYoknak.

2l

rendelkez6s helyett jd:"ltg
kor,bban hatalyos, a nagykorusag kovetelm 6ny6t el6r6
A Ptk. Kommentir nem t6f liaz als6 korhat6r
legakbb 25 iuesnekkell lennie az otbiibefoguio.rk'
b6vebb teriedelembe-n fogzlmaz .az
beemel6s6nek indok6ra. /\ Ptk, indokol,isia I(omment6rnil
6s koriilm6nyeihez
orokbefogada n*gynor,i#ga 6s cselekv6k6pessr3ge valamint.szem61yis6g4hez
e
i;rtikbe1ogaddsi.korhatirtfeknelte:
a4
Ptk.
a
hogy
m6rt alkalmassiga vhkozaiankrit6riumok. ti"-Jti,
"i,t,t'
x' eur6pai otsz6gok tobbs6ge az
szerint driikbefogad,i csak 25. iletduit beil;ht;tt sryndly
a gyermek nevel6s6hez sziiks6ges
orokbefogad6 oldalin nen el6gs{k meg I nagkonitdfuot, hanem
ir el6'
ir*"eg riir,6l birrorabb meglite 6rdek6ben enn6l egy magasabb 6letkort hogY
srybdfioVls
k6rd6s,
alapjogi
l6nyr{is
! ialenlegi
All6spontom ,z"rinI felmeriil az ^
szem6iyeket'
ala.ti
25.6v
indokolatlanul, f;ukiojtrrro *rn , ki altiriikb(bgadis'teiefisAg'ibi!anagykoru,
oldal6r6l
Amint urru *Ar"^' 2.1 pontban .rtiltr*, az okkbefogadni sz6nddkoz6 szem6ly
a
ugyanakkor
iogalkot6nak
ninu kikdnlsTgithetd alaryi alapiog az orokbefogadis tekintet6b"n,
megalkotisa
felt6teirendszet6nek
speciilis
6,
6ltal6n"o,
tekintettel kell lenrue ui arat LJro gad6s
gyakotlat
alkotrn6,ybir6s6gr
Az
sorin az egyenl6 binism6d kovetlh6ny6nek 6rv6ny"iti16u6t..
alkalmazand6
tesT!
dssryrfrsegi
az
6rtelm6ben ilyenkor nem a sziiks6gess6gi-ar6nyoss6gr, halem
megalapozottan 6llithat6, hogy
nyomin
pt6biila
orrr"iuuollithat6s6gi
Az 6sszer6segi *rrt
25 6ves kor alatt nem enged6lyezi
a jogalkot6 iktkc,i nilp,; *rgb,iitarbii(erist alkalmaZ akkor,'amikot
k6relmez6 nagykoru
orokbefogad6st
az
esetben
az orokbefogad6st. A homog6n csopottot ielen
18
6v 6s 25 et' kozotti,
a
fel:
6llit
ur.-6ly.k jeLndt. A szabilyoz6s itt egy megdonthetetlen v6lelmet
alkalmatianoi urru, hogy gyermeket fogadianak orokbe, szem6lyes
nrgykoru szem6lyek
"rr"rirt
megfelelnek' Nem igarylhard
*r7;aorrragrikt6l fuggetlenii{, akkor sem, ha minden mit f.lt6t"lo"L
t nagykorus6gon tulmutat6 tov6bbi
,qouboo o"*rgkntiiotfrrt|s tetlx issrynttlensege, i/letue dnkinites uolta:
lehet ilyen racionilis indok' E'
a1s6 6letkorihatx kup.r6rr trgyuri, a niAbb; drettsdgmegkovetel6se
v^p! arinyoss6ga nem vizsgilhat6'
teszt l6nyege 6rteh6den .rgy#, a koiiltr>zis sziik#gesse ge
szerint
tvtJg kcu l"gy"rn"ri ugyanakkor, hogy mindez uior,rkb.fogadisi rgndszL l"Np
jit6 felel6ss6gte
nem indokolhat6 feiesleg.. ,,#ibir,osit6s", trr", egy gyetmek orokbefogadisival
fiiggetleniil jelenleg
6letkorukt6l
rendszer
b6rmilyen okb6l 6retlerrlf"U.6rrt l"tlen szem6lyeket a
va16 egy6ni
a hatifios taydbbi saaba/j,ik alkalmaVisiual hatdkiryan ki tuQa flyi. Az otokbefogadista
azaz komplex
olkalrriasrigo, ,r^k6.i6k vnsgiliii, maid annak eredm6ny6t hatdrozatba foglali6k,
is. Nem
megillapilis6t
alkalmassdg
dltaldnos
az
mdr
meg
szakmai, iti"w" jogi dont6shizatd e16zi
a
szemben
szem6lyekkel
fizast6rsakkal)
sarn igy"lrr"n kivtil, hogy a 25 6v alatti
hagyhat6
^z
*
el6ir6sdval
kiilonbs6g
az 6letkoti
alkaknaz, amely mog"l
loirtt<ot6 6ital6nos, fU1"t ri" korl6toz6J
jog6nak,
legiobb 6tdek6nek a v6delme.
gyermek
konkr6t
btilnyztka
szerint
6lllspontom
.rlrrb", f6szab6lyk6rt a
jog
a
nagykorus6got
rnaryat
hat6lyos
a
hogy
figyelmet,
Fel keli hivnom a
jogi
kovetkezm6nyeit
cselekedeteinek
szem6ly
nagykoru
18. ibtia betiihtsdheT kAti. A.r"t"t rr6t Apes
fel tudf a m6rni. Nagykorus6ga eset6; villaszthat 6s v61aszthat6, hdzassigot kothet, teles rigl'leti
k6pesslgge1 bir. Ai'alkotminybir6sigi gyakorlat alapiiln s{b kiinii ttidelemben resT.esiil a siabad,
nq\koaoulsfeklhssdgte[es diintdsre kdpes ember rujit sorsafeletti rendelkeqisi joga. Az ontendelkez6shez val6
jog alipjan'
emberek - az .&laptorv6ny rendelkez6seivel osszhangban l6v6 jogszab6lyi korlitok
^z
kozott - sqabadon dbnthetnek a csalddi ilet, a hdiasstig agyerrnekadllalis kirdiseiben.
qakma
Jelen esetb err a< alkalnatlan s{i/6 kis4trise pontosan meghaldrviott efdrdsrendben, tiibb

A

egiittn;tktidrtiaet

ris uigul gyinhatdsdgi hatdrorythorytallal

nanifes$dl,idik

A

cselekv6k6pes nagykor6

szem6lynek biztositani kell a hhel|sdget ata, hogy szabadon eldonthesse, kiv6n-e gvermeket otokbe
fogadni. Ha a csalildalapitas e formiia mellett dont szabad elhatdrozlsb6l, akkot mi6tt ne lehetne
lehet6s6ge, hogy ere val6 alkalmassig6t az erte hivatott szakszolgilat 6s gydmhat6sig megit6lhesse.
V6lem6nyem szerint egyiital6n nerr. zirhat6 ki olyan 6lethelyzet, hogy egy szem6lynek (vagy
Itlzaspimak) eg6szs6giigyi okb6l nincs lehet5s,lge a (kozos) gyetmekv6llalisra, ez6tt az 6rintett
nagykori fiatal feln6ttk6nt megalapozott m6don donten6nek ar61, hogy ftozosen) szerem6nek
gyermeket orokbe fogadni. Osszess6g6ben pedig indokolt utalni arra, hogy a iogkorl6tozisok
eset6n pedig mindig szigorubb a megit6l6se az olyan objektiv 6s 6ltal6nos l<t2fu6 felt6teleknek,
amelyek teljesit6se nem 6ll nyitra mindenki szdmira (vo. numerus clausus szabillyok alkalmaz6sa).
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3. A nevel6sztilfli ilrdkbefogadds tovdbbi kdtddseivel kapcsolatban

AJBIH-447/2017. sz6mi, AJB-3481/2017-. sz6mit, az AJBAJB-446/2017. sz6mi,
^z
3941/2017. szdmi 6s a kiilon insg1lattal6rintett AJB-195/2077. szdmi iigl'ek' kozos vonisa, hogy
aalamennli esetben a gterrueket neuells{ildk kiarinhik i;rtikbe fogadni. Az els6 h6rom esetben az eliiltds vtgy
zz&tnim indult n.g, rrrgy az6rt hirisult meg, mertfenndlk a 15 iau korkiihnbsdg' a kiilon vizsg6lt
AJB-195/2017-es tigyben pedig m6s okb61. Mindemellett az egyes iigyekben vizoltak, 6s a
megkeresen sr.*"k' vilaizatb6l brajzol6d6 tendencia miatt kiiliin is dt ktrtdntan tekinteni
rilraTtinosstigban a rcael6siiil6i tiri)kbefogaddsjehnlegi gtakorlatdt, siabifiolisdt, illetue pnblenatik!'it.
A-kiindul6poni, a G1wt. 54. S (1) bekezd6se szerint neueldsiiild aqa si9nifi lehet, aki 21. iletivdl
bettilttilte, nem 611 cielekv6k6pess6get 6rint6 gondnoksdg 6s t6mogatott dont6shozatalhatillya alatt,
btintetlen el66let6, a gondo4ii,iba hi$erytt gernekril legaldbb I I duael, de legfe[ebb 50 iwel id6$h&' Felt6tel,
hogy szem6lyis6ge, .garzsegi dllapota, kortilm6nyei alapiiln alkalmas a nila elhelyezett gyermek
kie-gyensuly ozot; fefl5d6senek Liztositdsira, a csal6di6ba tort6n6 visszakeni{6s6nek v^gy
a.J[U.f"g^disinak tamogatisira, valamint a gyermek, fiatal feln6tt 6letkori sziiks6gleteib6l ad6d6
feladatokiak az ell|tasdia, megfelel a nevel5sziil6i fogla\koztatasi jogviszony egyes k6rd6seit
szab1lyoz6 korm6nyrendeletben meghatdrozott k6pesit6si el6ir6soknak' A Gyor 55. S (1)
bekezd6se szerint a neuel6:ii)ld - egydn gondoz6si-nevel6si tew altpiin - a mjdt hdTlartdsiban ryiy'
el6segiti a
teljes ktini ellitdst aiideiglenei hatattJii elhelteq,ett, a neueldsbe uett gyerrnekna,&. Ennek 6rdek6ben
g|.r-.k.r6t srerinti csalidiilba val6 viiszakeriil6s6t 6s egytittmtkodik a csaliddal, vagy ha ez nem
i.h.tr6g.., illetve ez rrerrt 6ll. a gyermek 6rdek6ben, orokbefogad6 csal6dn61 tort6n6 elhelyez6s6t.
1{. h"ly"tt., sztil6k, a rievelSsztil6k, a csa}idi napkozit mfikodtet6k k6pz6s6nek szakmai 6s
vizsgakovetelm6nyeir6l, valamint az orokbefogad6s el6tti tanicsad6sr6l 6s felk6szit6 tanfolyamr6l

Az

,raia zg /2003 g 20.) ESzcsN{ rendelet 8. S (1) bekezd6se szerint a nevel6sziil6i tanfolyam sor6n
a r1szfrrev1k felk6sziilnek az ideiglenes hat6llyal elhelyezett, a nevel6sbe vett gyermek, valamint az
A
ut6gondoz6i ell6risban t6szesildfratal feln6tt saiithiztzrlisban tort6n6, telies kor6 ellitisfua'
nevll6szil6i tanfolyam r6szletes temaakhiilta rendelet mell6klete tartalmazza.
A tarfofiam cdlja egyebek rnellett ai, hogy a fis4lueu6k alkalnassd udlianak arra, hogy a gtennek
uisslatir{sit a udr si(.einti
drdekeinek *rgrirtAro tntrgi;,i* a gtermek kapct;kttarttisrit a uir sqeinti csaliddal,
cm lid b a,

i tte t ue b ei Ite s qke dds dt a4 d rti kb efoga dd

cs a ld d b a'

is s6rtheti az
nevel6szii,t6i f ogvlzorry- tlhat foglalko1lahin joguisryrynak rnindsiil, igt r.cm
szabilya az
meg6llapit6
Gy"t, als6 korhatirt Q4. 6let6v)
egyenl6 b6n6sm6d kovetlh6nylt
^
6letkori korl6t
e["nszolg6ltatis6rt, foglalkoztaiisi jogviszonyban v6gzett tw6kenys6g felt6telek6nt
amely azta c6lt
bevezet6i6re nagyobb ioTg,isterv uan'ajogalkotinak. Szimos olyan felt6telt el5irhat,
vagy m6s
kiemelt,
csal6di6b6l
v6tszerinti
a
szolg1lja,hogy , kozhatiom -gyut orial kovetkezt6ben
ali
bizzz,
feliigyelet6te
szem6ly
okb6l csal6dban neyelkearri ri.- tud6 gyermeket kiz6r6lag olyan
rdtermetts6g'
is ft6pzetts6g'
szem6ly6ben, 6s szem6ly€vel szemben irrrrrr,ott krit6riumok alapi6n
6s alkalmas'
k6pes
6s
gondoz6s6ra
nevel6s6re
alkalmass6g, 6letkor) ry.rm.k biztonsigos
"
tudatosits6k' hogy a
hogy
arfa,
ek
fektem
hangtflyt
A nevel5sztlt6li'k6pz6se sot6n iagy
"gy.r."*k
legiobb 6rdek6nek
gy:t-."f
,
k \q^. - 6ppen
gyermekv6deimi gondoskod6sba bekertilt
id6vel meg kell
akkor
megfelelve - nem egtinlnlil. Ha a v6t rr"iori csal6d fttryzttt" hozhat6,
els6dleges c6l, hogy
kis&elni , gy""-"k'rrirJrrgo.rdo zdsit, ha pedig a gyermek orokbeadhat6,
e.lircsdt kiivetden it
sz6m6ramegfelel5 orokbefJga dot talilllanaA, "lrr"*lod/'t osrybb ideig nagykonisdginak
szir,6ra'
go.dorkodif a neve16s6r6l, ifietrre ,ilethiss{g tadd csaltidi kdtet,iket nyrijtanak egym6s

A

volna ortjkbe fogadni egy nila elhelyezett gYermeket, 6s ezzel kapcsolatos
volna - beiclentette a Pest N{eg7ei Teriileti
k6relm6t - m6g aze16n, hogy a gyermeket orokbeadhat6v6 nYilvinitott6k
a gyermek gyerrnekv6delmi gydmja
hogY
ellen6re,
anoak
hogY
Gvermekv6delmi Szakszolgilatnak. S6relmezte,

7

A

panaszos nevel6szijlSk6nt szeretett

orokbeadhat6vi nyilv6nitisit kovet6en
kezdetben t6mogatta orokbefogaddsi szind6kukat, a gyermek t6nylegesen
szimira annak ellen6re, hogy a gyermek
gYerrnek
keresett a
6li6spontidt megviltozttta, 6s m6s orokbefogad6 csal6dot
a nevel6szirl6 fogadia orijkbe'
v6r szerinti sziil5je kjfeiezetten azt szerette vokra, hogy a gyermeket
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els6sorban a germek itmeneti gondoyasa, nevel6se, amig a
akkor az rii
gyermeket vissza nem tudiak gondozni sai6t csal6diifa, vlq ha ez nem lehets6ges,
a gyermek
hogy
Zsahdj1ba. A gyermek nevel6sliil6i gondoz6sa, neveldse els6sotban arta it6nyrrl,

A

nevel6szul6i elhelye z6s

c6l1a

fejl6dicin, k6pes legyen integdl6dni. v6t szerinti, vagy beilleszkedni m i),
titirra., alapvet6en meghatitozz^ - azt a szakmai c61t, amelyet a
orO't f"fog2a
nevel6szii5k kiv6laszdsa, illetve felk6szit6se sor6n szem el6tt kell tartani'
Ri kell mutatnom, hogy a nevel6sziil6i alkalmassig nem felt6deniil ielenti azt, hogy a
nevel5szii{6 orokbefogad6 sztlSnek is alkalmas. Eppen ez6rt abban az esetbeo, amennyiben az
egy6bk6nt nevel6szirl5-i<6nt foglalkozt^tottszem6ly vagy pfuorokbe kiv6n fogadni, akkot ugyanrigy
r6szt kell vennitik az orokbefogaddxa va16 alkalmass6g meg6llapitisa kdna eli66son. A kapott
hogy egy
ati/asqokban foglaltakkal egetdrtue 6flarporrto* szerint sem kell evidenciinak tekinteni,
a
orokbefogaii-sra alkalmasnak nyilvinitott nevel6sziil6 b6rmilyen els6bbs6get 6lvezhet gyetmek
orcikbefogadisa tekintet6ben a nilla elhelyezett, nila nevelked6 gyetmek eset6ben.
I.ilvel6szii,l6i otokbefogadds eset6n ielenleg kiiloncjsen vizsg6lni kell a csaLidban nevelked6
egy6b gyermekek sz6m6t, stitriszdt, 6s e viszonyok hat6s6t a gyermek, illewe gyermekek k6s6bbi
ti*"n Jierere, szemrSlyis6gfejl6d6s6re. Mindezek mellett term6szetesen elk6pzelhet6 olyan helyllt
gyermek legjobb 6rdek6t a nevel6sziil6 6ltal tort6n6 orokbefogadis
is, amikor a konkr6t
^ egyes orokbead6sn6l egy6niesiwe kell vizsgilni. Osszess6g6ben
"r"tb"r
minden
ezt
szolg1lia, azonbar
kije[nthet6, hogy a nevel6szti{6i hivat6s nem orokbefogad6si .c6lzat:6, annak ellen6re sem, hogy
fofitos 6s sziiks6ges a gondozisba keriil6 gyermekek kot6d6s6nek el6segit6se.
Sz6mos 11kflo-*rl felhivtam a fi.gyelmet, hogy a gltrmek, a gyerruek csalddban ual6
neaelkeddtinek joga, illetue a tegiobb irdekdwk addelme dll aq t;rtikbefogdddsi elidr,ink ki;Tippon/dban - a
gyermeknek k.i.sn.k otokbifogad6t, nem forditva. Amint azt az F'mberi Jogok Eur6pai Bl:6s6ga
flemelte azE.P. konrra Olaszorszilgtgyben: ,,aidrtikbefogadds a germek csalddhoiiuttahlsdt jelenti, dt
ilem eg csaLid gyermekheqjattattisil, dr aq rillaranak firkiidnie kell a felett, hrg o< r;rtikhefogadri qetnifiek
olanok legenek, akik mindrn tdren kipesek bi7loitani a legkedueqdbb rtbituleket a befogaddsboT, Antikor egy
s<ii/6 is gernek kti{itt csatddi kapcsolat lheiil, kiihntis fontosstigot nlter a gtermek elsdbbsdget ilueif irdeke,
anelt a irmisqgtinitis sil[,rintilfogua a sqnl6 irdekdn isfeliilenelkedhet.'8
I(fejezeuen a nevel6sztl6i iogint6zm6ny mfikod6se szemponti6b6l dis{ankcion,ilb aolna a4
ha a nevel6sztil6 a jogszabily y^gy joggyakotlat folytin el5nyt 6lvezhetne a nila nevelked6
^
gyermek orokbefogadisa eset6n. Egyfel6l nem kiz6rt, hogy az orokbefogaddst gyorsitani kivin6
szem6lyek Lgy prcbitnik ,,megel6znl' a nem nevel6szii{6 orokbefogad6kat, el6nyhoz jutni a ndluk
elhelyezett gyermek orokbefogaddsakor. Nfdst6szt ninde4a neael1syiihi nndsTgrt b alEjaiban rcngethetnd
orokbefogadisi cellal nevel6sziil6nek jelentkez6 szemllyek az eredm6nyes orokbefogadds
m€g;
v6lhet6en nem maradn6nak a rendszetben, arnelynek pedig nagy sziiks6ge van a j6l felk6sziilt
utin ^z
nevel6sziil6k folyamatos munk6j6ra. Mindemellett - az lletvrszonyok sokszind alakul6sdnak
lehet6s6g6re tekintettel - ncm zdrhat6 ki, hogy egyes csctekben a nevel6sziil6 6ltali orokbefogadis
egy6ni m6rlegel6s :utAn az adott gyermek legjobb 6rdek6t szolgllja.
Mindeyek a/ap1in negillapiton, hog nem uetfel a/apuetdjogal i;aryfiiggd uiss4issrigot, hog a hatdlyos
sqabifioqas, gyakorlat nem rvsiesiti elfinyben a neael|sqiilfiket a ndluk neaelkedd gemekek tirtikbefogadrisakor.

kiegyensGlyo

"u7rr^n
6 csal6d)6rbu.

Int6zked6seim

A jelent6semben felrirt, alap)oggal osszefiigg6 vissziss6g on'oslisa

6s megel6z6se &dek6ben

1) az Ajbt. 32. $-a alapjin felkirvn a

Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Gyermekv6delmi
lgazgat6sig 6s Teriileti Gyetmekv6delmi Szakszolg|lat vezetlilt, hogy a j<iv6re nlzve a
jelent6sben felt6tt vissz6ss6gok elkedl6se 6rdek6ben az orokbefogadisra vfu6 gyermekek

8

E.r.op.r., Court of Human Rights decision in E.P v. Italy (Application no. 34558/97).
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lehetsdges orokbefogaddkkal val6 bar{tkozdsinak mcgkezd6se el6tt m6rie
obiektiv feltdtelek, igy a korkiilonbsdg tekintet6ben fennill-e kiz{r6 ok;

fel

hogy

az

4

az Aibt. 32. $-a alapjdn felkavn a Pest }{egyei Teriileti Gyermekv6delmi Szakszolgilat
vezetli|t, hory a jov6re ni:zve hivia fel a munkat6rsai {rgyelmtt az orokbefogadisi eljitisok
sex6t az 6sszerfi id6n beltili, tartalnilag megfelel6 vdlasz*d6* fontossigira, az igyfelek
tisztess6ges el)Srisbc>z 6s tiiilkoztrtishoz val6 jagdnak 6rr6nyesiil6se 6rdck6ben;

3)

az

Ajbl 37. $-a alapiiln J'elkdnn az emberi er6for6sok miniszter6t, hogy - az igazsig;tgy
miniszterrel egytittmrik6d6sben - fonrr:lja rneg az orokbefogad{sra alkalmassi nvilvinit6

hatirozatok kotelez6 tartalmi elemeinek jogszab{lyban torr6n6

rogzit6s6nek

kezdem6nyez6s6t.

4)

az

,)

inr6zkedjen au6l, hogy a nevel6sztl6i kipzds szakmai progamiinak feliilvizsglatakot
nagyobb hangsfilyt kapion az 6letkr:ri krilonbs6gre ris annak indokaira val6 figyelemfelhivds,
valamint az,hagy a nevel6sziil6s6g alapvet6en nem orokbefbgadisi c6lzatri;

b)

fontolja meg a szakrnai aspektlsr.i 6rekint6sdt annak, hog,v indokolt-e tz orokbeaddsok
escr6n a Ptk, 4:121. $ (1) bekezd6s6ben el6fur altaldlnos objektiv orokbefogad6si als6
korhatirt eltorolni, illerve az orokbefogad6 6s az tjrokbefog';rdott kc"rzti 6letkorktilonbs6get a
clen legi 45,&'n6 I magas abb kr: rkiil onbs 6gben megha drozni;
i

c)

jelenr6semet a f6vdrosi, megyei korrn{lyhiratalok gyirniigyi 6s igazs{giig,r f6osztilyainak
vezet6i ritj6n ismertesse meg ds tegye el6rhet6v6 valamennyi gy{mhivatal szimita^

Aibt. 32. $-a al*p)infelkiren

Budapest, 2017.

ae embcri

er6forrisok miniszteriq hogy

ctr*cr.ru-utr 5.

s,&y Liiszl6
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