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az AIB-1299/2018. szdmt iigyben
El6ad6: dt. Mutinyi Fanni

A vizsgrilat meginditdsa
alaprer6 jogok biztosir6l sz6l6 2011.6vi CXI. tcin'6ny (a tov6bbiakban: A,bt.) 1. S (2)
bekezd6s a) pontia kiemelt ombudsmani felada&6nt nevesiti a gyermekiogok v6delm6t. Ennek
rryomLn zz alapvet6 iogok biztosak6nt a gyermekek ioginak 6rv6nyestiLl6s6t 6vt6l 6vrc, viltoz6

Az

f6kuszpontu, hivatalb5l inditott, 6tfog6 iellegu vizsg6latok ketet6ben monitotozom. A
gyermekiogi ombudsmani vizsgin^n tev6kenys6gem sotlt a gertekek jogelhnes elwulinek, illttw
issqatartdsrinak (a tovibbiakban egpn: jogelbnx elttitel) eljdnlsa kapcsin inditottam vizsg6latot' A
Hivatalornhoz 6rkez6 jelz6selq beadvinyok ugranis meget6sitett6k az 6dntettek tAiikozatlzrsigilt
e teriileten, n r klp rajzol6dott kt, hogy a iogellenes elvitel eseteinek egyte ntivekv6 szima
ellen6re a hazai iigykezel6sben hatiskSrrel tendelkez6 szakemberek ismeretei nem megfelel5ek, az

alkalmazand6 iopzab6lyok hiinyos ismerete a gyermekv6delmi rendszetben ielent6s probl6ma.
A wizsgilat megindit6sit indokolta, hogl a jogelbns ehtitel, nint jebnsig syomsan iistgfigg a

wfulniuel, az lintet:- gyermekek 6s

sziil5\ torv6nyes k6pvisel5k szimfui

egyzr,Lnt

megterhel6 cselekm6ny, t nem4.etk)il dimenryT pedig csak fokozhatia a gyengebb f6l kiszolgiltatott
helyzet6t. Albgelbnes elaitel es*iben rz egyik szii'16 ugyanis a gyermeket a konibbi sqofulsos tarfliylodisi
hele :ryifi orsVigbdl eg ndik orsq/yba chrisTi, vrgy c n,iik ors4igban dsslatadja, 6s mndezt '6gy teszy
hogy nzal s6rti a gyermek szokisos tat6zkodisi helye szerinti sziiLl5i feliigyeleti iogokat,
mik<izben az eMtel vtgy a vtsszatanis id6pontj6ban a feliigyeleti jogokat a sziil6k kciztisen vagy

<inill6an gyakorolcik. A dssqatart,is itt pedig Mt ielenn, hogy a sziiLl6 a gyermekkel iogszerien,
ideiglenesen tivozik kiilf<il&e, de ut6bb megv6ltozik a szind6ka 6s tart6san kiilfcildcin marad.
Tekintettel tehit t bi4orytahr qabnlo4lsi hel1rytn, t negeh4*, a iogellenes gyerrnekelvitellel
risszefiigg5 eliirisok sotin a tdjikoqlahii gukorlat ittekint6se 6dek6ben n Albt 18' S (4)
bekezd6se alapjin hivatalb6l Ltfog6 v'tzsgiittot inditottzm. Vizsgilatom azt is fel kivinta tinit,
hogy a tetiileten jelenleg hauiskorrel rendelkez6 int6zm6nyek szakembetei r6szesiilnek-e olyan
k6pz6sekben, amelyek sorin elsai6tithatiik az tigykezel6shez sziiks6ges ismeteteket 6s k6szs6geket.
A vtzsgitzt ketet6ben r6szletes t likoztzt6st k6nem ez lgnsirypgy Miniszt6rium eut6pai
uni6s 6s nemzetktizi Wr"agijl5y, egyiittmikod6s6rt felel6s illamtitkirit6l, a Pesti Kozponti
KeriiLleti Bir6sig rzldnos elndkhelyettes6t6l az Emberi Et5fonisok Miniszt6tiuminak csalid- 6s
if nsigiigy6rt felel5s illamtitL6' Lt6l, z l*gf6bb Ugy6szs6g Gyermek- 6s Fiatalkoruak Briniigye.inek
Oilil6 OsztAly na,k vezet6j6t6l, valamiflt tz orszigos 6s egyes megyei rend6tf6kapiuinyokt6l
VizsEilatom sotin megketestem tovibb6 a f5v6tosi 6s m6s, meghatirozott megyei
korm6nyhivatalok gyimiiLg5rr 6s igzsigtigyi f5osztilyainak vezet6ig a holland Nemzetkozi
Jogellenes Gyermekelviteli Kcizpontot, valamint a teriileten m6kcid6 hazai ciwil szervezeteket is.
Az 6tintett alapvet6 iogok
a

a jogrillamisig elve 6s az abb6l fakad6 iogbiztons6g ktivetelm6nye: ,Maganrs4ig
f)grtbn tunokratikus jogillan." (Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s);

a

a gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz va,l6 logt: ,,A.['inden germeknek joga uan a
negfebli asd, srylleni ris erkiibn f{bd,isibeq s{ik:iges uldelenheq is go osko&isho7r"
(Alapttirv6ny XVI. cili:k (1) bekezd6s);

o

a tisztess6ges hat6s6gi el1fu6shoz val6 jog:

,,1+lindenkinek

baflir/ig1k nit4'eh@ht nilkiil, tisqest,iges nidon
(Alaptorv6ny )O(rV. cikk 0) bekezd6s).

,it

joga aan ahho1, hog iigeit a

,issqent batdrid4tn

beliil

iiligik"

)

Az alkalm'az ott jogsz abrilyok

c

a.'Ianics 2207 /2003 /EK rendelete (2003. november 27.) a hinzssitgS igyekben 6s a szii{6i
felel6ss6ge vonattoz6 elj6r6sokban t ioghx6s g6l, valamint a hztittoza,tr:,k elismer6s6t5l
6s v6grehaitis6r6l illetve m 7347 /2000/EK tendelet hat6lyon kiwiii helyez6s6r6l (a
tov6bbiakban: Briisszel

c
o
c
.
o
o
o

II. rendelet);

7997 . 6vi IXIV. torv6ny, a Gyermek iogair6l sz6l6, New Yotkb m, 7989 . november 20-6n
kelt Egyezm6ny kihitdet6s&61 (a tovibbialban: Gyermekiogi Egyezm6ny);
a gyermekek v6delm6r6l 6s t gyfunngyr $ngatist6l s2616 1997 . 6vi )oOfl. tow6ny (a
tovibbiakban: Gyvt.);
t kozigngatitsi hat6sigi eljfuis 6s szolgitltatAs iltalinos szrbilyti6l sz6l6 2004.6vi CXL.
torv6ny (a tovibbiakban: Ket.);
a Biintet5 Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2072.6vi C. torv6ny (a tovibbiakban: B&.);
a Polgdti Torc6nykdnlvt6l 2013. 6vi V. torv6ny (a tovibbiakban: P&.);
a Gyermekek Jogellenes KiilfSldre Vitel6nek Pol$ri Jogi Von*kozitsut6l s2616, HLgi,},zrt
az 7980. 6vi okt6bet 25. rnpjir, kelt szetz6d6s kihirdet6s6r5l sz6l6 7986. 6i 74.
torr6nyereiri rendelet (a tovibbialb ar,: Higai Gyermekelviteli Egy ezm6ny) ;
Gyernekek Jogellenes KiiLlFoldre Vitel6nek Polgfui Jogi Vona&ozdsair6l sz6l6, H6gi.},aty az
1980.6viok6ber 25. napjinkdt, az 1986.6vi 14. ttirv6nyereit tendelettel kih detett szezft6s

vegrebqtisfu6l sz6l6 7 /7988.

o
o

(I/ln. 1) IM

tendelet

(a

tovibbiakban:

t Higi

Gyermekelviteli Egy ezm6ny v 6.grehaitisi tendeletQ;
e gyitmhat6sigokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyi eliitist6l s2616 749 /7997.
[X. 10.) Korm. tendeleg (a tovibbiakban: Gyer.);
gyermekv6delni 6s gyimtgyi feladat- 6s hatiskcir6k ell6tiLsir6\ valamfurt a gyitnthat6sig
szercezetlr6l 6s illet6kess6g6t6l s2616 331/2006. (XII. 23) Korm. tendelet (a
tovibbiakban: Gyszr.).

A megrillapitott t6nydll6s
kiemelend6, hogy a Hivatalomhoz 6tkez6, kozvetve vagy
ir:r::t6 panzszbeadvinyok sz;ma
eliitrissal kapcsolatos,
gyermekelviteli
k<izvetleniiLl iogellenes
^zt
6w5l &te n6. A panaszbeadvinyok az el1Lr6 bir6s6g 6s gfunhivetzl k6sedelmes m]unk6ifu6], az
egyiittrrffkdd6s trtinyfu6l szimolnak be. Amennyiben d<int6s sziiletik a kapcsolattartist6l, annak
6rv6nyesit6s6vel kapcsolatban fogaLnaznak tneg p rnszt a, hozzim fordul6k. A beadvinyokr6l

1.

A vizsgilat el6zn6nyet kapcsin

,ltaLinossigban elmondhat6,

hogy meget5sitik

^z

6rintett szakemberek, sziiLl6k

titj6koz*lansigitt6l kialakult k6pet.
Az |rJB-1441/2077. szLtr,rt tgyben kiadott ielent6semben egy konkr6t panasziigy
vizsgitlatz nyomin fogalmtzt^m fieg- hogy a hat6sigok t6teles jogszabilyi rendelkez6s hiLnyibxt
ugyan nem tendelkeznek sz6mon k6rhet6 ielz6si kotelezetts6ggel a iogellenes gyermekelvitel
vit;r*kozirsLbar-, de a gyermek legjobb etdek6nek megfelel6 elj6r6s elv6vel az 6ll tisszhangban, ha
ilyen esetekben a tudom6sta iutisit krivet6en az 6rintett hat6s6gok ielz6st kiiLlden6nek a iogellenes
gyermekelviteli iigyekben hatiskorrel tendelkez5 k<izponti hat6sig fel6.

Hag,j Gyermekelviteli Egyezm6ty 6s a Btiisszel II. tendelet ^z 6lt,l1^ rnegh*arozon
feladatok v6greh ajtAsttt kiieonti hahisig linbo4lsit irp e16. A kozponti hat6s6gok felviligositist,
iogi tanicsad6st n) i,tafla.k a k&elmez5knek, kiilfrildre tovibbitiik ^z tta'tok^:, kapcsolatot
tzrtzrak n 6rintett orszig kozponti hat6sigival, valamint kozremfkodnek a gyermek

2.

A

felkutarisiban. Az Igazsigtigyi Miniizt6rium Szervezeti 6s M{kod6si Sz abiiyzttfu6l sz6l6 7 / 2074.
dzpiin t magyar kozponti hat6sdg
611I. 14.) IM utasidi 6s a H6*.i Gyetmekelviteli Bgyezm6ny
fdadztatt az lgaqngigri Mini4,iirutn Nazrytkd{ Maginjogi F,oqibalig eL

J

A teriilet6rt felel6s igazsigiigyi minisztert6l

a kdvetkez6 k&d6sekben

virtam v6laszt

2070. jznu t 7-t6l 2015. december 31-ig a jogellenes gyernekelvitellel
kapcsolatos statisztikai adatokat bocs6ssa a rendelkez6semre.
K6rtem, hogy sotolja fel tzon h6tom megy6t esetsz6m szetint, ahol a legtobb esetben
fordult e16 2070. jzr:tnitt 1. 6s 2015. decembet 31-e koztitt iogellenes gyermekelvitel.
Rendelkeznek-e jelenleg bels6 hasznilatu szakmai ptotokollal a iogellenes gyermekelviteli
iigyek kapcsin? Amennyiben igen, akkor k6rtem, hogy csatolia azt mell6kletk6nt.
Ta,pasztzlztztk, illetve inform6ci6.ik szerint a jogellenes gyemrekelviteli iigyek kapcsin
ig6nybe veszik-e, ha igen, akkot pedig milyen aainyban az 6dntettek a kozvetit6i eliitris
(me&ici6) lehet6s6g6t? Amennyiben iellemz6en nem veszik ig6nybe, akkot szakmai
;llnsponquk szerint mi etnek tz indoka? Van-e tudomdsuk kifeiezetten ilyen tgyekre
szakosodott medi6torokr6l?
Ismerik-e a iogellenesen kiilfc;l&e vitt kiskoruak igyeivel foglalkoz6 ax6pat patlamenti
kozvett6 szolgiltztAsatt, tlletve fotdultak-e mLt hozzit?
Tzipxztzlat"ik szerint milyen xlrlybar vat ielen gyermekpszichol6gus az 6tintett gyeunek
megh,llg, t6sakot? Van-e kiilon elttrls ara, hogy a gyer:nek meghallgatisakor ki vehet

1. K6tem, hogy t
2.
3.

4.

5.
6.

r6szt?

erjnrct:_ gyetrneknek u 6t 6rt lelki-testi trauma
segits6get
^z
feldolgozis6ban, amennyiben igen, akkot milyen szakembetek ig6nybev6tel6vel?
8. Mffkcid6siik so.tin mely szervekkel veszik fel a kapcsolatot a iogelleoes gyetmekelwitel
eset6n? A iogellenes gyennekelviteli eseteknek milyen gyakoris6ggal van gyetmekv6delmi
el6zm6nyiik?
9. Volt-e lehet6s6ge a munkat{tsaknak kifejezetten a iogellenes gyermekelwitel temiiival
foglalkoz6 hzzd vagy nemze&<izi konfetenciin, k6pz6sben r6szt venni 2010. iznuJ,r 7-e
6ta? K6rtem, hogy ha igen, <kot vdasz hoz mell6kelten ossza meg velem, hogy kik 6s
mely k6pz6seken.
10. A Polgiri Trirv6nyk<inyvt6l s2616 2013.6wi V. torv6ny (a tov6bb.iakban: Ptk.) a:1a6. $ (2)
bekezd6se kimondia, hogy a sziiLl6i feliigyelet a kiskori gyermek tart6zkod6si helye
meghtti:ozLsLna.k a logirt foglalia magiban. Igy a Ptk. a:152. $ (5) bekezd6se szerirt z
gyermek huzamos td6r. iLt - igy tanulminyok folytztisa, munkavillal6s vagy rnis hasonl6
c6Ib6I - rinill6an vagy egyik sziiLl6j6vel mindk6t sziiLl6 egyet6rt6s6vel tart6zkodhat
kiilfoldon. A PtI. 4:152. $ (6) bekezd6se szerint a gyetmek leteleped6s c6lj6b6l trirt6n6
kiiLlfol&e tavozisirhoz ere vonatkoz6 sziiLl6i enged6ly sziiks6ges. Szakmai ill65p611ix
szerint a ,,sziii6i enged6ly" mindk6t szr:16 hozzi4iniis6t ielenti-e?
11. -Ia,paszt atatk szednt milyen okb6[ okokb6l tort6nik a jogellenes elvitel? Mlyen
m6rt6kben iitszik szerepet a kapcsolattatis neh6zs6ge, r iogszrbilyn vonatloz6
ismetetek hi6nya, illetve a vegyes hizass6gokb6l, illetve p6tkapcsolatb6l ad5d6 saj6tos
probl6n6k, illetve mis okok?
LiL. Ttpasztalatztk szerint melyek azok a tipikus 6lethelyzetek Sockizzi tenyez6k)
amelyekben a iogellenes gyermekelwitel megval6sul?
7j. Az eljfuisukat krivet6en kapnak-e bitmilyen visszaielz6st zz ltintett sziiLl5kt5l? Van-e
m6diuk utinkovetri n ellStist?
14. K6rtem, hogy feitse ki rowiden a iogellenes gyermekelvitel eset6n kovetend6 eliirisukat
(gyermek felkutatisa, ideiglenes int6zked6sek, visszaviteli eli6ris).

7. B:atositxnk-e

Az igaryAgiigi ninisTler atr.6l tAi6koztatott vilxzitban, hogy a Mag5rarorszrig6l jogellenesen
kiilfoldte vitt gyerrnek risszahozatala ir6nti eljfuisban a kozponti hat6sdg alapvet6 feladatz z
nagamr4igi kinlneqdk igeryriruiryeihitinek negkt)nryihfse abbm. az illamban, ahovi a gyermeket
elvitt6k. Az eli6ris kiilfold<in, azon Lllzmbzn keriil sot, ahovi a gyermeket elvitt6k. A visszaadisi
k6telem be6tkez6s6t krivet6en a jogi k6pvisel6 koztemrikrid6se n6lkiil fell6p6 iogosult r6sz6re a
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kcizponti hat6s6g segnsiget nfui a,,irs<dddtisi kinbn negfehli elkis{tifibn, a telies elj6r6s folyrmin jogi
segrtreget bigosit szimita. Hi6nyos k6relem eset6n a k6telmez6t hi6nyp6tlisra hivia fel, 6s szii,ls6g
szerint kcizremrikridik a sziiLks6ges iratok beszerz6s6ben. Megfelel6 k6telem eset6n int6zkedik az
iratok Jo ittatlira iint, maid a forditissal ellitott k6telmet a kiilfoldi kcizponti hat6sigrak elkiildi.
A kiilfdldi eliir6s lefolyatisa sorin a kiilfoldi k6zponti hat6siggal folyamatosan egyiittmrik6dik,
valamint a k6telmez6t u elifuis6l folyamatosan tirlikozttgr. A kozponti hat5signak tov6bbi
olyan feladatai is felmerii{heme( amelyek sor6n magyat bit6sigga[ ha:os6&gil, illetve kiilf<ildi
bir6siggal vagy hat6siggal kell felvennie a kapcsolatot (p6ldiul k<imyezettanukniny, bir6sigi
iratok beszerz6se). N6hiny esetben r gyernek Magamrs4igra uh haqahoqatakrak eldsegltise vlgett t

Ktiigazdasigi 6s KiiLliiglminiszt6dummal, valamint a kiilk6pviseletekkel, illewe egy6b
hat6s6gokkal veszi fel a kapcsolatot. A magyt krizponti hrt6sig r Higai Gyermekelviteli
Egyezm6nyben 6s a rendeletekben meghatlrozott feladatai ellitisa sorin sok esetben s4lhxbb ki)rn
segitsiget ryiy' a kinlneqdknek, mint egyes m6s kiiLlfoldi kozponti hat5sigok @Adiul a visszaadis
irinti k6relem elk6szit€sihez n1'ujtott jogi segits6g, kcilts6gmentes fordittatis).
A jogellenesen Magy*rotsziga hozott gyermekek visszavitel6vel kapcsolatos eliit6sokban
t binisdgi etzftis , egindihiudt negel,i46en kienelt :qnzpe un a /eipottti haflirrtgnak. A be6rkezett
vrsszaadisi k6reLrnet megvizsgilb 6s dont annak efogadhafungnntl. Amennyiben a gyemrek 6s a
k6relmezett ismereden helyen art6zko.liL, megkeresi a rend6ts6get felkutarisuk irint. Egyes

t

gylmhat6sLg krizremrikcid6s6t k6ri annak meger5sit6s6ben, hogy a k6relmez5 iltd
megadott cimen val6ban ott tart6zkodik-e a gyermek. A gyermek vesz6lyeztetetts6ge miatti
azonndi int6zked6st ig6nyl6 esetekben szinten az illet6kes gyimhat6s6ggal n6hiny esetben az
Embed Et6fon6sok Miniszt6dumiva! esedeg tend6ts6ggel veszi fel a kapcsolatot. SziiLks6g
szerint a gyermek v6delme 6rdek6ben Mfulni intiqkediseket keq&nirye4 a kiilf5ldi hat6sig ilyen
k6telme eset6n az illet6kes gyimhat6sig vagy bir6sig int6zked6s6t k6ri.
Ha a kcizponti hat6sdg t be6tkezett k&elmet elfogadia, els6sotban negkithli a gnmek
dnkinns dsqaritehnek bipsittisit tag d< iig bikis elinti{sit, Ennek sotin a k6relmezettet rtivid 6ton
(ev6lben, esetleg telefonon) megketesi 6s a iogi hitt6t bemutat6s ixd, ma,gya;ta:za:tiv , vagy akit
szem6lyes megbesz6l6s keret6ben a gyermek 6nk6ntes visszavitel6re hivia fel E,zzel egyidgileg t
feleket tii6koztatja a mediici6 lehet5s6ger6l. Eh,ifi negol&it bidrydban a kii4olti hatdsdg inti7kedik a
binisdgi elidnis negifldit/ir.inil. Azon k6teLnez5knelq akiknek nincs meghatalmazott iogi k6pvisel6ie
MtgyttorszLgon, a kozponti tizrt6sLg negbatalna4itt ad a jogotult netibet a haaisng nlul frytett jogi
ktptiselfinek. A k<izponti hat6 si,g n el1fuis sorin kozremfk<idik a bit6sigi iratok kiilf<il&e ttit6n6
tovibbitisiban, valamint egynttrnriktidik a bir6sigi v6gtehait6kkal tov6bb6 a Kiifuazdas6gi 6s
Kiiliigpniniszt6riummal es az Embed Et5forrisok Miniszt6riumival.
A miniszter iltisp6$x szetint azonban a Higai Gyermekelviteli Egyezm6ny v6grehaiuisi
rendelete a jebfugi Jomijdban nir tiibb srynpontbdl sen alkabtat a Hdgai Glemek"thtiuli EgeVniry is a
Briissryl II. nn&b, <iikkerdmeates #gnbajtuisdnak bi1uitrisdra, rniutin egy6ltalin nem' vagy nem
kiel6git6 sza;bitlyokzt tartalfiaz a ktizponti hat6sig fela&tainak meghatirozisa, illetve a ktizponti
hat6iig, a magyat bft6sigok 6s n6s hat6s6gok egyiittrnik<id6se tekintet6ben.l ulgnhaj*ii nnfubt
ndd.li,rdrdra nen keriilt sor a Briiss(el II. re eht hatdllbalElsekor sem, igy az abb6l fakad6 egyes
feladatok sincsenek a:bbxr sza:b yowa. A gyakotlatban a kozponti hat6sig feladatkote mir
liryegenfi kibfluiih tovihbi feladatokkal ,ifrlelyek egdltahn nincsenk a uigzhafuin nndehtben
tqolltyoryo Ilyen feladat p6ld.iul a Higai Gyermekelviteli Egyezm6ny 7. cikk c) ponqa alapih z
gyermek <ink6ntes visszavitel6nek vz;gy az tgy b6k6s elint6z6s6nek biztosit6sa. Emellett a bir6s6gi
.i1,lt6s sot,ln is ttibb olyan felada&rirben iit el a kozponti hat6s6g, amelyeket a Briisszel II.
fendelet szabAlyoz. P6ld6ul a Bdisszel II. rendelet 11. S (4) bekezd6se szednti esetben ^ ft)a;gy^t
bir6sig a k<izponti hat6sdgok itjin szeni be a kor6bbi szokisos tart6zkodAsi lrrely illamb6l z
gy.r-"k visszavitele eset6re a gyermek v6delm6re trirt6nt int6zked6sek igazolisit. A fentiekre
iikintettel sztiLlrs6gesnek r:irnlk tz E;gyezrrrlrry 6s a Rendelet hazaj. v6grehtititsihoz kapcsol6d6
jelenlegi szab6lyoiisnak egy itfog6bb, a gyakodati igenyeknek iobban megfelel6 szabdlyozissal
tdrt6n6 felvdltisa, melynek lehet6s6get az miniszt6rium ielenleg is vizsg,llia.
esetekben
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minisztet beszimolt ar6l, hogy eur6pai szinten is kezdem6nyez6st tettek annak
etdek6ben, hogy a grmekck jogsqeril kilfildn uh ebitebh unatko4i epu lagillani s<ablb1k ktinnJen
hoTAlf,irhetdek igtrik oq iintefi s$l6k s4indra. A tag6llamok bels5 iogszabilyai a polg'iri 6s
keteskedelmi iigyekben mrikod5 Eur6pai Igazsigiigyi H6l6za;t honlapiLn viltak el6thet6v6, amely
id6kozben az ev6p:u tgusgiigyi portilrat kerii{t it.
A kdzponti hat6sig tendelke z6s€rc ill6 $atit<likni adatok (2010. intfu-2015. december)
oh-bzt zz arryi,Jx.40
alapiin megillapithat6, hogy a iogellenes gyetmekelvitelt vagy idehoz*zh 60
%-ban pedig n apik v 6sigik meg. Az anyik itlag6letkota iellem&n 32-36 6v, mig u api&
itlag6letkota 40-45 6v. A gyetmekek k<tziil 55-65 Vo-ban t E6gyerrrekek 6rintettelq mig a
jogellenes gyermekelvitelben 6rintett hnyok 2d]i10yt 35-45 o . A iogellenes gyetmekelwitelben,
illiwe idehozatalban 6dntett gyermekek itlag6letlora mindk6t nem tekintet6ben 6-10 6v. A
vizsg6lt id5szakban a Budapesten fordult el6 a legt<ibb eset (158 W, 36 "A, maid ezt kcivette

A

Pest megFe (79 ugy, 18

Idehozatali
iigyek sz6ma
Elviteli iigyek
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A

k<izponti hat6s6g tapasztalata szetint aq iigfelek kifgierytten keuis esetben aesryek igerybe
nedidcirit. A iogellenes gyermekelviteli iigyekben a sziil6k kapcsolata a le$obb esetben olyannyira
konfliktusos, hogy iigyv6di segits6ggel inkibb a bir6i utat vilaszgik. A felek kozott kialakult
konlliktus t^paszt^l^tok szednt mit olyan m6ly, hogy nem k6pesek felismemr a b6k6s
^
megegyez6s fontoss6git. Tovibbi rz6.rt sem veszik ig6nybe a mediici6t, fiert nem *neik e{ a4
altenario vitanndc{i fomdt. Mtgyarotszigon emellett alapvet5en m6g nem alakult ki n z felfogits,
hogy hat6konyabb, gyotsabb 6s hosszri tivon iobb megoldisokat hozhat a b6k6s megegyez6s,
illetve jeleoleg m6g nem 6thet6 el ptofesszionilis szolglltztirs ezen a tetiileten.
A miniszter szerint sziirks6ges lenne el6mi, hogy a felek min6l nagyobb xinybxr, m6g z
bft6s6gi eliir6s megindulisa el6tt vagy nz ptthtzrmosan ig6nybe tudianak venni medi6ci6s
szolg6ltalist. Ezen c6l el6t6se 6tdek6ben a miniszt6dum r ftz.naa Igzsrigiigyi Miniszt6riurffnal 6s
, ,r61rs1 rgezsigii$n Hivatallal kozcisen az Eut6pai Uni6 Bizottsiginak o:rya,g1, timogtAsinal egy
projektet is megval6sitott ,fl ned lcii a jogelbns gmtekebiteli iigrkber: brikis nqol&it a gennek
irfukeben" cimmel. A proiekt sorin k6t eur6pai szintfi szak6rt5i konfetenciit tendeztek 6s a
miniszt6tium munkatitsai t6szt vettek egy n6metorszigi 61ulm4ny6ton. Emellett egy nemzetkcizi
szak6rt6kb6l 6116 csapat k6szitett eg hi{ktiry*t i.2 Ez r N6metorszigban 6s Fran&otszigban
mir mfikcid6 j6 gyakotlatok mellett bemuatja az iigyekben 6dntett egyes szetepl5k teend6it a
medi6ci6 sikeress6ge 6rdek6ben. A k6zikcinyv tovibbi ai6nl6sokat ts tzrtdmrz, amelyek c6lia,
hogy min6l t<ibben ismeri6k meg a mediici6 lehet5s6g6r
A miniszt6dumb m jebfug it ryjlik aqa sqakindi mutkt, nelyl:.ek c,6.\r a nedidciis sTolgiltadis
ehtiteli iigekben tii ind bewqetisinek ehkis(tirc. E munka sotin tz eu6pai uni6s pro,ekt tapasztal.tai

alzpjin, az Eu6pai Bizonsig 6s

t

Higai Nemzetkdi Maginjogt Konferencia tlidisainak

figyelembev6tel6vel alakitirk majd ki a szolgiltatist. Ez alapvet6en a bit6sigi eli6r{s el5tti
medtiir6rt f6kusz6t mivel igy 6thet6 el leghat6konyabban az iig5rek gyors 6s a gyermek legfobb
6rdek6t maximilisan Egyelembe vev6 lez{tisa, A cil, bog aq iigek tiibbsegeber elqi6k, bog a febk a
nediiciis elidnfu nelbu diintsewk. Egytiszt ez el6ny<is a feleknek, valamint a miniszt6rium munk6f6t
is megkonnlti, misriszt ez a szolglitat s tisszhangban van e szaktitca zpvet6 c6lkit6z6seivel is.
Az ilyen tipusi medr6ci6hoz j6l k6pzett, ptofesszionilis mediitotokra van sziiks6g, ez6rt a
'1ov6ben eg specidlis ki)4ntitii n,i/egrylk kialakit6sit 6s ezzel pirhtuamosan egy speciilis k6pz6st is
I

Lisd: https://e-justice.eutopa.eu/content-law6.rl-temoval-of-the-ch.ild-289-hu.do?clang=[s

'

L6sd: http://u,wrv.kotmany.hu/download/'l

/75/7OO0O/kohC3o/oA9ztkohC3o/oB6nyv-verzi%C37oB3-HUN.pdf

6

sziiks6gesnek tartanak. Jelenleg azonbm MrgyarotszLgot mindcissze egy mediitort6l tudnak, aki
speci6lisan ilyen iigyekkel foglalkozik, 6m a szalmai munkif fu6l tnforn:ici6ik nincsenek.
A miniszt6rium ismeti a iogellenesen kiilfol&e vitt kiskoruak iigyeivel foglalkoz6 eunipri
parlanenti kiipnt{ti tefikerytsegil. A kapcsolatfelv6tel 6vekkel ezel6tt megtort6nt, a proiekt nyit6- 6s
z6r6korfeterci jdtz egytLnt negbivtAk szolgilat aktu6lis vezet6i6t, de sainos szem6lyesen nem
tudott eliSnni, ez6rt lev6lben, maid pedig vide6iizenetben kriszontotte a konferencia t6sztvev6it.
A ptoiektet k6vet6en a szolgllzt ielenlegi vezet6je hivatalos lev6lben kereste meg a minisztert 6s

t

k&te a hivatalos kapcsolattart6 kijekil6s6t

A

miniszter kapcsolattart6nak

a

miniszt6tium

Nemzetkozi Magini ogp FSosztiiyinrkvezet6i6t ielolte ki.
A rendelkez6sre itl6 infonnici6ik szeint a kii<,.vtitd s<olgiltatuirail a hhetdsdgekbe< kelest
egelfire mig keuesen ws{k igirybe. A kozvetit6 nem tendelkezik m6g hosszf 6vekre visszamen6leg
statisztikai adatoktal, de tAi6koztatisa szernt 2009 sqeptenbm ,it 2011 decenben kd<iilt 98 hlrekrTi
rlrkerytt hirutahhol. Ezek kciziil 45 db a Bdisszel II. rendelettel 42 db t Hiqai Gyetmekelviteli
Egyezm6nnyel egy pedig a nemzetkrizi orokbefogadissal tisszefiigg6 megkeres6s volt 6s crup.i l0
esetben keqdeminle{ek kd4ntitdi e!,ir,ist. Az qt (60 eset), zz anyz. (18 eset), jogaszok (6 eset) mellett
ez Err6paa Padament Petici5s Bizotts6g6mk tzgat (8 eset) 6s padamenti k6pvisel6k (6 eset)
fordultak a kozvetit6hoz. Az iigyekben tissTesen eddig 123 fatalkoni volt erintett a 3-11 6ves
kotoszt6lyb6l. Az 6tintettek koziil 76 llLrry 6s 47 firi volt. Az Eut6pai Patlamenti k6zvetit6 iltal
k6szitett dokumentum alapiin kiielenthet6, hogy zz E:tx6pai Uni6 kiemelt Egyelmet fordit a
iogellenesen kiilf6l&e vitt gyetmekek iigyeiben a medi6ci6 k rnaz siu, azonbxt a minisztet
szednt a sqolgiltatuis Jolanatot ftjlesTliise nellttt s4iks,igx knne annak nepsryrrtsifise is, illetve a tagillami
kdzponti hat6sigok r6sz6re nyrifthatna konlr6t segis6get egy egys6ges alapokon nyrrgv6,
sztkmal)ag tzor,os szinvonali mediici6s szolg6lae{s bev ezet6s6hez.
A kapott tAjlkoztatis szeint a kozponti hat6s6gnak a iogellenes gyermekelviteli
eliirisokban nincs olyan felada&ote, zrrnely n eljfu s lezfu|sLt kSvet6en - p6ld6ul a gyermek
he\zet6ve! visszailleszked6s6vel kapcsolatban - a4 dinktiuelisl s7abnl1oryn. Ugyanakkor tiibb
esetben a kerelmez6kt5l kapnak olyan visszaielz6st, amelyben megkosz<inik a k<iztemfik<id6siiket,
jelezve, hogy a gyermek sikeresen visszailleszkedett kot6bbi k6myezet6be. Egyes iigyekben,
amikor a gyermek kiilf<ildre val6 visszaadisit rendelte eI m^gy^t bir6sig olyao visszajelz6st is
^
kaptak a sziiLl6t5l, hogSr kiilfol&e val6 visszat6t6siiket kdvet6en a m6sik sziiLl6 nem ta.rtotta be a
mtgyar br6sitg el6tt telt nyiatkoz*att (p6ld6u1 a gyermek €s az anya t6sz6re nem biztositotta a
megfelel6 lakharist 6s ez€n anyaotthonba k6nyszeriilt). N6h6ny iigyben arr6l is inform6ci6t
kaptak, hogy a gyermek a visszavitele ucin is ielent6s probl6mikkal kiizdott, ez6rt pszichol6grs
vrgy pszichitet segitette az 6t 6tt oz;ma feldolgozisiban 6s rii helyzete elfogadisdban.
A kiiponti baflialg nen wq.et statisTlikit amil, hogt a jogellenes gemekebiteli eseteknek nilen
gakonsdgal aan gtermektidelni ellqnirye. A becsl6siik szednt a k<izponti hat6sig kozremffkod6s6vel
folyamatban volt iigyeknek mintegy 10-15 oh-ibat ti>nlnt gyetmekv6delmi int6zked6s a
iogellenes gyermekelvitelt me gel6z6erl.

Llt6 statisztikikb6l egy6rteLrnien meg6llapithat6, hogy
az
a jogellenes gyemeketuiteli iigek s4ina iuil
follanatosan enelkedik. Mzgyarorszigr6l kiilontisen
A
sz,lbzd'
eur6pai Uni6 tagiilarratba viszik ki a sziii6k egyte nagyobb szdfrrbxt a gyernekeket.
munkavillel4s lehet6s6g&el 6lni kivinva egyre tdbb sziil6 dtint dgy, hogy a koz<is gyetmeket a

A kozponti hat6sig

rendelke

zlslte

,!nv

misik sziirl5 hozzfiiirdist, a bir6sig vtgy z haas6g enged6lye n6lktil viszi magival ktilfol&e. A
o/o-dban a
jogellenes kijLlfoldre vitel okai tekintet6ben a statisztikikb6l kitin6en a7 iigek kb. 40-50
tT/ita ***pant :$ndikdaal kiiltti k kiilfrldn a gnmekduel, 6.s ielerlt6s szim6 tgyben hosszabb ideiri
kiiLlf<ildi munkavillalis c61i6b61 hagyiik el Mtgyatorszigot 6s viszik kiilfoldre gyermekiiket is.
Tobbsz<ir tAlilkozt^k olyan esettel, amiT<or tz itthon matad6 szttl6 hozzirlitlit ugyan a gyermek
bizonyos id6tartamri kiilfoldon tart6zkodis ihoz, de eryn idiqak eltebit kiitetdefl a ndsik s{ih nigsen
bo4la'nissTa a germeket MagumrcTigra. Azon iig5rekben, amikor a sziil6 v6glegesen vagy hosszabb
-kii.Llf<tldre
vinni a gyermeket, t^p^szt^l^t2:l< szeijtt az iigyek ielent5s.r6sz6bet a sTfli
id&e kivrinja

un nndelki$k negletet|

inJomdcidual ajogs*mfr kii$ildre kijltii<it jogirthitubirel kEcsolatban.

7

A vonatkoz6 iogszabilyok ismeret6nek btityibm

a sziiLl6k szimos esetben

tgy viszik

el

kiilf<tldre gyermekiikeg hogy egyitttzlin nincs informici6juk az elleniik megindithat6 jogell:nes
gyermekelwiteli eli6r6s lehet6s6g6t6l sem. Tobb iigyben meg6llapithat6, hogy a sziil.6 a kiilftil&e
kaltar6.6t megel6z6en ugyan kell6 informici6t kapott a misik sziiLl6 hozzi\fuolisim.k
szii&s6gess6g6t6! azonban annak ltidnlfibaa nem kit'le a gdnbahistig ellA sdl, va,g 6ppen a
gnnbahis,i$ eltinlt elhil4lddu niatt iddkiiqben ndrjqelbneser vitle el a gunteklL Sok esetben tapasztaTlt
a kozponti hat5s6g, hogy a kapcsolattartisi ioggal rendelkez6 hdt,;,trn,ita;dt stjd5 hozziiininz a'
gyermeke hosszabb id5re ttirt6n6 hilftitdon a*6zkodisi.Jr,oz (p6ldiul egyetert nzzl, hogy egy-k€t
ellig tUfOUa.r iirion iskoliba 6s nyelvet tanulion). Miutin a gyermekkel val6 kapcsolatartisa igy
rzonbtn ielent6sen megreheziilne vtgy kotlAtoz6dna, ez6rt inlcibb ennek megel6z6se 6tdek6ben
a gyermek Magyatotszigra val6 visszaadr{sa irint indit eliir6st.
A statisztik6kb6l kitfnilq hogy rnig kor6bban nagyobb sz6mban a vegyes hdzassigokb6l,
illetve pdrkapcsolatokb6l szirmaz6 gyermekek voltak 6dntettek, ielenleg t Magyatorszigr6l
t<irt6n6 iogellenes kiilfoldre vitel eset6n a bgti)bb iigbn ndr nidkit slil6 nagar dllanpolgdr. Ezen
tgyekben a sziiLl6 iellemz6 en a wghgs ,.,agt itmeleti kiifiildi nmkaulllzlba miatl iszi a gyermek6t
magival hilfcildr e, igy ezzel elszakitia a sziiLl6i feltgyeletet gyakorl6 rn:isik sziiLl6t5l vzg anlra,k t
gyermekkel va16 kapcsolattar6s6t tkadiTyozza lrlLeg lehetetleniti el. Tovibbi neh6zs6get ielent az a
helyzeg amikor aq ebitelt neyahiai s$16 kiilfildi)t njabb bdqasslgot kiit 6s e hdqardgibdl isnit gemeke
sQihtik. A g5rernekelviteh eljirisban a ktilftildi bir6s6g ekkor elrendeh6 a gyermek
Mtgytrorszigru v 6 visszaadisit, de probl6mit okozlat hz az aLnya hnaion az ellfuisbm 6ittett
gyermekkef u ugyrris a misik gyernek elszakitisit etedm lnyezt€ a hinastitrsit6L
A iogellenesen Magytorszign hozott gyermekek visszaadlsa irinti ellfuisokban az a
iellemz5, hogy a s{itdk wgr bdqassdgban wg pthhapaolatban iltek kiilfilton 6s a magyx illampolgit
sziiLl6 a pdrkapcsolatinak megromlisit k<ivet6en a rn6sik sziiLl6 hozzirilr,iisa vary a ktilftildi
bir6sig enged6tye n6lktil hozza a g5rermeket Magyaroszigrt. Ezen iigyekben sokszor okoznak
probl6mit a, slilnk kdqiitti kalnrdlis, newhi is egib kiibnb$gek, amelyek ahhoz vezemek, hogy a
kiilftild<tn 616 mzgyn 6llampolg{r sn:16 helyzete jebntdser negteheqedik (p6l&iul nyelvi neh6zs6gek,
munkavillalisi lehet5s6gek hiinya). T6bb esetben mkrdehhez frzrkat vagy lelki bintalmazis is
kapcsol6dilq tipikusan a misik sziil5vel, de n6hiny iigyben akir a gyermekkel szemben is.
rr,agy t ilampolgfu szitfS nm nrfulkeik irfomlcidual amil, hog a gmmekkel uah
Legtcibbsz<it
^
haTakolta4gse logelbnmek nindsii/-e t gyemrek szolcisos tart6zkodisi helye szerinti iilam ioga
alapjin. Ezek a sziil6k iellemz6en ana hivatkoznak , hogy ,,tak" barykiihi)4ek Magamrs4lgra t
mtgyzt Lllzmpolgtu gyerrrekiikkel, mert koribbi szokisos tart6zkodisi helyii,h szerinti otsztg;brn
- p6ldiul munkavillalisi lehet6s6g 6s nyelvismeret hiinyiban - a misik szii,l6 segits6ge nelktiLl mit
nem tudnak a gyetmekr5l gondoskodni. Egyre n6vekszik azon idehozatali iigyek sz6ma, ahol
mindk6t szii{5 magyat illampolg6t 6s jellemz6 esetben a kiilfoldi;r nufuit uillah sqlildk egike tir
haqa a gumekkcl (p6ldiul a munkavillalisi tervei nem v6ltak val6ta, nem tudott beilleszkedni).
A minisztet osszegz6sk6nt m egfogzlmazta, hogy tapas{alataik sryrht a Hdgai Glemtekelviteli
Egeryniry dltal hnboptt rnfuq.er dhaliruwigban is al@wtden kiekgitden nikiidik, tz esetek nagy
t<ibbs6geben a kiilf<ildi kozponti hat6sigokkal tdrt6n6 egyiittrnfik<td6siik zokken6mentes.
Mindazoniltal, az iigyek ielegeb6t ad6d6an term6szetesen vannak olyan egyedi iigyelq amelyek
elint6z6se sorin probl6mrik mediLlnek fel, ezek azonban nem tendszefellegdek.
A minisztet kiemelte a megel6z6s fontossig6t, almelyrc az 6tintett sziiLl6k 6s a velii&
kapcsolatban rill6 hat6s6gok ninil t4iluebb kihi tijriko{atisa nljin kt kbetdsiget. Ttpzszraleteik
szer:nt ugyanis sok esetben a sziiLl6k n|rt ifuiz-k el jogellenesen, mert nem tendelkeznek
inforrn6ci6val arr6l, hogy a gyermek szok6sos tart6zkod6si helye szednti tag6llam ioga 6rtelm6ben
milyen felt6telek mellett van lehet5s6g a gyetmek iogszeni kiiLlfol&e vitel6te vagy m6sik illamba
trirt6n5 v6gleges itkriltriz6ste. Ezzel egyideifileg felt6deniiLl szii{<s6ges a hitzmattd6 szu76
kapcsolattart6si iog6nak rendez6se is mir a gyermek kiiLlfoldi tart6zkodis6ta tekintettel.
Fontosnak tartotta, hogy az zdott i)lamban tart6zkod6 sziiLl6k szimira k<innyen hozziflthet6ek
legyenek a gyermek jogszeni ktilfoldre vitel6nek sztbi)yuta vonatkoz6 speciEkus tendelkez6sek.
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a
onlapjin ez6rt tiLilkoztat6 xryagof tenek ktizz{ a szii[6k 6s m egyib 6rintettek
r6sz6rc a. gyermekelviteli tigyekkel kapcsolatos iogszab6lyokt6l, az el)ir sokt6\ valamint a
megel6z6s 6rdek6ben a gyermek jogszed kiilftildre vitel6nek lehet6s6g&61 is.
V6gezetiiLl vtlzszitbar a miniszter felhivta a Egyelmemet arz, hogy ha a iogellenes elvitel
m6r megval6sult, a gyermek helyzet6nek miel6bbi rendez6se 6rdek6ben sziifrs6ges lenne, hogy az
6tintett sziiLl6kkel kozvedeniiLl kapcsolatba keriiLl5 hat6sigok (p6ld6ul gyLrtat6siry, tend6rs6g)

A miniszt6dum

h

negfehl| infomdcidkkal nndrlkelrynek

miniszt6ri"-

a jogelbnes

gemekeluiteli e[dnimil, a negindiaisdna/e hhetdsigffil 6s

k6szs6ggel ny6it segits6get a sziiks6ges k6pz6sek, el6adisok megtartis6hoz.

3. A Hdgti Gyermekelviteli E,gyezlralry vlgreha,jtist rendelete iekili ki a Pxti Ki@orti Keriihti
Binisdgot, nint a gremek jogellenes k fiildn uiteh iigiben ki4inikgot ilhtikessigel nndelkeqd bini:igot. A
gyermek visszavitele nem automatikus, egy &lotitott ,rer ?er?s
Higar
visszavitel elrendel6s6t5l vagy megtagadiLsfu6l'.
cikk (2) bekezd6se 6s a Briisszel II. tendelet 1 1. cikk (3)

iogellenes gyerrnekelviteli eljirisban

a

A
binistigi eli,lnisban d6ntenek a
Gyermekelwiteli Egyezmlny 1 1.
bekezd6se szerint a bit6s6grak a kinlen beirke4tdtdl sryinitott 6 biten beliil kell ha*imTatot hoVria.
A PKKB elnokhelyettes6t6l a k<ive&ez6 k&d6sekben virtam vilaszt
1.

K6rtem, hogy t 2070. imuit 7-t61 2015. december 31-ig a PKKB el5tt iogellenes
gyermekelvitellel osszefrigg6 iigyekkel kapcsolatos statisztikai tdatokat bocsissa a
rendelkez6semre.

2. A

3.
4.
5.

6.
7.

fogellenes elviteli iigyekben el1ir6 brin< apasztabtai, illetve informici6i szerint a
iogellenes gyermekelwiteli iigyek kapcsin ig6nybe veszik-e, ha igen, akkor pedig milyen
a nybzrn az 6dntettek a kd zvetit6i el)fuis (mediici6) Iehet6s6g6t? Amennyiben iellemz5en
nem veszik ig6nybe, akkor szakmai ill6spontiuk szednt mi ennek az indoka?
Ismerik-e a jogellenes elviteli iigyekben eljLt6 blti.k a iogellenesen kiilfrildte vitt kiskot6ak
iigyeivel foglalko z6 ew6pat patlamenti kozvetit6 szolgltatisig illewe fotdultak-e mir
hozzL?
Minden esetben meghallgagil< az !ruttett gyermeket a bit6s6$ eljdris sot6n? Ki v6gzt
ilyen esetben a gyetmek meghal.lgatisit? Mlyen k6rd6seket tesznek fel neki iellemz6en?
A iogellenes elviteli iigyekben el1it6 birk apasztzlat:i szednt milyen tinybz;n van ielen
gyermekpszichol6gus az 6rintett gyermek meghallgatisakot? Van-e ktilon e16ft6s tru,
hogy a gyermek meghallgatlsakot ki vehet t6szt?
gyermeknek az 6t 6rt lelki-testi ttauma
Biztositanak-e segits6get zz
szakembetek ig6nybev6tel6vel?
'tintett
akkot
milyen
feldolgozis6ban, amennyiben igen,
M6koa6siik sorin mely szervekkel veszik fel a kapcsolatot a iogellenes gyermekelvitel
eset6fr? A jogellenes gyermekelviteli eseteknek milyen gyakodsaggal van gyermekv6delmi
el6zm6nyiiLk?

8. Volre lehet6s6ge a PKKB ezzel a k6td6skorrel foglalkoz6 bir6inak, esedeg bir6sigi
titkfuain2k kifeiezetten a jogellenes gyetmekelvitel t€miiixal foglalkoz6 hazi vzgy

e.

3
n

nemzetktjzi konferenciin, k6pz6sben r6szt venni 2010. '1,,rt'titt 1-e 6ta? K6rtem, hogy ha
igen, akkor vilaszihoz mell6kelten ossza meg velem, hogy kik 6s mely k6pz6seken'
.{ nobrri T<irv6nykonyvr6l sz6l6 2073.6vi V. torv6ny (a tovibbiakban: P&') a:146' $ (2)
bekezi6se kimondja, hogy a sztiLl6i feliigyelet a kiskorri gyermek tart6zkodisi helye
meg]nztittoz sLn2'k t )ogt foglalia, magiban. igy a Ptk. a:152. $ (5) bekezd6se szerint_ a
gye-rmek huzamos id6; fu - igy tanulminyok folyutisa,, murkavillalis vagy tnis hasonl6
sziil6i6vel mindk6t sztiLl5 egyet6rt6s6vel tart6zkodhat
Iemaf - or,6ll6m o"gy
"gyik
kiiLlfold6n. A p&. 4:152. $ (6) bekezd6se szednt a gyermek leteleped6s c6liib6l tdrt6n6

Lasd: hftpt/ /igazsuggyiinfotmaciok.kormany.ht/dovll.oad/9 /b2/aOO00/iogellenesgyermekelvitdGYlK.pdf
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kiilfol&e tzvoziLsihoz erte vonatkoz6 sziiLl6i enged6ly sztiks6ges. A PKKB gyakorlata'
illetve szakmai illispontjuk szerint a ,,sziiLl6i enged6ly" mindk6t szrlJ.6 hozzi\ini sit
jelenti-e?

jogellenes gyermekelviteli tgyekben milyen szempontok szetint illapigik meg t
gyakotlatban a gyermek szokisos tart6zkodisi hely6t?
11. A PKKB kapcsolattatist szzbiiyoz6 haarozatAban szerepel-e a kiiLlfoldi tart6zkodis
kotlitait ielent5 szzbiiyozits, mint a iogellenes gyermekelvitel megakadi)yozisLt c6lz6

10.

A

12.

A PKKB

tendelkez6s?

2070. iar,lufu l-e 6s 2015. december 31-e kciz6tt hiny alkalommal httittozott
6gy, hogy nem tendeli el a gyermek visszavitel6t? Mely okokra hivatkozva indokola
d<int6s6t?

iogellenes elviteli iigyekben e\ir6 birl.k tapaLszt"l"tat szerint milyen okb6l, okokb6l
tdrt6nik a iogellenes elvitel? Milyen m6t6kben j6tszik szetepet a kapcsolatartis
neh6zs6ge, t iogsza,bilyt,^ vona&oz6 ismeretek hiinya, illetve a vegyes hizassigokb6!
illetve p6tkapcsolatb6l ad6d6 saiitos probl6m6t illewe m.6s okok?
14. A iogellenes ekiteli iigyekben elidr6 birik taPaszt"laaik szerint melyek azok a tipikus
6lethelyzetek $ockiza;ti t6nyez6k) amelyekben a iogellenes gyermekelvitel megval6sul?

1li.

A

A Pesi K)4onti kriihti Biniilg (a touibbiakbar: PKIG) cso?lrt,t<ltd biftlia vilasz6ban felhivta
a Egyelmet znt, hogy a PKKB tev6kenys6ge l<tzlrrrlry a gyermek iogellenes Mtgyttorsz4'grz
hozatalzta koditoz6dik. Amennyiben egy gyermeket t mzgyxorszi$ szokisos tart6zkodisi
hely&61 wisznek el iogellenesen kiilfoldte, igy azor illam bir6sriga rendelkezik illet6kess6ggel az
elliris lefolytatisita, ahov6 a gyermeket vitt6k. A csoPottvezet6 a gyetmekek iogellenes
elvitel6nek 6s visszatartisinak ellfuisita vonatkoz6an t 2010. iarr'tin 7-t6l 2075. december 31-ig
ioget6sen befeiezett iigyek viz sgitata dapi t zz alfibbi adatokat kciztilte:

idehozatali
iigyek
szhma

mfi

2011

2012

MB

2014

20,5

18

74

10

77

76

12

2076. izlrttiLr 1-t6l 2076.

iinius h6 20-iS I 1 iig hkerytt, lrmely tz ilyen tirgyu

iigyek

6rkez6s6nek jhntds ntiwke&stt jeQ. Az iigyek anyag6b6l meg6llapithat6, hogy nagy szLmban
l6tesitettek a ktilfoldrin dolgoz6 magyar illampolgitok 6lettftsi kapcsolatot, kot6ttek hiztssigot"

melyb6l kciz<is gyermektik szitmazrk A munkaszerz6d6sek m6dosulisa, mepzin6se, ez 6lettii,'"-r
kapcsolatok ,,meglazulisz", megszdn6se, a hizassigi 6letkcizciss6g megszfin6se sorin jelbn<fier a
nagm dlhnpolglr anla a kiskoni gemekkel th dssqa MagnnrsTigra, n a,pix t<irt6n6 el6zetes
egyeztet6s n6lkiil. A gyermek viszonylag Eatal 6tlageletkom (5-6 6v) mellett emlit6st 6rdemel, hogy
egn gakrabban fordtl el6 csecsendk jogelhnu Magamrsligra boqatala. Ez azt t tt^i^, hogy a sztiLl6k
kriz6tti fesziiits6gek a gyemrek sziilet6s6t kovet&n megviltozott 6leviszonyok miatt rendkiviiLl
gyotsan ki6lez6dnek. Probl6mikat vet fel iogalkalmaz6i szempontb6l egy n6h6ny h6napos,
anyateiiel t6plilt gyermek szolcisos tat6zkodisi hely6nek megillapitisa, Egyelemmel atta is, hogy
aq id.ehoqatalt neyahiti sryni! tilryoni ttibbaigbet aq at1a. Az anyatejes t6pl4li5[a1 r6szesii{6
csecsem6 vonatkozisiban a legt<ibb ilyeo esetben a wstqarilel neglagafuisdt kii a f6l zlnz
hiva&ozissal, hogy az any t6l v 6 elszakitisa a gyermek szimita elvrselheteden helyzetet
eredm6nyezne. Azon illamokban, ahol a tirsadalmi beidegz6d6s nem olyan m6ly annak kapcs6n,
hogy a csecsem6t gondoz6 f6l els6sorban az
ezen k&d6s nem bir akkota televanciival.
^nya,
A csoportvezet6 szeint tz eliir6sokban a jogellenes elvitelt megval6sit6, illetve
,,elszenved6" szii{6k 6le&orrfua vonalJr.oz6tn nem i.llt rendelkez6sre elegend6 adat amelynek az
oka az, hogy sok esetben akadriloqott t/olt a fil qendll* negjelenise a btt6sig e16tt, igy nem volt
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lehet6s6g a szem6lyes a&tainak a r<igzit6sete. A tendelkez6ste 6116 adatokb6l iellemz6en a 35-45
6ves kotosztily 6rintett a legjelent5sebb szimban az ilyen sziiLl6k kcir6ben.
A csalidiogban a Ptk. 6j Csalidfogi Kcinry6nek hatilyba l6p6s6vel is el6t6rbe keriilt az

Eur6pai Parlament 6s a Tan6csa polg6ti 6s keteskedelmi iigyekben v6gzett krizvetit6s egyes
szempontfair6l sz6l6 2008/52/EK Ir6nyelve (2008. miius 21.). A iogellenesen Magyarorszigta
hozott gSrermekek visszavitele irdnti eliirisokb zn zzotban a kti4xlitris infuibb a binisdgi sqakot
negel qien neriil fel is bgfe$ebb phlnrynuan fohik a kit elJtirir. Ugyanakkot kiemelend6, hogy nincs
ant z,d*" hogy t bit6sigp szakot megel6z6en igenybe vesznek-e 6s hinyan mediici6t. A bft6s6gt
elj6ris lefolytatisita tendelkez6ste ill6 ri;yid, 6 lxtes batdridd mtttt a bir6k iellemz5en t Grlyii)is
feltfuisila koncenttilnak, a felek k<iz<itt esedegesen l6tciov6 egyezs6get azor,,ban i6vLhrgy'1irk, zz
iigyeket 6 h6t alatt iellemz5en erdemben befeiezik. A rendelkez6ste ill6 szigoru hatirid6k miatt
rch r L binl&igi sqakbar nhtct idd a mediltoruk igerybe wahn lolrrrlccral, flrditlisral, rnist6szt az sem
ismet a bfu6sig el6tg hogl ielenleg lenne-e egydltalin olyan mediitot, akinek ez a szakteriilete.
A sziil5k iltel iogellenesen kiilf<ildre vitt gyermekek iigyeivel foglalkoz6 eur6pai
parlamenti krizvetit6 k<izcetit5i tev6kenys6g6t a gyermekek jogellenes MtgyztonzLgra hozttdt
irinti iigyekben a binik nerz wnik igirybe. A k<izvetit6s lehet6s6g6t6l informdl6du\ de n ellltisi
hatirid5 rcivids6gete Egyelemmel eddig ig6nybev6tel6tc nem volt lehet5s6g.
A iogellenesen Mtgyttotszigta hozott gyermek visszavitele irinti elifuisokban a gnrmektt
nen ballgafik meg minfun esctben, csrk akkot, ha a gemektdl s41ma4i kfomdcid aq iig fud eldi**e
rynpoilldbdl nhvattcidual birtat is a gnnek kora * negengedi. A gyermek meghallgacisinak olyan
esetekben lehet ielent6s6ge, ha a k6relmezett ellenk6relm6t a Higai Gyermekelviteli Egyezm6ny
13. cikk6res (a visszavitel megtzga6sinak lehets6ges okai) alapitia. Ilyen esetekben arn is
birytryituist kell hfofitatni, hogy a k6relmez6 az elvitel vtgy vissz artas id5pontliban gyakotolta-e
t6nylegesen az 5t megillet6 sziil6i feliigyeleti iogokag illewe el6zetesen vW lt6l^ghozzii6ruh n
elvitelhez vagy tisszaartzshoz. Avagy a gyermeket visszavitele eset6n testi vagy lelki
kirosodisnak tenn6-e ki vagy birmi mis m6don elviselheteden helyzetet tetemtene-e szLmttz.
Azt kell feldmi a d<int6st megel6 z6en, hogy a gyermek val6ban ellenzi-e a visszavitel6t 6s
el6rte-e m4 r az 6tetts6gnek nt t foki\ amikot v6lem6nye szimilisba vehet6. A fentiekkel
kapcsolatos t6nyillis megfelel6 feltiris6t a gyermek meghallSauisa sorin kapott peta&tok
tobbnyhe el6segitil. 34 6ves kotig a gyermekek m6g pszichol6gus szak6rt6 iltal is nehezen
vizsgilhat6alq teh6t meghallgatisuk ilyen 6letkorban fel sem meriiLl. Amennfben szii&s6ges a
meghallgatis, ezekber zz irgyekben 6 even aluli gyermeket iellemz6et psichohgs qahiia hallgro
ne& efihfii ibtkorban pedig tiibbryrir a biniilg kti4ntbniil.
Az elmult 7O 6vbet ps$chohgts sqakind kinndzlis,in ign

itkin

keriilt nr. A kcizveden bir6sig

iltali meghallgauist a bir6 v6gz\ itkzli.},m a gyermek kora fiiggv6ny6ben is egy besz6lget6
helzetet ki"l"kiwa, nyilt k6rd6seket felt6ve. Az eliiris az esetek t<ibbs6g6ben olyan 6lethe\zetben
fo$h amikor a genzek kiisltetlq,etben wn (szoMsos tart6zkodisi helye megviltoz ott, szLmAre'
idegen k<imyezetbe kell beilleszkednie,.egyik sziil5f6vel val6 kapcsolattartisa elneheziilt, a sziil6k
taiatti konmttusok ki6lezett6 vilrzk). igy a bir6sig kiemelt Egyelmet fordit arta, hogy a gyermek
szimfuz rbfu6sigel6tti meghallgat6s ne legyen 6rzelmileg tulsigosan megtethel6, ez€n azt a biri,k
a gyennekek szirrri ru bn tsigos k<imyezetet nyiit6 gerneknegltallSaai qobdkban folytatiik Ie.
Ennek sotin a besz6lget6st igyekszik rigy alakitani, hogy a csal6don beliiLli kapcsolatok, az 6
elvitel6t megel5z5 6s azt kovet6 6lethelyzetek a lehet6 legink6bb feltiruIjanak a bir6sig el6tt.
,+z iyA66 bfu6k sryknai ,ts lrry,kenJrl,i ktP<,isel vesznek t6szt, mely k6pz6s anyaga feloleli a
gyermek megh,llftisinak formiig melyet pszichol6gus szak6rt6 segits6g6vel sal6titanak el a
, Az el6z6 cikkben foglalt rendelkez6sek ellen6re a megketesett AIam igazsigiigyi vgy latr!.gaz8,tisj szerve nem
kiiteles elrendeloi a gyermek visszavitel6t, ha tz tzt elferlz6 szem6ly, iot6zm6ny vagy mis szerv brzonlga, hogy a) a
gyermek felett feli€tebti ioggal reodelkez6 szem6ly, int6zm6ny vagy mis szerr az elitel vtgy elreit6s id6pontjiban
i"o, gyrJ"o.oltn tariyt"grse" iogokat, illetve el6zetesen vagy ut6lag hozz6i6tolt az elvitelhez vagy elrejt6shez; b) a
t"tti kirosodisnak tenn6 ki vagy bdrmi mds m6don elviselheteden helyzetet
g.rri"f", visszavitele- testi "
teremtene szimira.
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bft6k. Emellett a sziiLl6k id1z6 vlgzlsivel egyiitt kertil kiad6sta a gyermeknek sz6l6 ti4€koztatis,
amely a gyermek 6letkot6nak megfelel6en leiria, hogy 6t mi6rt id6zte be a bir6sig, mi.lyen
min6s6gben (&dekelt, tzni). Ti\'koztzlist kap art6l is a gyermek, hogy ha a sziiLl6i felel6ss6g,
elhelyez6s, sziiLl6i feltigyelet k6rd6s6r6l kell d<inteni, a bfu6sig z gyetmek v6lem6ny6t k6tdezi meg,
igy a d<int6s felel6ss6ge z bfu6sig6, nem a g5rermek6. Az elifuLs lefolytatisirrz a bir6sigpak
mindrissze 6 h6t ill rendelkez6 s6re, igy aqidd rduidrigc sen segiti kiibd slakenbenk igirybefiteht.
A csoportvezet6 szednt a jogellenes gyermekelviteli iigyekben az esetek t<ibbs6g6ben
nincs gyetmekv6delmi el6zm6nye a gyermek szok6sos tart6zkodisi helye szerinti illamban.
A gyermekek iogellenes kiilf6ldre vitel6nek h.itter6ben szinte minden esetben a r<iildk
ktpcsoladinak mtgmmlisa d//, 6s tz egyik sziiLl6 ilyenkot a sai6t ,,hitorszitgitba", st16t csal6diinak
k<izels6gebe kiv6n visszat6mi. Gyakoriak a hatiron imyul6 emberi kapcsolatok eset6n a kultur6lis
kiilonbs6gek, amelyek a kapcsolat diszharm6ni6fa eset6n kii{6n6sen felet6sodnek. El6fotdul olyan
is, hogy az dlampolgirsAgit6l elt6r5 illamban 616 sziiLl6 csalidon beliiLli er5szak megttirt6nte
eset6n kell6 nyelvtudis btArryitbm, vagy csak a kiszolgiltatotts Lg 6nlse miatt nem a szokisos
tart6zkodisi hely szerinti illamban fordul v6delemert, hanem egyszerfien ,,elmenekiil" t huiiiba.
Igen gyakod tz z t6vl-s feltev6s, hogy az adott illampolg6rsigu gyetrneket 22 ill^t'Folgirsiga
szerinti otszigba minden tovibbi n6lkiil el lehet vinni, hiszen csak ,,hazarnegy". El6fotdul olyan
is, hogy a iogi ismeretek hiinya is kozrei6tszik a fogellenes elvitelben, p6ldiul kiilk6pviselett6l,
konzulitustol kapott t6ves ti4€koztztAsn is hivatkoztak mir az elvitelt megval6sit6 sziiLl6k.
A csoportvezet6 kiemelte, hogy a nemperes eliirisban r6szt vev6 felek t<ibbnyire it4lnibg
ki7*hejq*ben tiuf enbenk. A k6relrnez6 krizishelyzetben v^tt azon okb6l kifoly6lag, hogy a
t tobb ezer kilom6ter tivols6gre l6v6 otsz6gban van, amely egy6rtelmien a
gyermeke egy t6le
^k
kapcsolattartis elneheziiLl6s6t - vagy ellehetedeniiLl6s6t - vonia mag'ival Tcibbnyte zzonbat a
k6relrnezett is krizishelyzetben van, mivel n6* hoztt a gyetmeket ,,hazt" Mzgyxotszigra, mivel
kot6bbi pirkapcsolata megtomlisit kovet5en nem lit mls lehet6s6get.
F:gyfqa tendenciakint fgehetd neg hogy az Eur6pai Uni6n beliiLli szabad munkavillalis
jogival 6lve hizzspLtok, 6lett6sak kiilfcildon pt6b6.lnak szetencs6t abb6l a c6lb6l hogSr a jobb
6letviszonyok rem6ny6ben 6letrnin6s6gii&et favitani pr6biliik (ezen esetekben tipikusan mindk6t
f6l nngyat {lhmpolgirsigal rendelkezik). A kiilfcildcin muolcil v4llalf fellel csalidegyesit6si c6llal
egyiitt utazik a gyermeket gondoz6 sziiLl6 6s a - t6bbnyire csecsem5, kisgyetmekkoru - gyemrek
Ezen esetekben zrzonbm a kapcsolat megtomlisit kcivet6en egy6rteLnfiv6 vitk a gyetmeket
gotdoz6 szil6 szLman, hogy - nyelvismeret, munkatapaszt"lal ffi1yilx1 - a tovibbi kiilf<ild<in
tzrt6zkodAst egzisztencii.lisan lehetedenn6 vilik. Nincs anyagi forisa a kiilonkolt<iz6sre, nem tud
elhelyezkedni a munkaet6piacon, r stjit 6s gyetmeke meg6lhet6se keriiLl vesz6lybe, kiszolgiltatott
helyzet6ben nem L6t mis lehet5s6get, 6s tobbnyire ez6rt d<int a hazakciltciz6s mellett.
Szint6n meg6gyelhet6 a pirkapaobn nlsryk mcgcbnir ezen nemperes eliir6sokban. Ha a
gyermeket gondoz6 sziil6 - t5bbnyhe Lz
- egy bintzlrraz6 kapcsolatban 61, a krizishelyzet
^nya.
ki6lez6d6st kovet6en (mivel nem rendelkezik sziiks6ges ismeretekl<el az adott orszig tlyen tipust
nt6zm6nyt vagy jogszabilyi hitter6t illet6en) a bi4onsdgot rahdi kiinleryt wdelnit ,bensue boga ha7a
a genneket Magamrs4igra. Ene a Briisszel IL rendelet 6rtelrn6ben nem felt6deniil van lehet6s6ge,
hiszen ha megillapithat6, hogy a gyermek szokisos tatt6zkod6si helye szerinti orszigban
megfelel6 int6zked6sek tort6ntek annak 6tdek6ben, hogy a visszavitel utrln biztositsik a gyermek
v6delm6g a bft6sig nem utasithatia el a gyermek visszavitel6re fuinyul6 k6telmet.
A rendelkez6sre bocsitott tAblizat abpjLn megillapithat6, hogy hogiaetdbgesen a<onos
ani4lban ddnt a binisdg a dssqatial elnnfulise, illenx annak negtagadisa wnatkoq/.tiban.

Elrendelt6ke a gyermek
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A wisszavitel elrer.dellslll'ek negtagadisa rugon tokfele okra hiva&ozissal t<irt6nhet, igy p6ldiul:
. a gyermek legjobb 6tdek6re hivatkozissal (az itteni k<imyezetbe mir beilleszkedett, t{rsas
kapcsolatai megszilirdultak);
o a k6relmez6 kotibbi nyilatkozatAvalhozzijAnlt a Mz,gyeltorczigra hoz*tzlhoz;
o a k6telrnez6 tz rnyzkol:yv szednt nem tendelkezik sziiLl6i feliigyeleti ioggal;
o a gyermek nem ismeri a koribbi szokisos tart6zkodisi hely szerinti orszig nyelv6t;
o t k6relrnez6 6s a gyermek kcizritti kapcsolat megszakadt, illetve teliesen kiiitesedetq
o t csahd k6tlaLisrlga ellenere megillapi rzt6, hogy az 6letteriik k6zpontja Magyatotszdgon
volt, igy a gyermek szokisos tart6zkodisi hely e rs MrgyarotszLg, amelynek ktivetkezt6ben
u in tatt6zkoddsa nem min6sii{ iogellenesnek;
o a gfemek csecsem6kota 6s aflyateies tAplAlisr mian tz 6t gondoz6 anyLt6l v 6
elsztkitasa szirn6m elviselheteden he\zetet okozna;
o a k6rclmezett a sziil6i feliigyelen iogokttkinir6lzgosan gyakoroliz;
o a gyermeket nevel6 sziiLl6 ft6relmezett) kiilfrildi anyagi egzisztetc;ti4inak h)Anya;
o u okafogyotts6g: a gyermeke t Mrgyztoxszitgra hoz6 szii]6 a gyermekkel mit vissz*t|fi az
eljitis sorin a kotibbi szokisos tart6zkod6si hely szednti orsz6gba;
o a k6relmez6 ut6lagoszthozziriirult a gyermek MagyatorszLgon v 6 tatt6zkodAsihoz;
r az elvitel nem volt jogellenes.

A bir6s6gi elidris eryik kulcsfontossigd, iogelleness6get negzbpoz6 t6rryez6ie a germek
s4ofulsos tufiiqkoili:i hefie. Ennek a iogi fogalomnak nim jogsrybnlyi defnitir!'a, a szokjsos

tart6zkod6si helynek m6tlegel6ssel tcirt6n6 megi apitiLsr- soian a. mrgytt bfu6i gyakorlat t6szben a
gyermekkel kapcsolatos t6nyeket, r6szben t sziil6k akaratit veszi Egyelembe.
A bir6s6gi jogakal;lrreLzis egys6g6nek biztositzst 6rdek6ben a Kttia - tobbek k<izt - elvi
bk6siLg! hatJrczatokat tesz ki)zz€. A Legfels6bb Btt6sig t 950 /2003. szim6 polg6ri elwi
httatozztabxt6 iekilte meg a, sqokdsos turt1qkodrisi be! Jogalndt. Az 6rtelmez6s szeint z Higai
Gyenrrekelviteli Egyezrnlrry 6ltal v6dett jogi 6rdek a sziil6i feliigyeleti iog s6rtletetlens6g6nek
biztositisa, teffn6szetesen a gyermek &dekeivel risszhangban. A feliigyeleti iog alapvet6 elem6t
jelent6 gondoskodis helyszine rzonbxt nem a iogi 6rtelemben vett lak6hely vagy tzt6zkodisi
hely, hanem az a hely, amely huzamosabb ideig 6s akir a v6glegess6g szind6ka n6lktil is a sziiLl6 6s
a gyermek egyttt6l6s6nek a term6szetes 6s zlau:tzlan helyszine, ide6rtve a megfelel6 k<iz<is lakisg
a gyermeket eltatt6 sziil6 munkahely6t 6s azt a mikrokozciss6get is, ahovi az zdott rd6sztkbxt a'
gyermek beilleszkedett. A szokisos tatt6zkodisi hely a fenti felt6telek megval6sul6sa eset6n nem
fiigg att6l hogy azt a feliigyeleti iogot egyiittesen gyakod6 sziil6k nem sz6ntik v6glegesnek.

sok Mittis{irixndnak srycii[u ngekht is tirsadalni rtfunrkiVi.rirt rthbs
Hig,;. Gyermekelviteli E,gyezm6]fly 3. $ (2) bekezd6se alapjin n tgazsitg;lig1r
miniszter tud relev6ns informici6kat rendelkez6sre bocsitani a iogellenes elvitel t6mak<ir6ben.
Mivel az eliltis z br6sig el6tt zajltk n illamtitkitsignak nincsenek adatai 6s inform6ci6i.

4. Lz Enbei Etifo
tillantitktira qeint t

5. A lrgfibb Ag,is4s,$ KiiThdeku1fulni Ffios{nfidnak fiosYtifiw4etd iig,isl9 ar:.61 tiillkoztatott, hogy a
ptk. 4:193. $ (1) bekezd6se a sziiLl6i feliigyeleti iog megszikrtet6se 6s vissza6.llitAsa ir:6nti ellir s
kezdem6nyez6sere td felhttalmazist tz igy€szrrek vlszont eYekben al ellZrisokban nen nlfh fel a
jogelkus gimekehtiteln wratkoqri adat. A irzsgiiathoz kapcsol6d6 eliit6sokban - a sziiLl5i feliigyelet
gy^t"*il,i"* t fu6sig1. tendezlslben @&. 4:167. $, valamint a sziiLl6i feliigyelet gyakorlisinak 6s
a gyermek elhelyez6s6nek megviltoztztitsitban (Ptk. 4:170. $) - al agis{ elnnis kelfuntiryelisi jog
nr* lttrt; neg igy a< ifim jetbgfr bini:dgi iigekn1l, a nis(uiteht negala?ovt rthitubk biinla miatt nm is
irtesiih.
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6. A vizsg6lat sor6n megketestern tz Orsqigos Rend.,ir-ftkEitrittlsdg it a Btd@uti Renddr-jlkapititysdg
B^t^nyr- Megyei Rend6r- f6kapttAnysLg, a Botsod-Abarii-Zempl6n Megyei
*7,et(i,it, itlarrrrtt
^
Rend5r-f6kapitinysig, a Hajdi-Bihar Megyei Rend6 fi6kapitAnysitg, z Csongt6d Megyei Rend6rf6kapitrlnysig 6s a Gy6t-Moson-sopron Megyei Rend6t-f6kapit{nys6g negei nndffikapitinlait.

rend6rc6g elliLrisihat nehezen vizsgilhat6 a jogellenes gyermekelvitel ielens6ge, mivel a
hatilyos BtI. nem nevesiti a jogellenes gyetmekelvitelt, mint brincselekm 6ryt. Az Orszigos
Rend6r-f6kapit6nysig (a tovibbiakban: ORFI{) vezet6i6nek tAilkoztatisa szetint a rcnd6rs6g a
jogellenes ekitellel kapcsolatos iigyekben k:zfu6lag akkor iir d ha kiskoru vesz6lyeztet6se, a
kiskorival val6 kapcsolattatis akzd yozisa vagy a kiskotri elhelyez6s6nek megvzltoztatasz
bfincselekm6nyek W^n'E^ rrn^tt felielent6s 6rkezik a hat6s6ghoz.
A Btk. 210. $-a szerinti kiskoruval val6 kapcsolattartzs tkadzlyozLsa bffncselekm6ny
eset6n a mag5rar biintet6jog a kiskoruval val6 kapcsolattarti st szabilyoz6 bir6sigi, h*6sig7
hztztozatbetattAsihoz ffiz6d6 6tdeket v6di 6s felt6telezi ez eliititsi bitsig kiszabisit. A Btk' 211.
a gyermek
$-a szednti kiskoru elhelyez6s6nek megviltoztatisa bfncselekm6ny eset6o a biintet6iog
elhelyez6s&61 rendelkez6 bit6sigl vagy hat6sigi hatArozat 6w6nyesiil6s6hez f6z6d6 6rdeket v6di.
A t6nyill6si elem rz elhelyez6s tat6s megvaltoztatisa, ami az ORFK szerint ielenleg sulyos
jogalkalmazisi neh6zs6geket etedm6nyez, mivel hi:4nyzik a tart6ssig 6rtelmez6s6nek egys6gess6ge.
L6that6, hogy a jogellenes elvitel cselekm6ny6n tul t<ibbletfelt6telek sziils6gesek ahhoz, hogy
biintet6eljir6s kezdem6rryez6s6re - igy a tend5rc6g int6zked6s6re - keriiLlion sor.
6.1

A

6.2 A negkenselt nnd,6r-fdk@ilAryaigo,€ a jogellenes gyennekelvitellel kapcsolatos eliit6saikban a
kiivettez6 int6zked6sekr6l sz6moltak be. A iogellenes gyermekelvitel tsztzziLs hoz beszetzik a
gyermek elhelyez6s6vel, a kapcsolattartlssal osszefrigg6 bir6sigi, gyiLrnhtt6sig1 hatxoza.tokat,
ez&t tovid 6ton aqonnali inti4p,efutkint megkensissel ilnek * tllet6kes szervek fel6. Ha tendelkez6ste
6ll a gyermek elhelyez6s6re vonatkoz6 v6grehaithat6 httztozat 6s megillapithat6, hogy a sziiLl6i
feliigyeleti jogot e hatitozrt dapjh gyakorl6 sziil6 belegyez6se nem tort6nt meg a gyermek
elvitel6hez, illetve bizonfthat6 a gyetnek elhelyez6s6nek tart6s megviltoztatasin, a gyermek
elreit6s6te ir;6nyjI.6 c6lza9 akkor sz6leskorff adatgyriit6s kcivetkezik a iogellenes cselekm6nnyel
megabpozottat gyanrisithat6 szem6ly lakhely6n, tart6zkodisi helyen, munkahely6o.
Ha a gyermek holl6te tovibbta is ismeteden, igy a gyetmek kotoz6s6nek elrendel6se
tcirt6nik meg, illetve bfncselekm6ny t6nyill6si elemeinek fettti)lisr eset6n sot keriil a nyomozis
elrendel6s6te. Amennyiben a gyermek felkutadsa etedm6nnyel ilr, *kot a tend6ts6g a kcitciz6st
visszavonja 6s a gy6mhivatal k<izremfik<id6s6vel a gyetmek visszaadista keriiLl a sziiLl5i fehigyeleti
iogot gyakod6 sziil5 t6sz6re, a rend6rc6g pedig lefolytatia az elliritst az elkcivet6vel szemben. Ha
attz voratkoz6 .inforrnici6 meriil fel, hogy a gyetmeket kiilfoldte in€k" belfildi, eunipai, ilhtw
nenTgtkti{ elfoganiparana kibocstituisa, belfcildi, nemze&ozi jogseg6ly elkqblra;zLsa itj6n int6zkednek
az elk<ivet6 felkutat{sir5l. A kiilfrildon megtaLilt kiskoruak gyermekv6delmi .int6zm6nyben
keriilnek elhelyez6sre mindaddig m$ hazaszillitAsuk meg nem t6rt6nik. A Baranya Megyei
Rend6r-f6kapit6nys6g kiemelte, hogy 2003 6ta csal6di <isszek6t6 tiszti tendszedik ketetein beliil a
munkadrsaik fokozott 6rz6kenys6ggel reag6lnak a gyermekek v6delm6vel kapcsolatos iigyekre.
Altahinoxigban r rctd6r-t6kapitinysigok besz6moltak arr6l, hogy rrl gya:, illampolg6rok
^
egy t6sze nem tudia, hogy gyermekiik iogellenes ktiLlfrildre vitele vagy visszarartAsz- eset6n melyik
hat6sigr6l kaphat segits6get. Ez6rt amikor a tend6rs6ghez fordulnak 6s nem 6llnak fel azon
tow6nyi felt6telelq amelyek dapiin a, rend6rs6g int6zkedheg akkor megkapjik az lgazsirgpgyi
Miniszt6dum 6ltal kidolgozott NenrytkdS gerrtekeltiteli n!'iko11aaft 6s felvil6gosiuist u6l, hogy a
gyermek visszaadisa irinti ig6ny 6rv6nyesit6s6hez a H6gai Gyemekelviteli Egyezm6ny, valamint
uni6s tendelet alapiittr u egyes illqmok tel erre kiiekilt kozponti hat6s6gi nyijtanak segits6get.
Mivel a B&. nem neyesiti a jogellenes gyermekelwitelt, mint bffncselekm6nl't, ilyen m6don
az a biniigyi statisztikiban sem szerepel. A megkeresett rend6r-f6kapitinysigok sem tudtak
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pontos statisztikit ki>zolni m esetek sz6mjra n6zve. P6ldak6nt emlithet6, hogy Baraflya megy6ben
|ogellenes gyetmekelvitellel kapcsolatban 2077 6s 2076 kozott 2 esetben indult biiLntet6eliir6s
kiskoru elhelyez6se megviltoztatasinak v6ts6ge miatt. Borcod-Abzl6j-Zempl&r megy6ben 2010.
i*nufu 7-je 6s 2016. miius 31-e kcizott 6 esetben indult biintet6elifuis kiskord elhelyez6se
megv toztatasinak v6ts6ge miatt iogellenes gyetmekelvitellel risszefiig6sben. Gy6t-MosonSopton megy6ber 2077. janrir 1-e 6s 2016. m6ius 31-e k<izott 4 esetben iodult 6s zirult Ie
biintet6eliitis kiskoru elhelyez6s6nek megviltoztauisa v6gett jogellenes elviteli esetekben.
Az ORFK tapasztzlatat szerint iogellenes gyermekelviteli iigyek eset6ben a szii6k nem
ws{k igtrybe a kiiryetildi eljdrist, rmelyrl.ek oka, hogy kozottiik elm6rgesedett a viszony. A Csongtid
megyei gyennekj6l6ti krizpont vezet6i&rek t\6koztzt6sa, szerint azonban k6pzets6ge 6s hasonl6
esetekre vonatkoz6 tzpaszulqtai alapfin medi6toruk az 6dntett felek krizritti p6rbesz6d
helyteillitisa, a kompromisszumketes6s, az riib6li ekitel megel6z6se 6rdek6ben ilyen iigyekben is
hat6konyan fel tud l6pni. Az ORFK tapasztalttai szeint a kiskoruakat 6rint6 biiLntet6eljitisokban
eleg gyakod a medi6ci6 elkaltna2isa, a gmzekehtitek iigekben dsqort ritkdn Jordal eh, hogy t felek
ilyen segits6get venn6nek ig6nybe. Ennek hittet6ben iia16,bm a kapcsolat elm6rgesed6se, a
komptomisszumos megoldisok elutasitisa ill. El6fotdul hogy a kiilftildre tivoz6 f6l c611a z
gyermekelhelyez6s megviltoztatisa, a kapcsolattartis iitaszabiiyoziLst, 'tgy itkolie a tan6zkodisi
helylt nen hEkndi a kommmikddira, negillapo&isra, rl:.69 a medidtorral uh kopcsolatba bpisn nn.
A Haidri-Bihat Megyei Rend6t-f5kapitinysig a iogellenes gyetmekelviteli iigyek kapcs6n
kev6s tapasztalattzl btr, uonlbat informici6ik szennt az ilyen iigyekben a sziiLl6k eleve nem
akamak egyezkedni eggnissal vagy korirbbm mfu megpt6biltak megegyezt\ de az nem sikeriilt.
6pp", ., a feloldhatatlan konfliktus vezet a jogellenes cselekm6ny elkrivet6s6hez, illetve ahhoz,
hogy kozvetit6i eli6rist sem vesznek ig6nybe a felek A Budapesti Rend6t-f6kapitlnysig
tap^szt"1^taj szerint a fogellenes gyermekelviteli iigyekben 6rintett sziil6k nem veszik igenybe a
k<izvetit5i eliitist, melynek oka v6lhet6en a k6t f6l k<iz6tti elm6tgesedett viszony, illet5leg a
hosszri ideie tart6 sulyos konfliktushelyzet, amely megakad6lyozzt tnna'k felismer6s6t, hogy a
gyermek &dek6ben kompromisszumra van szii&s6g. Kifeiezetten a jogellenes gyermekelwiteli
iigyekre szakosodott mediitort egyik tend6t-f6kapitinysig sem ismert. A iogellenesen kilftildre
vitt kiskoruak tgyeivel foglalkoz6 ett6p*i patlamenti ktizvetit6 szo\Llatiszrt a rend6rf6kapidnysigok alapvet6en ismedk, de m6g nem fordultak hozzi.
A rend6t-f6kapitinysigok nen saimoltak be o$an jogelbut eliteli esenil, abol a germek
neghallgaaisira ker lt wlna sor. A 14. 6let6v6t be nem t6ltott terhelt vagy tanri, valamint a kiilcinleges
binism6dot ig6nyl6 s6rtett meghalJgatlsira szolg!16 rerd6ts6gi helyis6g kralakitisit6l 6s
ellen6s6s6t6l s2616 34/2075. Qil. 10.) IM tendelet vezette be a koribban gyermekmeghallf t5
szobinak nevezett k hnhges neshailgafli sqoba jehhst. A kiilonleges meghdlgat6 szobit rigy kell
'tgzodion a 14. 6let6v6t be nem tdlt6tt telhelt
kialakitani, hogy az 6letkort5l 6s nemt6l ftiggetleniiLl
v1gy taflit, illetve a kiilonleges b6rrism6dot ig6ny16 s6rtettek sziiks6gleteihez, et6sitse lelki 6s
Eztkai biztorsig€netii&et. A Budapesti Rend6t-f6kapitinysignak 6s a megyei tend6tf6kapirlnysigoknak az illet6kess6gi teriiLletiikon legalibb egy kiilcinleges meghallgat6 szoba
kell. A kor6bban l6ttehozott gyemekmeghalgat6 szoblk 2078. ian.utu 1k d^kit
"Ltbirtositaniuk
rginaszni/f;,tart6ak Utina csak akkog ha a rendelet el5ir6sainak megfelel6 iLtalakjtiLsokzt elv6gezt6k.
izon szem6lyek k<it6g akik a meghallgaris sofin ielen lehemek, tz zdott eli6tLs szabilyozzt,
melyben a meghallgatis tdrt6nik. igy p6l&iul a nyomoz6s sofin meghallgatott kiskofli eset6n a
biirrtet6eli6r6sr6l sz6l6 2077. 6vi XC. torv6ny (a tov6bbiakban: Be.) 87. $-a szerjtIrt t btt6sig, u
iigy6szs6g 6s a nyomoz6 htt6sLg a 18. 6let6v6t be nem tolt6tt szem6ly r6szv6tel6t igenyl5 eli6tisi
csJekm6ny eset6n elrendelhet, hogy az eliirisi cselekm6nyen igazsigtgyi pszichol6gus szak6rt6
is ielen legyen. A rend6r-f6kapit6nysigok szerint szinte valamennyi rend6d elj6ris sor6n ielen
lehet zz r szem6ly, aki a kiskotu tekintet6ben a tdrs6nyes k6pvisel5i iogokat gyakorolja'
Ha a gyermek eltrin6se kapcs6n k<iniz6si eliirisra keriiLl sot, a gyerrnek megl:;allgatAsLrz
vonatkoz6 .r"Lilyokut a kritriz6si nyilv6ntart6si rendszer egyes nyilvintart6sai r6sz6te kirt6n6
adatkcizl6sr6l 6s a k<ir<iz6si eljit6s lefolytat6s6nak r6szletes szab6lym6l, valamint egyes miniszteri
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rendeletek m6dosit6stu6l sz6l6 63 /2073. (XI. 28) BM rendelet 13. $ (3) 6s (4) bekezd6se alapiin
qlkqlmazzik. Ezek szednt a kiskor6t t6rrz6nyes k6pvisel6ie, effrek hbnyiban eseti gy6mia - 6s ha
tendelkez6ste ill, pszichol6gus
ielenl6t6ben, legyz6kory,r felv6tele mellett kell meghallgami
6s
arr6l, hogy setelm6re ktivettek-e eI iogellenes cselekm6nyt. A
kortilm6nyeir6l
ok6r6l,
eltrin6se
azon terii{eti vagy helyi nyomoz6 hat6sigoknil, amelyek illet6kess6gi terii[et6n
meghallgatist

-

-

rendelkez6ste ill tantsitvinnyal tendelkez6 kiilcinleges meghalgat6 szoba - a kiiLkinleges
meghallgat6 szobbxr kell v6grehaitani. Ha az df,irl6s a kiskoru sziiLl6j6nek, gotdoz6iLntk va:gy
rnis tcirv6nyes k6pvisel6i6nek jogs6n6 ll;,a;gaarll'sir.l,zl hoztat6 tisszefiigg6sbe, 695r a
meghallgatlson pszichol6gus jelenl6te kotelez5'
A rend6ts6g n ildozatsegit6 feladatai ell6tisa sorin egiittnfikiidik az lgtzsitgpgyt
Ll:ratdla\ a f6vitosi 6s megyei konninyhivataloklal, mint ildozaseg|t6 szo@ztol&al" az
6ldozatsegit6st v6gz6 citrd szervezetekkel, valamint t Magyarrorszigon mffk<id5 diplom6ciai 6s
konzuli k6pviseletekkel. Az ildozatsegit6ssel kapcsolatos feladatok v€grehtitisdhoz az ORFK
szakmzt iinyttAs ketet6ben m6dszertani segits6get nyrit. A nyomozisi cselekm6nyek sotin a
kiskoni s6tett 6ltal elszenvedett testi-lelki ftaruna szem el6tt tatrisa sot6n a Be. rendelkez6seinek
megfelel6en segit6 is ielen lehet, igy pszichol6gus is. A biitrtet6eliir6s ketetein kiviiLl aiinlhat6 a
lakhely szednt let6kes gyetmeki6l6ti kcizpont pszichol6gus6nak, illewe az iidoztd'6.delms'
szolg6ltatisok pszichol6giai segit6 szolgllztinak felketes6se. A fizft,a1s6tii16sek on osi elilosin' z
nyomoz6 hat6sigok minden esetben els6dlegesen int6zkedni k<itelesek.
A Csongtid Megyei Rend5t-kapitinysig kiemelte, hogy szotos szakmai kapcsolatban
iilnak r Szegedi Tudominyegyetem Gyermekklinilciiinak Gyermek- 6s If risigpszichiitriai
Oszt lyival is. A gyermekek s6telm6re elkovetett btincselekm6nyek nyornozist sorin - a Gyvt.
el6ir6sainak megfelel5en - a tend6rs6g minden esetben megketesi az illet6kes gyimhat6sigot 6s
gyermekv6delmi szolgiiatot a gyermekv6delni el6zm6nyek felt-irisa &dek6ben' A csalidiogi
petben keletkezett iratok beszerz6se szint6n a bizonltisi elliris tlszlt k6pezi. Szii&s6g eset6n
pszichol6gus szak6rt6t, @r"$Si orvosszak6t5t, valamint a gyermek iskol6j6nak 6dntett
pedag6gusait is bevonjrik az eljirlsbz'. Ezen tul minden olyan hat6s6g, ciwil szetvezet int6zm6ny
megketes6se indokolt, amely 6tdemi informici6val tendelkezik a kiskotuval 6s csal6dj6val
kapcsolatban. Amennyiben a rend5rs6g koroz6si eli6t6st folytat le, halad6ktalanul ti\6koztatla n
illet6kes gy6mhat6sigot ar6l a kiskorut6l akinek a k<it<iz6s6t elrendelt6k. Amennyiben felmeriil
olyan informici6, hogy a kiskoru kiiLlfoldon tart6zkodJq a tend5rs6g megketes6ssel 6I a
Nemzetktizi Bfniigyi Egyiittrnfikod6si K6zpont Q.JEBEK) fel6.
A fugelltnes ehritel okai ki)qiitt a tend6r-f6kapitinysigok kiemelt6k a sziiLl6k k6zotti
megtomlott viszonyt, a kommunikici6 bt rry t 6s az elhiz6d6 csalidr konfliktusokat. Tribb
rend6t-f6kapit6nysig beszimolt art6l hogy jellemz6, hogy tz eg5rik sziiLl6 nem engedi el
kapcsolattartisra a gyermeket, mig a nr:isik szi,i6 m ekrntadt kapcsolattardst 6gy p6tolia, hogy
arr6l nem tiilkoztaqa a sziil6t, vagy a megbesz6lt id6re nem viszi vissza a kapcsolatan6st6l a
gyermeket. A )ogellenes elvitel kockrizat6t ntiveli az elt6r5 kulturiiri orszigb6l szittnaz6 szil6k
kozotti nevel6si n6zetbeli ktilonbs6gek, valxttnt az elt&6 hosszf tiwri elk6pzel6sek.

, Az eliir6 gy6mhat6sigok a kapcsolattaruisi 6s a gyemrek huzamos id6tartami vagy leteleped6s
c6l1itb6l ti5rt6r6 kiilfrildi tart6zkod6si hely6nek kijelcil6se irinti iigyekben tdilkozhtmtk t
jogellenes gyemrekelwitel ielens6gevel. A vtzsgiizt sotLn ti4lkoztztirst k6rtem a, Baranla Megd
Komdryhimtal, a Borsod-Aba j-Zenplin Megd Komdryhiuatal, a Haj&i-Bibar Megei Korminlltiutal, a
Csongrid Megd Komin2hiaatal, a G16r-Moson-Sopnn Megei Komdrybiutal, valamint a Pest Megei
Krn drybimtal Gldn iigri,i s Igarydgiigi F 6os 7!i!ain a k w q.e tii tdl.
A megketesett korminyhivatalok illet6kess6gi teriilet6n n:6kod6 gemekaedelni tis gnniigi
feladatkinben eldm jdnii hirutakk (r tov6bbiakban: els6fokri gyiLmhat6s6$ 6s gyermekv6delmi 6s
gyinngyt. feladatlot6ben el16x6 komirybiutalok (a tovibbiakban: misodfoku gyimhat6sig)
tendelkez6s6te 6116 iigyfotgalmi adaalban csa-k ueletlensqu enjelenik nega jogellenes elvitelre utal6
kifeiez6s. A hatirozatok indokol6si r6sz6ben, t tenyLll s ismetet6s6vel 6sszefiigg6sben td hat6
7
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meg leggyakabban, de megielent mat ezzel kapcsolatos sz6bdi tAi6koztalds sz<iveg6ben vagy a
gyermek laadlst tArgyihan sziiletett ioger6s bit6sigi d<int6s v6grehajtisinak alkalrrival. A
korm6nyhivataloknzk nem dll nndelkeTisin ofian iigforyalni statis{ika, amelyb6l kiszrfuhet6ek a
iogellenes elviteli iigyekte von*koz6 a&tok A Baranya Meg5rei Korninyhiv^t^lhozzitelte, hogy
a I(izponti Statisztikai Hivatal r6sz6re &ente szolg6ltamak adatot tz els6- 6s misodfokri
gyimhat6sigok, de nincs erre vonatloz6 adatk<izl6si kcitelezetts6giik. A gyitrtzt6siryok Sltzl
hasznilt iktat6ptogramban van lehet6s6g nenqetkii$ wutkoTisri gdniigek tkat6s6ta', ez z,zor,ba;n
iinmag6ban a iogellenes elvitelhez kapcsol6d6 iigyek kiszrir6s6re nem alkalmas.
A iogellenes gyermekelviteli iigyekkel kapcsolatban belsi hasTndkt sqaktai pmtokollal nen
rendelkeVtek a gfinhatdtlgok. A Haidri-Bihar Megyei Korminyhivatzl tA)6koztztAst szednt a
gyermekek iogellenes kiilfoldre vitel6nek nemze&<izi eliiristendi6t a Nemzeti, Et6fortisok
Miniszt6tiuma valamennyi gy6mhrt6sig r6sz1re megkii,ldte a 2005. 6vben kiadott Utrnutat6 a II.
Briisszeli Rendelet dkalmerzi.sdhoz elnevezr6sfi m6dszertani 6trnutat6 forrni4ihm. A Baranya
Megyei Kotminyhivaal kiemelte, hogy a gyimiig5rekben egyre gyakrabban megielen6 kiilfoldi
elem miatt s4iiksiges hnne ajogalkalma4is wgitise irdekeben a jogellenes gernekeluiteln nrutkoryi slaknai
pruakoll kidolgo$sa, hogy r gyitrhtt6siLg zz 6let rka )ts k6rd6seire teflekt-6lni tudion.
A korminyhivatalok nen nndelkeqnek infomnciliul a jogelhres ehtiteli iigekben litnjt)tt ktiTlxtitdi
eljinisoknil. Egyediil a Csongtid Megyei Korninyhivatal szimolt be m6l,hogy tz elmult 6 6vben
M6nhalmon egy olyan iigben iirtak el, amelyben t hzt6si,g tudorr6sa szetitt tz irgyfelek a
bir6sigon a kapcsolattartis ,ty:asztbilyozitsr- titrgyi.5m vett6k ig6nybe t kozvettt6r elilfisr- A
komtinlbimtalok eg,ihinek sen nb ndondsa kiJelerytten ilen iigekn s(akosodna nedidlomil a negiben. A
kapott v6laszok "lepiin a iogellenesen kiilf<il&e vitt kiskoruak tigyeivel foglalkoz6 eut6pai
parlamenti kozvetit6 szolglltatisait ismerik, de m6g nem fotdultak hozz6.
A jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos iigyekben a korm6nyhivataloknak a gyermek
meghallg"tisdra nincs tapasztalatuk, de tij6koztattzk a f6bb iopzabilyi felt6telekr6l. A Gryt. 128.
$ (1) bekezd6se szeint t gfimiigyi eljirisban meg kell ha[gatri t kod6tozottzn cselekv6k6pes
gyermeket 6s az it6l6k6pess6ge birtok6ban lev5 cselekv5k6ptelen gyeffneket. Ehhez a Gyet. 11' $t hozziLfizy hogy t gyitnhtt6s6gi eliirisban a gyermek meghallgatis6ta csak kiv6teles esetben, az
eset tisszes k6riilm6nyeinek m6tlegel6s&el akkor ketiil sot, ha tz z gyermek €tdek6t szolg6lia 6s a
nyiz*ozatAt6t virhat6 bizonytt'k mis m6don nem p6tolhat6. A gyfuihttositg a gyetmeket az 6t
6rint6 k6rd6sekben kozvetleniii vagy t csahd- 6s gyenneki6l6ti szolgiiat, nevel6si tan6csad6,
szak6rt6 6s rehabilitici6s bizottsig pszichi6ttiai szrkeht6 int6zm6ny, csal6dv6delemmel
foglalkoz6 szefv ..|l gy szak&t6 :6gin hallgatfa meg. A gyfu$at6siLg| iigyekben a pszichol6gus
szak6rt6 koztemfikod6se teh6t a gyermek meghallgatlsakot nem ktitelez6.
A korminyhivatalok teriiLlet6n z\16, t gyetmek iogellenes elvitel6hez kapcsol6d6 iigyben
nem keriilt sot szakember ig6nybev6tel6te a gyerrneket 6rt trauma feldolgoz6siban. A Baranla
Megei Kominlbfuatathozz^tette, hogy a trauma feldo\oz\sirt a kapcsol6d6 gy6mhat6s6gi iigyben
kirendelt szak6rt5 tehet iavaslatot, valamint a sziiLl6t tii6koztaqi&. a, csalad- 6s gyermekj6l6ti
szolgilatok 6s krizpontok segits6g6nek ig6nybev6teli lehet5s6g6r61. A v6delembe v6tel hat6s6gi
int6zked6st megalzpoz6 esetekben t szil6 rlszlte mtgzartAsi szrbily meghatitozisa keret6ben
lehet el6imi sz-akembet igenybev6tel6t ttzrim fddolgozisfua. A neh6z anyagi k<iriiLlm6nyek
^
k6zott 616 csal6dokndl r csalidler@ia ingenessiginek bi4ositfua is el6segithetn6 a gyermeket 6rt
uauma feldolgo z6s t A Bonod-Abafl-Zempl6n Megyei Korminyhivatal kiemelte, bogy zz
6ltatuk ismeJvisszaad6si eli6rist k<ivet5en a gyermekek tz 6fzelmi s6riiLl6sek helyxe};loz2ttala
6rdek6ben hosszan tatt6 pszichol6giai kezel6sben r6szesiiltek.
A megketesett korminyhivatalok i6l titilkozottak a kozponti hat6s 69 httiskor&61 6s mLt
tobbszcir is iri611y11totti* az 6rinten sziiLl5ket az Igazsigiigyi Miniszt6rium Nemzetk6ztMagfuriog|
F6osztilyi6oz. i logellenes elwitelt is txt nnz6 iigyek 6s a kotibban gyimiigyi hat6s6gi
iigyint6zlst igenyl6 esitek kcizcitti kapcsolat ielenleg nem Ltzmaszthat6 stztisztilai adatokkal.
A Bi*i1a Megei Korndrybiiatal ,lfl:61 sz,Ino]|- be, hogy a iogellenes _elvitelt 6ltaliban
megel6zi , .r"iL16k Iaratti t"nflltt"sokkal teli kapcsolat. A sziiLl6k a kapcsolattat6sok
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meghi6sul6si6rt egymist tttblztzqrik, az elm6lyiiit konfliktusban nem a gyermekiirk 6rdek6t n6zik,
hanem egyrnissal szemben v6lt 6s val6s s6relmeik rendez6s6te esqki;qkint ha:7nil1dk Jel al riqelnileg
nindkit sqiitdhiiT kiitddd gemek*. A kapcsolattartris v6gtehajtisa ,Jtitr:lrt ellitisbm egyte tdbb
alkalommal kerii,l sot p6nzbirsig kiszabis6n, rnzid ezt kcivet6en az iigyfelek fellebbez6se kapcsin
misodfokri eli6ris lefo\,tatis ra 6s tz el1ir6 ba;t6si,g l<tzirtisir:u,k k6telmez6s6te. Ezek a
k<itiiLlm6nyek osszess6g6ben tnadbb n ifutik a felek krizcitti szakad6kot. A sziiLl6k ismert6k a
vonatkoz6 iogszabilyokat a )ogellenes elvitelt 6dnt6 esetekben, nem ezen ismetetek hiinya
induldlte a iogellenes elwitelt. A korninyhivatal kiemelte, hogy a Gyer. 24. $-a szerinti kiiLlfoldi
tart6zkodisi hely kiielol6se sorin a kiiteleqden besqnaendi kdm2eryttanubninl indokolatlan lasi|ia a7
eljdnist, anely adott esetben a, gyimhat6siqp dont6st be nem vin6 sm76 eset6n iogellenes kiiLlftil&e
utelt alapozhat meg. A kcimyezettanukrdny tartalmi elemeinek megfelel6, egib dokmentm
becsaal,isiruk bi<llsitistilal ezen kockizat elkerii{het6 lenne.
A Borsod-Abarij-Zenpl,ln Megei Korndnyhbatal s4erint :ugyxtal.}.ot a jogellenes elvitel
iellernz5en r iogszzb yok ismetet6nek btAnyt m;4;tt val6sult meg. El6fordult, hogy a kiikin6l6
sziil6 ismeretlen helyen tart6zkoditsa miatt a hozztlini s beszez6se akaill'lyba t&ozott, vagy a
felek krizt 6gy megtornlott a kapcsolat, hogy a kommunikici6 minden forrrriia megszffnt.
A Pest Megei Ktmdnlbiuatal q.eint iltzliban a sziil6i 6tdekek e16t&be helyez6se, a gyermek
6tdekeinek hittltbe szoiasa, valamint a gyermek eszk<izk6nt va16 felhaszr, isa, az onos 6tdekek
6rv6nyesit6s6ben mind-mhd lrrreghzitirczZ- ezekben az iigyekben' At lino. tapasztalatuk, hogy a
sziiLl6k a niws jogsqabdfi inelneqdsek, a bft6sigi elifu6sok hosszas elhriz6d sr, va.bmint a teriileten
megjelen6 sTakenberhidty miatt is egyre gyakrabban 6lnek a kiskoruak iogellenes elvitel6vel. Az
els6fokri hat6sigok titllkoztztisa szerint havonta 6rkeznek olyan telefonhivisok, amelyek a
vizsgilt t6makortel kapcsolatosak. Nem elhanyagolhat6, hogy ez illamPolgirok az intemetefl
keresztiil a t6m6val kapcsolatban sokf6le, de sokszot t6ves inform6ci6ta teszflek szert.
8. A vizsg6lat sotin indokolmak l6ttzm a avi-szakmai szervezetek kozott a Hintaloron AlEltairyy,
a IGk Vorul Glemekki$s AlEiunry is a Kt;qep-Emfpai Medidciis Intiryt negkensisit is.

A Hintalovon Alapiwiny

(a tovibbiakban: 1Japi.inriny) szakmai kiildet6s e z MtgyatorszSgon
jogainak
6rv6nyesit6se 6s limogat6sa. C6ljuk, hogy a feln6tt titsadalom min6l
616 gyermekek
sz6lesebb korben v6llaljoo felel6ss6get a gyermekek kiegyensulyozott fe,16d6s66rt.
A megkeres6semre az Alapi*iny kuat6riumi ehoke, valamint a szakmat vezetdle
vilaszolt. Ugy titjik, hogy l6nyegesen tcibb logellenes gyermekelviteli eset van, mrnt amennyi a
kozponti hat6signil vagy a bir6s6gon beielentve hivatalosan is annak min5siil A htencia oka
egytlszt n,hogy nagyon kevesen tudnak art6l - 6s ebben a jogi k6pvisel6k sem segitik gytkrzn rz
6rintetteket -, hogy pontosan nitdl leq jogelhnu a sai6t gyermek kiilfril&e vitele vagy 6ppeo
hazattaztat sa. M6sr6szt azok, akik tudnak t6la, azok sem felt6tleniil aka{6k igenybe venni a
lehets6ges - z Hi,gai Gyermekelviteli Fgyezrnlrryhez kot6d5 - bit6siqs el1fuist" mivel annak
esTkiiqei nen ehg 6@ke4yek a getmek rag a sqiilfik igenleirc: ezekben a petekben csak a visszawitelr6l
d6ntenek, mikrizben m6g a feheresnek sem mindig ez a c6l1a.
Tapasztalataik szednt a iogellenes gyermekelviteli esetek el6fordulisa Magyatorsz6g uni6s
vihsa,6ta
taggi
egy.te iobban nrivekszik, a p6rketes6s, cszlf,ddapitirs kotiban l6v6 embetek
gya}ran kiilfoldol tqll'lii* meg a pfuiukat. Az eu6pai statisztikik szerutt nagylirb6l minden
misodik }:'dzassitg v6.l6ssal v6gz6dik 6s ez a tendencia 6rtelemszerfien iellemz6 a kiilonboz6
nemzetis6gd pitokra is. A kiil6nv6l6s utin gyakori, hogy az egyik f6l lak6hely6nek otszigit is
megvLltoztaga. Bb\ez hozziiinl, hogy 6vek 6tz stabilan ni)wkud tendrncidt m at a magm csalldak
kiilf)ldn tekpiihn, ilhtae a csahdfi knlJiildi nunfulla. A csalid feln6tt tagjai sokszot nem 6rtenek egyet
abban, hog5r mennyire tart6s a kitelepiil6s, mennyire v6lta"k be a szimitAsajk. Ez6rt gyrktan
el5fotduf hogy zkir kiikinvilnak, akir nem, az egyik feln6n visszakoltozik, nemegyszer a k6z<is
gyemrekkel. El6fotdulhag hogy 6ppen a koz6s gyermeket a.kadalyozza u egytk szisl6 t
hazakciltoz6sben. A tendelkez6siikre 6116 informici6k alapiin a jogellenes gyermekelviteli iigyek
8.1
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kozott novekszik a magar-magar iigek aninla. Ezek sokszor nem iumak eI a kcizponti hat6sighoz
vagy a bfu6sigho z, trr-tt
6tintettek nem litf6k 6t, hogy milyen lehet6s6geik vannak.
Kiemelt6k, hogy^za bejriv6 f ogellenes gyermekelviteli iigyekkel kapcsolatos mun-k6ta is
Gyetmekv6delmi
6rv6nyesek az Abpitviny iltal kidolgozott Glermekwdelmi irirynhek.T
irinyelvek c6lia, hogy
abban foglaltak szem el6tt tas,tAsival a7 "l"pitvinryt munkat-6rsak
biztositani tndiik a veliiLk kapcsolatba keriilt gyetmekek j6ll6t6t 6s bbtonsdgit, v)amint megfelel6
szewezei mrik<id6s mellett kizitiik annak 1ehet6s6g6t, hogy esedegesen k6rt okozzanak a
dokumennrm
alzpelvek 6s k<itelezetts6gek mellett nsTfetes magatattisi
gyerrnekeknek.
sqabd$qatot, az cink6ntesekre 6s a kommunikici 6u vona*oz6 szabilyokat is t^rt^lmaz. Kiemelt6k,
hogy a Gyermekv6delmi Ir6nyelvekben megfogalmazottak szerint minden esetben a gyermek
legiobb 6rdeke szetint iimrk el 6s v6geznek tanicsadist, szolglltatisry6jt st ErnelTett gemtepfogi
negkii<llitisl alkalna7nak, amelynek 6ttekn6ben a hozzdjvk keriiLl5 tgyekben nem a megkeres6
feln5ttet ,,k6pviselik", hanem a g5rermeket Az 61ogaif.a, szii&s6gleteire, &dek&e hivfik fel a felek
6gyelm6t 6s ezek 6rv6nyesiil6se, 6rv6nyesit6se ill a munk6juk kriz6pponqiben.
Az Alapi* ny 2077 -ber inditotta el Glemekjogi Kii@otttot. Kozpont c6lja a
gyermekjogi iogs&t6sek sz6minak cs6kkent6se 6s t nagas @nwnal gerne$ogi k@dnkt kgoituira.
A Kozpontot a PILnet Alapiwiny pto bono iigyv6dprogramia tintogtgt, amely a civil t6rsadalom
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6s az iigJ.v6ds6g hat6konyabb egyiittrnffk<id6s6re tSrekszik. A K<izpontloz be&kez6 esetekben
ig6ny szerint vonnak be hat6sigokat 6s kiils6 szakembereket. Jogellenes gemtekeluitek iigekben is
irkerylt nir negkmsitiik, afulr negehqh ciljdbdl it Az Alapitvitny holisztikus m6don segit ezekben az
iig5rekben: iogi, gyetmekv6delmi, sziiLl5t6mogat6 6s gyermekk6pviseleti szerepet, valamint
medi6ci6t is v:illal szii&s6g szerint. Ugyanakkor mt gondollik hogy ezeknek t feladatoknrk u
ellLtast az erre kijelolt i.llami szervek dolga lenne. Mivel a Gyermekiogi K<izpont 2017 m6rciusa
6ta mffk<idik, a be€rkez6 tgyekn6l m6g nincs taPaszralatuk az utin-k6vet6ssel kapcsolatban. A
jov6ben azt tervezi\ hogy a kozvetit6i elidrisban t6sztvev6ket minden esetben megk6rdezik
hitom h6nappal 6s egy 6rwel a ko zvedtls utin, tgy biztosithat6 azok fenntarthat6siguk.
Az Alapitviny szetint Maguwq,igon nincs ollan ktpqis, ane! kiJ$erynn a jogellenes
gtemekebiali iigrkn ktpeqne ki nediitorukat. Mivel nagyon speciilis iogi helyzett6l 6s bir6sigi
elifuisokr6l vzrn sz6, egyes kiilfrildi szen ezetek mellett egy ev6pat hil6zrt, t Cmx-bordtr Fanifi
Mediators (CBFM| dolgoztz ki a krizvetit6i munka minimumkrit&iumait 6s k6pz6si rendszet6t.
Vannak olyan mediitorok Magptotszdgot is, akik ezeknek a krit6riumoknak az ismerete n6lkiil
villalnak medi6ci6t iogellenes gyermekelviteli iigyekben. Ilyenkor fennill a kockAz*a annalg hogy
a megsziiletett meg6llapod6st egyik vagy misik otszigban nem hagyia i6vL a hat6sig 6s igy az
nem is vi.lik vlgrehzitha,avi. Hozz tett6k, hogy Magamrs4igon jelenhg eppen aTAlap{tudryuk egik
nankatdrsa a4egnthn ofian kiiquetit1, aki a CBPNI kip1isit eluige{e is a CBFM bikTatibo4 uno{k
Tapasztalatuk szerint a k<izponti hat6sig va;gy t btt6siLg sem tud az ilyen esetekre k6pzett
mediitotokat aiirr.l,zru. igy mlg ha a iogi k6pvisel6k t6mopmik is a kozvetit6sg vryy legilihb
titl6koztatistkapnimk n igyfelek a k<izvetit6s igenybev6tel6nek lehet5s6g&61, zkkot sem nagyon
tatilninak mediitort, aki megfelel6 felk6sziilts6ggel 6s felel6ss6ggel villaht'. az ilyen iryeket.
Az Abpitvdry tudorryisa szetint csak a uissTaiteli eldnis bin{a hall4alia neg 4< iinh'lt
germeket. El6ttiiir nem ismert olyan magyar eset, amelyben gyermekpszichol6gus is ielen lett volaa
a meghallgaeiskot, tegfeljebb ps{chohgiai s4akueleniry k6r6s6re keriiLlt sot. Az Alapitv6nyhoz
be6rkez6 ilgelenes gyermekelviteli iigyekben eddig nem volt sziiks6g a gyermek meghallgatisita.
tamog fiLk, hogy a gyermeket csak
Ha n iilt,intk segitett elj6risok sor6n ere sziiks6g lenne,
^zt
et.te k6pzett szakembet, csak egyszet hallgassa meg. A kozvetit5i elifulsbt nem voffIinak be
pszichol6gust 6s eddig m Ltntett gyermekek bevon6sita sem volt szii,ks6g. Ha egy nagyobb
gyermek rZszt akama vemi, az iigy saiitossigai alapfin dtinten6nek arr61, hogy villaljik-e'
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eg EU pilot pnject kerctiben negeliTii kiski;ryuf {aak
a gtmekekkel dolgo4ri qakenbenknek a jogelbnes germekebiteli iipektfil. Ezt MzgyttotszLgon a K6k
vonal Gyermekkrizis Alapitviny publikilta 6s tedesztette magyar 6s angol nyelven. A hi$kiiryu
frisitise az esetek n<ivekv6 szima miatt kiikin<isen aktuilis lenne, rnint ahogy az is, hogy hasonl6
ismeretterieszt5 k6zikonyv k6sziiLlion a potenciilisan 6rintettek sz6mira ftiiLlf6ldon tanul6k,

Az Alapitviny munkatirsai 2009-ben

dolgoz6\ kiilfol&e koltoz6k) szimfua.
A kiadv6nyban 6s zz rz6tz eltelt id6szakban is

ut ll;tli/r., hogy a jogellenes gyermekelviteli
az,
hogy
aki
a
gyetmeket elviszi, nincs tudztiban annak,
Ieggyakodbb
oka
iigyek megtrirt6nt6nek
hogy amit csin6! iogszab6lyba iitkozik. A kiil6nvilt sziiLl6k eset6ben a kapcsolattarl6s neh6zs6gei
kev6sb6, ink6bb a kapctokxartrit ellebetetlenitise gyakoi t1rryez6. Emellett ugyanrigy, mint a nem
hatltokon 6mJdl6 iigyekben, a sziiil6k gyz,km haszti\6-k a gyetmeket ttt, hogy a rn6sik sziiLl6t
biirrtess6k. Tapasztalatuk szetint ritka tz olyrn jogi k6pvisel6, aki felhivia a kliense frgyelm6t arra',
hogy milyen iogs zabiiyok 6n 6nyesek p6ldiul a szii{6i feliigyelette vonatkoz6an, 6s hogy mennyte
rci)is Lzt v6mj, hogy a misik sziil6t megfoszthatiik a feliigyeleti iogit6l A sziiLl6k krizotti
kapcsolat megtomlisa utj.n sok sziil6 v6li fgy, hogy a misik sziil6 hirtelen alkalmatlan lett ara is,
hogy sziiLl6k6nt ielen legyen a gyermeke 6let6ben, 6s sokszor mindent megtesz, hogy et6l a
gyenneket is rnegy6zze. A jogszabilyok 6s a gyetrnek iogellenes elvitele jogi kovetkezm6nyeinek
(azorna)i visszavite! egyes orsz6gokban biintet6jogr felel5ss6gte vor,i,s) sTibsebb khfr ismente sok
sTiilfit oissqatanana atflit, hog a niik s{il6 belcegnqise nilkiil negailtl<larrd a g)eiltek sqofultos lakdhefiit.
A negeh(ri ki{kiiryu tlszleteser. tittgy la a iogellenes gyermekelvitel kockiz,ttr t6nyez6it
Az elvitelt gyaktan csalidi ki{s, funkci,iqarur el6zi meg, ami iellernz6en a multikulturfis
kapcsolatb6l vagy ez idagosnil er6sebb frigg6 viszonyb6l etedhet. Emellett a kiilon6l6 szii,l6k
eset6ben a gyermekkel val6 kapcsolattatt6s zkadilyozottsiga, a sziil6k k5zotti kommunikici6
neh6zs6ge szint6n koclcizati t6nyez6 lehet. Jelenleg tcibb szlzezet fel,n6ttkoru magyt illampolglt
&intett kiilfrildi munkav llallsbznvtgy tzndAsban, ez szint6n kockina,tr t1ryez6k6nt emlithet6.
Az 1,Japirrlitrty munkat6tsai kiemelt6k, hogy a jogellenes gyetmekelwiteli iigyekben 6rintett
felek nagyon kev6s inform6ci5val tendelkeznek. Nem magyat sa)6tossig, hogy a Jekkjogi klpuivl,ii
so/esqor maguk un tQikoryttak a jogellenes gyer:rrekelviteli iigyekre vonatloz6 6w6nyes
jogszzbilyokzt let5en, 6s olyan tendkiwiiLl id5ig6nyes 6s dtLga eli6r6sokat kezdem6nyeznek,
amelyeket a hat6s6gok tendre visszautasitanak ioghat6s iLg htinyitbrr,. Amig ezek a felesleges
kotok futnal1 a gyermek teliesen bizonytalan helyzetben van 6s extt6m esetekben a sziil6vel
egyntt buik6l a hat6s6gok el6l. Nen kfuk, hog aq iintettek - akit t gyemreket eliv6, e,kit z
wisszamatad6 szd6 - hatikonl segttsiget k@nnnak a hatdsdgok il. Ha p6ldiul valaki nem a gyermek
visszavitel6t, hanem csak rendszetes kapcsolattat6st Hvin el6mi, ahhoz szinte sehol nem kap
segits6get Mtgyttorsz gon A hat6sigok mfik6d6si tendie mintha nem tenn6 lehet6v6, hogy az
iigynek megfelel6 6s a t6nyleges helyzetre j61 reryil6 m6don segitsenek. J6 p6lda ete tz tz igy,
amelyben a hat6sigoknak ugyan tudomisa volt at6l hogy a sziil6k megegyeztek a iogellenes
elwitelt k<ivet6en, de nem gondolt6.k, hogy felhatalmazisuk v^t't Lrta,, hogy ezt a misik o$zigbafl
l6v6 hat6siggal is kozdli6k. ig aq tig toarlbbnent a binisigi qakasqba, niktiqben irdrmben mir
negoldidott Az 6rintett feleknek sokszor nincs jogismerete, flem tudiAk, hogy mikot 6s hogyan kell
a hat6sigokkal kommunikilniuk, gyakran nem is 6rtik, hogy mi folyik 6ppen. Ilyen helyzetekben a
hat6s6gokt6l sokkal tt)bb rugalnassig is neghtis lerrle itdokolt
Ezek m tgyek nagyon megviselik a feleket 6s m6g sokkal rl:kibb az 6rintett gyermeket.
Sem a sziiLl6k, sem a gyermekek segit6s6te nncs tgzzin megfelel6 nt6zm&ry. Ilyen helyzetben
p6ldiul egy olyan gyerneknek a bit6s6gi meghallgatisa, aki h6napok 6ta nem tudia, hogy mi
tdrt6nik koriilotte 6s vele, r;.em igazAn szetencs6s. Jobbnak tattatLk arnrk a nemze&cizileg
elfogadott gyakodatnak a mtgyarotszLgj bevezet6s6t, miszerint a gyermeket csak az ette
speci6lisan k6pzett szakember hallgathatia meg 6s 6 teheti fel a bir6 k6rd6seit. Koribban a K6k
Vonal Gyetmekkrizis Alapitv6ny egyszerre tudott iogi 6s gyermekv6delm segits6geq 6rzelmi
e

Ke4el Iiva (2009): Megel6z6s 6s 6rtalomcsokkent6s gyermekek jogellenes ktilfcildre viteldnek 6s visszaartls6aak
eseteiben. K6k Vonal Gyetmet[rizis Alapitviay, Budapest.
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timog*Asg iigykG&6st biztositani. A Hintalovon Alapitviny munkatitsai kiemelt6k, hogy
tudomisuk szerint alig van olyan hely, ahol a iogellenes gyer:nekelviteli iigyekkel foglalkoz6
szakemberek szakmai 6s irzelrrli titnogxAst kapninah szuperizi6ban vehetn6lek r6szt, perlig ez
a munka nagyon megtethel6, nagy felk6szii'ls6get 6s 6tzelmi stabilitist igenyel. Altahban is fontos
lenne a gyermekekkel, gyermekiigyekkel dolgoz6 szakemberek szupervizi6i6nak elteried6se, de
ennll az iigykcim6l komoly ki6g6shez, &z6kedens6ghez vezefiet a szakrnaT tinogatas hiinyz.
Ennek v6gs6 soron mindig a gyetmekliga a kirit.
A jogj szrbilyoz6s kapcs6n azt h^ngs(lyoztak, hogy a H6gi Gyemrekelviteli Egyezm6ny
nem reflekti.l a.W7. szintdi lehet6s6gekre sem a kapcsolattattis, sem az eltin6 orsz6ghat6rok,
sem a globilis munkavillalis tekintet6ben. A uits4atitel jdsTabnljklnt uh alkalna4isa - f6bg
Eur6piban a Briisszel II. tendelet 6rv6nybe l6p6se 6ta - kiikincisen igid iigkeryhst nsT lebet6# a
binisigok s4inira, amelyben nincs lehet5s6g a gyermek legjobb &dek6nek els6 helyen val6
figyelembev6tel6te. Mindez pedig ellent6tes a Gyermekiogi Egyezr::,6rly 3. cilk6vel. Hi6ba
pt6bilit r H6gai Nemze&<izi Mryin1og1 Konferencia puhitani a HLgi Gyemrekekiteli
Egyezmdrry rendelkez6seit (a medi6ci6 f5szabdlyk6nt val6 dkdmazisilal), not otszigokban,
ahol a k<izvetit6.i eljitisok elfogadottsiga 6s ismerts6ge alacsony (igy Magptorszigon rs), ezek zz
ai6nl6sok nem alkalmasak a iogalkalmaz6i gyakodat hatlkony Ltformil sLn'.

8,2 A k)qip-Eunipai Medi,icitis Inti<lt (a tovibbiakban: KEMf) az6rt i6tt l6tre, hogy a medilci6,
mint altemativ witarendez6si m6d magyarotszigi elterieszt6s6ben, feileszt6s6ben aktiv szerepet
y{llalion. Az ltt€zetkozvetit6st villal iizleti, csalidi 6s sportiigyekben is. Az ll:lt8zet f6 c6tp, hogy
rneghatatoz6 szerepet tdlts6n be a Magyarorszigon tev6kenyked6 mediitorok k6pz6s6ben,
tov6bbk6pz6s6ben, bekapcsol6dfon a iogalkotisi folyamatokba a medi6ci6 teriiLlet6n 6s
meghrtittoz6 szakmai kozponti t legyer, a" magyxotszigi mediici6nak.
A KEMI eln<ik6nek riilkoztatisa szednt is a jogellenes gwruekeliteli iigek sqtlna emelkedi
tefideffiit mvtat. Minderte a mediitor szakminak is fel kell k6sziiinie, annak 6rdek6ben, hogy a
iogellenes gyemrekelviteli iigyekben tendelkez6*e iJljon egy olyan mediici6s e\Lris, xnelyet a
szii,l6k akadilyokt6l mentesen, vi.llalhat6 kcilts6gek mellett ig6nybe tudnak venni'
A KEMI elnrike hangsrilyo 2t2., hory a hatirokon itnyul6 csalidiogi iig5rekben, ktikinosen
a iogellenes gyermekelviteli iigyek tekintet6ben kiemelt szerepet kellene kapnh az iigyek b6k6s
tendez6s6nek. Ez a lehet6s6g el5segiten6 Mt, hogy az ilyen iigyek l6nyegesen kevesebb, hosszti
tivon is hat6 negativ kovetkezm6nnyel iirjanak. Kutatisok" bizolytg k hogy a gyermekekre m6g
feln6ttkorban is jelent6s hatissal v^n Lz a, tranr.ru', amely a gyermekelwitel idei6n 6rte 6ket'
efinisra t iogellenes
Jelenleg Magyarors zi,gor, elharyagolhatdan kis s4imban keriil nr nedidcids
mit
olyan ni$ is nigita
ezen
iigyekben
azonbarr
okai
6sszetettek,
Ennek
iigyekben.
gyernekelviteli
Hozzi4iruT ehhez
tendezt
tan6 koffiktls illa h6tt6tben, amelyeket a felek k6ptelenek b6k6s 6ton
a mediici6 jelenlegi helyzete is, mivel az LlJarrrpolgirok tovibbra ts biqalnatknok az'tritezminnyel
szemben 6s inkibb iig5rv6dekhez fordulnak. A KEMI mindrissze egy olyan mediitort ismer, aki
kon edt6i
ielenleg kifeiezetten az ilyen tipust iigyekre szakosodott. Az Eu6pai Patlament
szolgiitatisit6l rs tai6koz6dtak,de m6g nem fotdtiakhozz| inform ct6,'rtv*gy segis6g6rt.
dolgoz6 mediitorok kcizill
Jogellenes gyennekelviteli iigyekben a KEMI megbtzdsib6l
ti5bben is ka?csolatba keriilnk aq lgaqsdgiigti Mkisqleri*nnal 6s k<izremfikodtek m6r a miniszt6rium
6kal szen eiett mediici6s elit6sban. A KEMI tzpasztallatzi szednt szinte tetm6szetes, hogl
valarnilyen gyernekv6delni, gytmngy-l v?Lgy br6siry7 el6zm6rrye van ezeknek az iigyeknek. A
mediici5s eli6r6st krivet6en utinkovet6st v6geznek, amel)mek sor6n visszaielz6st k|ntek tzza'l
kapcsolatban, hogy a medi6ci6s megillapodis betartisa megfelel6 volt-e.
A KEMI elncike kiemelte, hogy a jogellenes genukeluitel okai nagon sryrleiga<tink, de tipikus
Lz eset amikor a szii,l6k vegyes bizzssitgbtn 6lnek 6s az egyik sziiLl6 csalidon beliili et6szakot
^z
L6sd egyebek mellett Madl;m Freemalr 2014ben megielent tanuloinydt
http: / /u'ww.childabduction. org.u}/images/longtetmeffects.Pdf
1o

2t

k6vet el a rlisikkal vagy a gyermekkel szemben. A iogszab6lyi ismetetek hi:inya is egy l6.tez6
probl6ma, ezt tudatossigndvel6sse! Uij6koztatissal megoldhat6. Az lgazsirgpgyt Miniszt6drrmban
megval6sult egy szednte nagyon sikeres eut6pai uni6s ptoiekt, amely z iogellenes gyetmekelwiteli
iigyekben alkalmazhab medtici6tvasg6lta 6s ebben tribb KEMI tag is el6ad6k6nt t6szt vett.
A I(EMI eg sajdt belsd pntokoll ,is e$inisnnd kialakitdsdn tlolgo$k, zmihez kapcsol6dni fog
egy speciilis, kimondottan a hatirokon impil6 csalidiogi iigyekben e1ifu6 me&itotok szirmAn
kialakitott k6pz6s is.
Vonal Glemekki{s Alapitarfuy Vrildet6se a gyermekek 6s fiatalok meghallgatAsa, tbalba.
iutott gyermekek segit6se. Az Alapitviny mrikodteti a hatrnonizilt ev6ptt hiv6szimon el6thet6
lelkiseg6ly-vonalat (116-111) 6s az eltint gyetmekek vonalit (116-000).
8.3 A

Kik

esetmeredqsa'inek t(j,iko{atdsa sleint a iogellenes gyermekelvitel komplex
Mrgyatotszigot, mindezt a jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos telefonos
megkeres6sek is bizonltiik. A vonalak mellett iigyel5 koll6gik az dltalinos i mnndds pmtokolb
kovetik a iogellenes elviteli iigyek kapcs6n. Az intervenci6 c6lia alacsonykiisz6bri szolg6ltatisk6nt
els6sorban n nformirci6rryiitis 6s a megkeres6 adekvrit h*6siryhoz val6 rirryttisa. Az esetekkel
kapcsolatban lltalitban u lg:rzsLg;tg1t Miniszt6rium Nemzet-krizi Mag6njogi F6oszt lyixal veszrk
fel a kapcsolatot. Ha a gyermek ko ritbbi txt6zkodisi helye nem Magyarorszig a tart6zkodisi hely
szednt illet6kes kozponti hat6s6g figyelm6t hiv16k fel. Ezen feliiLl a Missing Childten Europe
tagszervezeteit keresik meg, akik inforrnici6nyuitisban tudnak segiteni.
Az Nzpirrinyriak kotl6tozott m6tt6kben vm tzpasztalzta a mediici6 igenybev6tele
teriilet6n t:lp sztalf:r t6 tendenc.iikt6t de eur6pai kutatisokb6l ismetik az ete vonatkoz6 alacsony

Az Alopitadnl

jelens6ge ielen van

szimadatokat. Felt6telezhet6en mindez annak kriszoohet6, hogy a jogellenes elvitel egy, a sziiLl6k
kcizotti konfliktus eszktlAl6disinak azon pontia, zrmikor zz 6rintett felek m6r kev6ss6 nyitottak a
medrici6 rn6dszet6nek ig6nybev6tel6re. V6lhet6en a bir6sigok, iogi k6pwisel6k 6s a t6mLb*r
ltirtett szervezetek gyakrabban hiviik fel az lrtntettek 6gyelm6t a medi ci6 el6nyefue a
hosszadalmas bit6s g elifuist megel5z6en, de ennek igenybev6tel6te a konfliktusokkal mit
sulyosan terhelt helyzetben kev6sb6 nyitottak a felek.
Az Alapiw6ny munkarirsu mindig felaiid,Ak tovAbbi s%its6gii&et a megketes6ilnek, 6s
elv6tve, de kaptak m6t visszaielz6st az 6tintett sziil6kt6l. Az Alapitviny esetrnenedzsete
hozzitette,hogy a vegyes h6zass6gokb6l ad6d6 saiitos ptobl6m6k 6s zjogsrybdlokra nnatko4i
isnentek hiiryahozzijLntl aielenslg eltejed6s6hez. Mis vilaszad6khoz hasonl6an utalt ama is,
hogy a kiil6nvil6 sziil6k, ,kik hazakriltoznek gyermekiikkel sokszor nincsetek tisztaban rzzdl.
hogy a gyermek iogellenes elvitel6g illetve visszatzrtis tval6sitiik meg.

A vizsgrilat megrillapitisai

I. A hatiskdt tekintetdben
valzmint az ennek ellitisihoz sziiks6ges wizsgilati jogosultsigaimat az
N1bt. hrta,rczzt meg. Az A,bt. 18. $ (4) bekezd6se szeint az dtpvet6 iogok biztosa a hat6sigok
tev6kenys6ge sot6n feLneriiLlt, az alapvet6 iogoLkal kapcsolatos wisszissig megsziintet6se
6tdek6ben hivatalb6l eli6tist folgathat. A hivatalb6l hditott el.iarAs teran6szetes szem6lyek
pontosan meg nem httitozhat6, nagyobb csoportj6t 6tint6 vissziss6g ktvtzsgilJsltz e^gy egy
alapvet6 jog 6rv6nyesiiLl6s6nek itfo 96 itzsgilatAta trinyulhat.
Az Ajbt 1 . $ (2) bekezd6s6nek a) pontla le szogezi toyibb , hogy u depvet6 iogok biztosa
tev6kenys6ge sot6n - kiiltintisen hivatalb6l inditott eliirisok lefolltzt siv - megkti{cinboztetett
figyelmet fordit a gyermekek jogainak v6delm6te. Tekrntettel tna, hogy a hivatalb6li vzsgilat
minden el5felt6tele tgazolhtt6, hatiskrit<imben elj{rr,a Ltfog6 vizsgilatot inditottam a iogellenes
gyermekelvrtellel osszeftigg6 eljir6sok 6ttekint6se 6rdek6ben. Indokolt kiemelni azt is, hogy zz

A feladat-

6s hatisk<ir<imeg
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a, vizsgiladal 6rintett, helyi, illewe otsz6gos
hatisk<irfi hzt6sigta,kozszolglltatAst v(ry26 szerwehtegedt a vizsg6lati lehet6s6gem.
A vizsgilati keretekkel L,Fcsolatban r6gzirdlet6, hogy az ombudsrnat szimitz egy adott
jo$ szabiiyozits alapiogi aspektusir vizsgilztittz, valamint a iogszab6Jyok hiinyoss6gaival, tartalmi
hibiival osszefiigg5 int6zked6sek meglog mtzitsfua a tdrr,6ny lehet6s6get tetemt. A preventiv
alapiog-v6delemre is hangsulp helyez6 ombudsmani gyakoAet ilap16n a biztos mand6tuma keretei

A,bt. 18. $ (1) bekezd6se zlepiin vdxnellrty,

k<izritt matad akkor, amikot a2 "leqyogj aspektusri vizsgilat\oz n6lkiikizheteden m6don,
hivatalb6li eliir6s ketet6ben, 6ppen a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezen alapul6 panaszok
megel6z6se 6rdek6ben 6ttekinti a relevins jogi szabiiyozLs egyes elemeit, felt6tk6pezi 6s ieUr t
iogalkotis6rt felel6s szewek irinyiba a felmeriil5 aggilyokat.

IL A uizsgdlt alapjogok 4s elvek tekhtetdben
Az thpjog1biztos egy adott titsadalmi ptobl6ma m6gott dll6 osszefiigg6s-rendszet fehitisa sorALn
auton6m, objektiv 6s neuftAlis m6don, kizfu6lag alapjogi 6rvek felsorakoztatisival 6s
tjsszevet6s6vel tesz eleget mandLamAnrk. Az ombudsmanint6zm6ny megalakulisz 6ta az zlapjogl

biztos k<ive&ezetesen, zsin6tm6rt6kk6nt limaszkodott az Alkotminybit6sig ilapvet1 iogillami
ga:arcl6l*.al 6s u zlapiogok artzlmi."ral kapcsolatos elvi megillapitisaita., va,lam)tt - az
ombudsmani jogv6delem speci6lis vonisainak megfelel6en - qlkelm zta u dapiog-kothtozits
alkotrn'inyoss6git megit6lni hivatott alapiogi teszteket
A jelent6s megillapit6saival osszefiigg6sben hiva&oznom kell arra, hogy az Alaptcir6ny
vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege az Alapt<irv6ny Negyedik M6dosit6sinak hatilyba l6p6s6t
kcivet5en tovibbra 's rngyt6szt megegyezik az Alkotrninyban foglaltakkal az alkotm6nyos
kovetelm6nyek 6s alapiogok tekintet6ben jellemz6en nerr, latta.kn z olyan tendelkez6sekeg
amelyek ellent6tesek volrrinak a kotibbi alkotrninyunk sz<iveg6vel. Az Alkotrn6nybfu6s6g a
22/2012. (V. 11.) AB hatarozatabm. affa mutztott ti, hogy ,,a7 e1676 Alkotndry ir a< AllPtiiruiry
eges nndelkeqisei tartalmi egeqdsige esetin ep?en nen d kor,ibbi alkotudlJbinisdgi diinhisben negielerdjogelaek
17 .)
kiaill bagristit kell indokolni". Az Alkotnrinybir6sdg z' 13 /2013.
dtuitcht, hdnem a<ok

$I.

fgelnen

AB hatatoztta szerlnt tz tdott hatarozzfiat izsgilt t<irv6nyi tendelkez6sek eset6ben rrrit az
A-laptrirv6ny Negyedik M6dositisa ilapjh iin el a koribbi alkotminybir6sigi ha/dlozz;toktnn
foglaltak felhrsnfilhtt6sigLt .illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel azt mondta ki ut hogy
,,aq Alkotndryblnisig a batllydt rc:4en alkotndrybinis,lgi hahimTat Jornishint negieldlis,iwl, a kryegi' a4
adttt iigtben felmeriil,d alkotninlosstigi kird.is eW)ntdsihq s4iiks,iges nhtikfi ris tejefulnfi turtalmi mgt
sqtiwgsTer negelcnitissel hitatkoqhalja aag id.,iqheti a konibbi hadimqataiban kidalgt4ott ineket, jogelwk*.

A7

indokolisnak is alkotunnyiogi Jonisainak tganis

a

dmokratikts jogillanbar mindtnki sylmdra

negisnerhetdnek, ettendriqh*finek kell lennie, a jogbiqansdg iglrye a7, hogt a diintisi negfontolisok dtktbaniak,
konibbi hatiruTatokban kiftjtett
nyilainos innlis a diintis indtkksinak htdlaila.
ktiretbet1€k bgenek.
iig
klr,lextl/riban ,i<Wlo."
a
klrrkrit
esetil
esetn,
mirdig
hvekfelbasry,ilhahisiglt aqAtkotnlrybinisdg
Ha cisszevetfii& az Alaptorv6ny B) .ikk (1) bekezd6s6ben, valamint a XVI. cikk (1)
(1) bekezd6s6nek, valamint 67. (1)
bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotrniny 2.

A

A

bekezd6s6nek szciveg6vel akkor

tz

s

illapiitat6 meg hogy a vizsgilzt ti,tgyLt

s

kLpez6 jogilknisng

tekintetiben nem hoz olyan koncepcionilis v6ltoz6st az NaptiSw6nY
gyakorlat elvet6s6t, vagy ielent6s tartalmi it6rt6kel6s6t
alkorn6nybfu6sigi
sztivege, mely a kor6bbi
d riunasztani. igy elvi megillapit6.saim megfogalmazisr, zz alapjogok 6rtelmez6se sorin ellenkez5 tu.tatt".i alkonninybir6s6gi dcint6s megsziiLlet6s6ig - ,Jjinytd6rlzk tekintem az
Alkotrn^inybir6s6g iltal mind n A1apti3rt6.ny h2,tillyb,- l6p6s6t megel6z5en, mind p:dig tz rzt
krivet6en' meghozott hatAroz*atbxt, tzok indokol6siban kifeitett megillapit6sokat,
ktivetl<eztet6seket. A tisztess6ges eliitris ioginak 6rv6nyesii{6se kapcsin 6rdemes kiemelni, hogy
imnrfu kiilcin alkotrn6nyi rendelkezls rrevesii a' tit4lessigr hatrlsigi eljfuishoTul'i jogot'
1, Az Alapt<iw6ny B) cikk (1) bekezd6se szeiflt Magamrs4lgfiigttlen, dtnokmtifus jogllkm
Az Alkotrninybir6sig tobb h*Arozatabzr, ramutatott, hogy a iog6llam n6lkiiltizheteden eleme a
ebe, ualamint a

gumiki iogok
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kimondta, hogy az
iogbiztonsig. Az Alkotrn"inybit 6sig a 30 /2072. N7. 27.) , B httfuoza+aban
Alaptar"6ny B) .ikk (1) bekezd6se 6s az Alkotrniny 2. $ (1) bekezd6se azonosan deuttiiia t
tovibbra is televins. Az
logalt^nnu^rz)n 9 tehfit m eddig kialakitott alkotminybir6sigi gyakorlat
Alkotrninybir6sig szerint a jogbiztons6g tz aTlalor, kciteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a
ek, mik<i-d6siiLket
iog eg6sze, egyes r6szterii,let.i 6. ", "gy". iogszab6lyok ts dligosak, egyirteln
ru.
A iogallamisig
szlm
tekntl:e kislinithaniak 6s ehnkthahiak legyenek trofltr ctnzettlet
^
elv6b6l foly6 kriveteln6ny a k<izha tzlom, z koigazgtis t<irv6ny ali tendelts6ge: a kcizhatalommal
rendelkez6 szettek a, jog dltal negillEitott nfikddii nndben, t polgitok szim6ta megismerhet6 6s
kiszimithat6 m6don sztbilyozott korlitlk kij<titt fEik kl rev6kenys6gii&er
Nem hagyhat6 figyelmen kiviil, hogy a kis4imitbaaisig is a7 elinii garancidk bi{oit'ird
slomsan dssTekapcnhdik a4 egtr alaryri alapjogok wdeln,iuel, mintegy kolcs<io<isen felt6telezik egymist.
d2 alaFiogok val6di 6rv6nyesiiLl6s6t k6pes kiiiresiteni, megb6nitani t sztbilyozis vagy a'
i"g lk^l-"L6" hibiib6l, zzvztb6l ad6d6 kisz6mith^t^tl rs6g, az ellirirstz. vont*oz6 gatanciilis
.r*ay"t f6lre t6tele, Egyelmen kiviil hagyisa. Erdemes utalni itt un tz a)kotninybft6sigi
t6ziste, amely szerint ktizvetlen alkotninyi gxanciik garylatdgoxigi it cikTgfisigi okokbdl, u el:1LtLs
egyszerdsit6se vagy az id6szerfis6g kdvetelm6ny6nek 6rv6nyesiii6se cif,a6n un nellilhefdk.
(2) bekezd6se 6rtelm6ben Mtgyatonzirynak a nemzetl6zi iogi
2. Az AJaptorv6ny Q
"ikk
kcitelezets6geinek teljesit6se 6tdek6ben bbtositznia kell a nemzetktjit iog 6s a magyx iog
n gy^t iogi szab6lyoz,snak 6s
<isszhangjit. Jelen esetben a jogellenes elvitel terii,leten
^
gyakorlamak meg kell felelnie mind a Gyermekiogi Egyezm6ny, ry"d P.&g- ? Hagal.
6yermekelwiteli igyezm&ty iltal fdirllitott, illetve a Gyetmekjogi Bizottsitg iltzl iebett
t^itozik bele 6ttelemszerrien, hogy a jogrendszerben nem
k6tebzetts6geknek. Ebbe nemcsak
^z
maradhatnak olyan szabilyok, amelyek nem egyeztethet6ek <issze a Gyermekiogi Egyezm6ny,
rendelkez6seivel harrLem zz is, hogy ahol szii{rs6ges, ott a )ogalkot6 6rdemi 6s hzt6kony l6p6seket
tegyel L hiinlz6 sztbilyoz6s megalkot6sa, valamint a Gyennelogi Egyezminy rendelkez6seivel
ellent6tes gyakorlat felszimol"isa, megviltoztauisa etdek6ben.
A Gyennekiogi Egyezmlny pteambuluma nifti, hogy a gyerneknek, figyelemmel fizikai
6s szellemi 6retts6genek LnAny tt, kiilonos v6delemre 6s gondoz6sra van sziiks6ge, nevezetesen
megfelel6 iogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sziilet6se *an egyatint. A Gyemrekiogi Egyezm6ny
bels6 iog t6sze, r6szes illamakent MzgyatorszLgors, is kritelezetts6g a 3. cikk
7gi1-t6l
^';^gyat
abpjin, hogy ninden gemekekkd kapctolatba keriil| intiqniryt ,is hanisdg a gterrzek legjobb drdekdtek
negt'elel en jtijon el is dijnfitin. A Gyermekiogi Egyezm'rry 9. cilke szednt a t6szes illamok
tiszteletben tzrtSirk a :qiil6k egikitdl ki.ihn il6 gemeknek a{ a jogit, hogy sTeniles kaPaolam is
kti4nthn erktkeq,lst tarlhasson Jenn mindkfi s<nL|iftl,kjv6ve akkot, ha ez a gyermek legjobb 6rdekeivel
ellenkezrk. Az E;gyezmiry 18. cikke szetint a gennek neaehsiirt, fejlddrsirt ekddlegesm a s{il6k, lewe
a gyermek mis t<irv6nyes k6pvisel6inek a felel6sek, amihez az illamnak segits6get kell npiitania.
3. A grmek negfelel| te:ti, sT,elleni is erkt)b:i f{lfidisibeT sg)ksiges uiddtnheT is gondoskoddsboq
uahi jogit az NaptiSwlny XVI. cikk (1) bekezd6se r6gzii A gyermeket f6szabilyk6nt minden
olyan alapvet6 jog megillet, mint birmely tnis ehbert, de ahhoz, hogy a iogok teliess6g6vel k6pes
legyen 6lrri, biztositani kell szlmara, az 6le&ordnak megfelel6 minden felt6telt a feln6tt6 vilishoz.
Elre tekintettel kifeiezetten a gyermekek iogak6nt rcgzitt t torv6ny a megfelel6 testi, szellemi 6s
erk6lcsi feil6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6 jogot. E v6delemre 6s
gondoskod6sra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyemrek
sziiLlei, csalidja, zz allam 6s a tfusadalom valamennyi tagia is kriteles a gyermek iogait tiszteletben
tartani, €s a titsadalom fennmarad6s6nak zilogak6nt biztositzlt szimfua a megfelel6 feil6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz v 6 ioga az al'lqr,l
k<iteless6g6t abpozzt meg a gyermek szem6lyis6gfejl6d6se int6zm6nyes v6delm6te. A gyetmek,
mnt n dapiogok alanya old it az ele&orb6l ad6d6 hitrinyokat i)larr, oldzlin6l u u
^z
int6zm6nlw6delmi kotelezetts6g egyenliti ki, hogy az allamrtk aktivan kell cselekednie a
gyermekek alapvet6 jogainak el6mozditzst,6rv6nyesiil6se 6s v6delme 6rdek6ben.
4. Az Nzpti5w6ny XXfV. cilke imnuit kinyilvinitia a tis4essi,ges eldrdsboq tah jogor. Az
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Alkotrninybir6s6g drint6seiben feffivtz z figyelmet rn, hogy r iogi amisigntk szimos
6sszetev6ie van. lrlnya,d6 alkotrn6nybir6s6gi t6zis, hogy a iogiilarn:sitg elv6b6l foly6 egyik
legfontosabb alapkovetelm6ny t kozh*alom, a kozigazgtAs tiSwlrry zli tendelts6ge: a
krizhatalommal rendelkez6 szewek a iog iid megillapitott mfikod6si tendben, a polgitok
sz6mita meg1smerhet6 6s ktszLni6rt6 m6don szabilyozott korlitok k<iz<itt fejtik ki
tev6kenys6giiiret. A koitgugatis t<irv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha jogilag szabl)yozott eljLtisi
ketetek k6zcitt mrikodik, t iogkorhtozitstt tdott felha;tzlmazist pedig ttirv6nyi szinten pontosan
kell meghatirozni. Nem hagyhat6 Egyelmen kiviiLl tovibbi, hogy a kiszimith^t6sag - bele6rn e az
egys6ges jogtlkzlmazdst - 6s n elliriLsi gatanciik biztosiuisa szorosan risszekapcsol6dik Lz eryes
alanyi alapjogok, szabadsigiogok v6delm6vel mintegy krilcscin<isen felt6telezik egyrnist. Az iigyf6l
k6ilgazg*6st hatirozrthoz*a)u vonztkoz6 joga nem tehet6 ftigg6v6 att6l hogy z ki5z;tgazgatiir
szew milyen id6pontban hailand6 d<inteni a hatiskot6be utalt iigyben. A ki)ztgngarAsnek ugyanis
alkotrninyos kriteless6ge, hogy a hatiskrir6be utalt iigyben, rz ete megszabott id6 alatt 6tdemi
dcint6st hozzon. A koztgazgtAsi elirfu6s nem n6lkiiLlozheti a kotelez6 iigyint6z6si hatirid5ket.

III.

Nemzetkdzi kitekintes:

a

holland szabilyozis

6s

gyakorlat

Hollandiiban a iogellenes gyermekelwiteli eli6risokban kciztemrikod6 k6zponti hat6sig 6s civil
szewezetek munkam6dszere t6szletesen kidolgozott. A hilwrsuni s4ikk$fi Nenryrkd$ togelhne:
Glmtekebiteli Kiipont 2006 imtirlitban alakult meg. Munkat6tsai f6k6nt a H6gai Gyermekelviteli
Bgyezm6rryrc 6s a Briisszel II. tendelete szakosodott jogiszok, akik iogi tan6csad6st nyr6jtana.k t
iogellenes gyerrnekelviteli iigyekben 6tintett sziiLl6knek, szakembeteknek.
A Kozpont elnoke megkeres6semre adott vilaszdbat tl4€kozaton azokt6l t )ogellenes
gyermekelviteli esetekr6l (Flollandiib6l elvitel 6s Hollandi6ba hoz*zl), amelyek a Krizpont
tudorn6sita futottak: 2010-ben 774,2071-ber, 764,2072-ber 775,2073-bm 774,2074-bet 770,
valamint 2015-ben 142 eset.
A holland Pol#d Tdrv6nyk6nyvll 1:251 6s 7:253a cikkei alapi6n a }lrLzaLss g felbontisa
eset6n - f6sz*bily szednt - a kozos sziiLl6i feliigyelet viltozatlanul fennmarad. Ha a sziiLl6i
feliigyeletet gyakorl6 sziiLl6k kozcitt vtta. tArrnd, akkor a ketiileti btt6sighoz fordulhama\ ahol a
bir6s6g a gyermek legjobb 6rdek6t szem el6tt tartva drint.
A Holtand Kirilysig hivatalos tzllkoztztitst'2 szetint, ha a sziiLl6i feltgyeletet k6z6sen
gyakoroljik a sziii6k 6s az egyik sziiLl6 kiilfoldte utazik a g5rermekke\ akkot be kell szereznie a
misik sziiLl6 hozzirjia:lisitt. Eg s{ih aak akkor uibeti jogsryrien kiifuldn a gyetmeket a nlsik sTiih
hoTSijdrulisa nilkiil, ba ki4;nilagos Jeliigeleti jogal rcndelke$k. Mindez elt6t r\agye,t szabilyozist6l',
^
hiszen a magya,r jogszrbilyok szerint a kapcsolattart6s ioga kiteried a gyetmek megh*atozott
idei6 ktiltol&e vitel6te (p6ld6ul a kapcsolattartis ideje alatti kiilfrildi nyatalisra) is. Az iilzri
szersek szotos egyttunrikod6sben dllnak a Kozponttal ennek p6ld6ja, hogy a K6zpont, a
Holland Kirilyi Csend6ts6g 6s a holland Biztonsigi 6s Igzsrigiigyi. - Miniszt6rium egytitt
szerkesztette a kiilf<ildte utazis eset6n javasolt hozziifudisi nyilatkozatot.l3 A Kcizpont munkija
sor6n kapcsolatban 6ll a kcizponti hat6siggal, a kiiliigyminiszt6riummal 6s a Jogseg6ly Taniccsal.
A Kcizpont eln<ik6nek tirjikoztat6sa szeint r meghallgadson a sziil6k 6s az iigyv6deik
vannak ielen, ritkibb esetben a gyermekv6delmi hivatal k6pvisel6ie. A meghallgatisok alatt
gyermekpszichol6gus nincs )elen. A K<izpont nem npijt pszichol6giai segits6get az linten
gyernekeknek, de a sziiLl6knek tudnak aj6nlani szakembetekeL A K6zpont munkatitsai
kapcsolatban matadnak a sziil6kkel hosszd tlvon addig, amig megold6dik az iigyii&, de
tem6szetesen tiszteletben txtliIr zzt is, ha valaki nem akaria ezt. A Kdzpoflt elniike kiemelte,

11
12

13

L6sd: http:/ /www.dutchcivillaw.com/civilcodegenetal.htrn
L6sd: htqrs://wurw.nedrerlandswoddvide.ol/tavel/tavelling-with-childten

Lisd: https://rv*'w.govemment.nl/binades/govemment/documents/forms/2016/06,/17/consent-tetter-for-

minors-travelling-abroad/ authorisation- form-version-25-7-201 7.pdf

25

sziiLl6k t6j6kozatlansiga, a kommunik6ci6hi6ny 6s a vegyes
kapcsolatokb6l s zfumaz6 probl6mik a f6bb kockizzd t6lryez6k'
A Kozpont 2009-ben a holland Biztonsigi 6s Igzsrigiigyi Miniszt6riummal 6s az
lgzsigltgyr Taniccsal eryiitttnffkodve dapitotta meg a Mediicios In&it. Az Iroda hatitokon
it yA6 iaz.dtitseket szervez 6s koordin6l jogellenes elviteli igyekben, kapcso,lattztd:i Yq"Ib."
6s visszaviteli iigyekben. A me&ici6 h6tv6g6n zallik lnfuom alkelomb6l ill, amelyek hirom
6risak. A m.diriiiat k6g hatfuokon imFrl6 iigyekre szakosodott mediitot, egy joglsz-mediitot,
egy magatarl,studom6nyi hLttlrel tendelkez6 medi.itot tartia, valamint egy fiiggederr medi6tot
f.Zp"i."[ a gyermek 6rdek6t. A K<izpont elnok6nek tiil6koztztAsa szerint Hollandiiban mindig
ailiaai* aledirici6 lehet6s6g6t 6s a sziil6k gyakran ig6nybe is veszik. A Ctoss-botder Family
M.liatot. (CBFlrQ eur6pai hi6zatAntk ki6pit6se a K<izpont t mogatisival ititt l6tre 6s jelenleg
aktivan kozremdkodnek Lenne. Jele rieg z.hil6zat 67tzlk6pzett7 rnedi tor dolgozrk Hollandiiban.
2072-bet a LEPCA (-awyers rn Europe on Parental Child Abduction) proiekt is a
Kiizpont kciztemikrid6s&el val6sulhatott meg. A LEPCA ptoiect c6lia, hogy l'ttehozzot egy
olyin hil6zttot, amely a iogellenes g,rermekelviteli iigyekben jogi k6pviseletet ellit6
coladlogi.rokut tomotiti. A LEPCA tzrlitcstd6t testiilet6nek k6t holland taglt van 6s a K6k
Vonal Gyetmekkrizis Alapiwiny hil6z tfi gy^torszigi Partnere'
^

hogy tzpasztalaroik szednt

a

_

IV. Az iiglr €rdemdben
Bgyezm€ny 6s a, magyzrt alkotrn6nyos gyakodat, illetve a t6teles iogs sztbiiyozis
alapiZ1 a gylrm.k i"g,"bb 6rdek6t f6szabily szerint - azrz ide nem lrtrre azt a helyzetet, amikor
.gy* Jirna a gyetmek iogait, fejl5d6s6t vesz6ly eztett - tz szolgiila, hogy ha mindk6t ytLl6j6vd
",
.r.ri6ly". 6s koietlen kapisolatot tud fenntatani- A sziirl6nek pedig - amennyiben ett61 bft6s6g
el nem tiltotta joga vxr ahhoz, hogy a gyermek6vel kapcsolatot tartson, hiszen ez
ioger5sen
'zlipozh4a
meg a nevel6sheiz va,16 iogprrzrk a gyakothsdt Ajogelbnes elaitel esetiben az eg5,tk.szri6
a gyermeket a koribbi szokisos tart6zkodisi helye szerinti orszigb6l egy misik otszigba viszi el,
vagy e mis.ik orszS,gban vrsszatartia, 6s mindezzek a gyetmek, illetve a m6sik sziiLl6 iopit s6ni, a
kapcsolataruisra iogosult gyernek legiobb 6tdek6t Egyelmen kiviii hagyva iir el akir gondadan,
akft szind6kos m6don, igy e helyz et hatikonjt negel1qise, i)e*e gors keT.ehse liryeges.ktiuetelnin2.
A H6gar Gyermekelviteli E,gyezm&ry 1' cikke 6ttelm6b et a Szetz6d6 Allamoknak igy

A Gyermekiogi

-

-

Magyztorszirgtnk - minden negfekl| intilkedist neg kell *niiik annak &dek6ben, hogy teriileti
hatitaikon behiLl b tztosirrlk az Bgyezm6ny c6liainak 6rv6nyre iut6s6t. E c6lb6l a rendelkez6ste L1f6
el)6r6sok kozil zzt kell alkalmazn! amelyik a hhetd kgkisebb iddrtesTlesi.gel )ii. A Hagll
Gyermekelviteli E gyezrnlry 3. cikke alapirin a gwmek eldteh uagt elnjtise jogellenes, ha az
a) s6ri zz r,on Szerz6d6 lilam iogrendszete szednt egy szem6llnelq egy int6zm6nynek vagy
birmilyen mis szewnek - ak6t egytittesen, ak6t kiiltin-ktilon - iogszabitly, btt6i' vagy
illzmigzgatAsr hrtirozat iltal iuttatott feligyeleti iogot, amelyben a gyermeknek az
elvitel6t vagy elrejt6s6t k<izvedeniil megel5z6en a szokisos tart6zkodisi helye volt; 6s
b) eqeka a jogokat az elvitel vagy elreit6s id6pontiibao - egytittesen vagy kiiLltin-kiiltin gukomltik vtgy azokgakorlistiban,ipp aqeluitel ug ebzltis akadri!011a nq aTatraygosultakatA Htgai Gyermekelviteli Egyezm6rty 4. cikke togziti Mt,};,ogy minden olyan 16. ilefllwt be
nerl tiiltiin germek eset6n dkalmazmd6, akinek a feltgyelet vrgy hthatis ioginak b6rnif6le
megs6rt6s6ikrizvetlenii{ megel5z5 en aqegik S7u76di Allamban sqok ins unilkoddi hel2e nlt.
A mz;gyeit szabilyoz s kot6ben &demes els6 helyen a Polg6ti Torv6nykonyv gatanciilis
rendelkez6seit kiemelni. A Ptk. 4:152. $-a szerint a g5rermek huzamos td6rr Lt - igy tanuhninyok
folltatisz, munlav6llalis vrgy m s hasonl6 c6lb6l - iindll an uag egik s{il6j,iuel nindkit qiih
egeilni$wl hndTkodbat kiifiil,inr. A g;zetmek leteleped6s c6liib6l trirt6n6 kiilfdl&e tavozLsihoz
ette vonatkoz6 - szint6n mhdk6t - sTiilfii mgedi! sliih:riges. Amennyiben a sziii6k a huzamos
id6ta-rtamn vagy leteleped6s c6lii$61tott1n6 kiilf<ildi tart6zkodisi hely kiielcil6s6ben nem tudnak
megillapodni a gyirthrt6sdg dont a Ptk. 4:166. $-a dapjin. A P&. 175. $-a szetint a kiilrin6l6
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c6liib6l tort6n6 kiilf<ildi tart6zkodisi hely
kiielol6s6ben kozcisen gyakotolik iogaikat akkor is, amennyiben a sziil6i feliigyeletet a sziill6k
megillapodisa vz;gy r bir6s g dtint6se alapiin az egyik sztiLl6 gyzkotoll4 kiv6ve, ha a gyetmek6t6l
kiilin6l6 sziiLl6 feligyeleti iogit a bft6sig e tekintetben korlitozta vagy megvonta.
sziiLl5k a gyermek huzamos id6tartamri vagy leteleped6s

1.

A jogellenes ekiteli elirit6sokta vonatkoz6 statisztikai adatok elemz6se

Mind az ombudsmani vizsgin^n tap^szr^l^tok azt tnu;:.iak mind pedig a vizsgilatom sotin
megketesett illami szervek 6s civil szerwezetek egybehangz6 m6don arr6l szafiolt^k be, hogy a
tna,Wlt
jogelhnes ebiteli iigek s4ima Jofianatuan is jelentdnn emelkedett tz ut6bbi 6vekben. Ahogyan
^
munkit,
ugy
egpe
villalnak
kiiLlfdldctn
nagyobb
szimbxt
illampolgirok egyre
ielent6sebb
szdmban fordulnak el6 olyan esetek, amikot mindk6t 6dntett sziil6 magyar dlampolgfu.
lgazsitg;tgyr Miniszt6rium 6s a PKKB tendelkezett
A megkeresett szerwek kciziil csup
jogellenes
gyermekelviteli esetek szimit6l. Az lgazsitgltgytMniszt6dum
hat6kony adatgpiit6ssel a

hu

Nemzetkozi M€iniogi F6osztilyq mint k6zponti hat6sig adatai alapiin statisztiLailag is
6aneszthzt6, hogy 2010 6s 2011 koz<itt k6zel a dttpliilira emelkedett az idehozttzh tgyek
szAma,, z.lmely ezt krivet5en 2015-ig minimilisan n<ivekedett. Ehhez k6pest 2010 6s 2015 kiSziitt az
elviteli iigyek sz6ma ftendszetfien, 6vente emelkedve kcizel a h6tomsz otostra (44 iigyt6t 111
iigyrQ n<ivekedett. A PKKB tzl a rendelkez6semre bocsitott stztisztika "1epi6i a bir6sig el5tt
zail6 idehozatah igyek szilrLa nem mutatott jelent6sebb ingadoz6st, 10 6s 20 ki5zott alakult, mig a
visszaviteli iigyek szirmt egyik,tizsg6lt 6vben sem haladta meg az 1-et.
A szz:b yozits feliiMzsgilata, a megfelel5 jogalkalmaz6i gyakotbt kialakit6sa, vabmir,t az
er6forrisok optimilis felhaszlnllisa 6tdek6ben fontos k6rd6s, hogy - kalkulilva az eleve ielent6s
Litenci6val is - rendelkez6sre illnzk-e az ut6lagos halitsvizsgilag tewezis 6s a v6gtehaftis sotin
^
megfelel5 adatok 6s t6nyek. A v6laszad6s sor n a megkensetl korndnlhiwtakk jele71ik, hog nen ,1ll
rcndetkeqisin ollan iigforyalni stati@ika, anefibdl kis$rhetdek a jogellenes ebiteli iigekn wnatko4i adatok.
A miniszt6dumt6l kapon vilaszb6l pedig kideriilt, hogy a ktizponti h at6s g nern vezet statisztik6t
p6ldiul ar6l, hogy a jogellenes gyermekelviteli eseteknek ni$en gakoisdgal ttan gemtekwddmi
el1ryrirye. Ur"lnom kell arta is, hogy a BtI<. rendelkez6sei nem nevesitik bincselekm6nyk6nt a
megkeresett
iogellenes gyermekelwitelt, igy zzonbtn az a biniig5ri statisztik6ban sem szetepel, a
rend6r-f6kapit6nys6gok ez6tt nem tudtak statisztikit kozoli az esetek szim6ra n6zve, csak
p6ld6kat hoznl <it6ves tivlatban mind<issze f61 nrcat ilyen iigp6l tudtak beszimolni.
2, A jogellenes elvitellel kapcsolatos hat6$os

iogi szabilyozirs hi6nyossrigair6l

A megkeres6sekre adott vilas zok dapiito, a jogelknes ebitel eseliben kiiuetett eljd t sqabifioTisa ofian
pnbhnikat is elbntmondisokat wtfel, amelyeket t iogalkalmu6 szervek - igy kiilSn5sen a k<izponti
hat6sig, illetve esetenk6nt a, bit6sLg - gyakorlatuk sorin nem k6pesek 6rtelmez6siikkd
megfelel6en feloldani. M2;gt az igtzsilgttgi titca €s szimos megketesett szerr oszia, azt
^z
illlspontot, hogy a Hdgai Glemekehtiteli Egeryniryt gnhajtdsi nndelete ielenlegi forn6jiban alapvet6
hiirryoss6gokkal kiizd, nem tart l6p6st az dapvet6 v6ltozisokkal, igy a Briisszel II. tendelet
hatilybal6p6s6vel jfu6 felladttokn sem reflekti.l. Agg6lyos, hogy a v6gtehajtisi tendeletben
hiinyos a gyakotlatban szirnos fj feladattal b6viiLl6 ktizponti hat6sig felada&ot6nek
meghttfuozLia, nincsenek meg tovibbi a megfelel6, egy6rtelmt tendelkez6sek a krizponti
h^i6"irg, u rrra"gyzu Vr6sigot es rnls hat6s6gok eg5riittsrfikod6se tekintet6ben. Osszess6g6ben
tenat i I.{Ag/i Gyermekelvite[ Egyezmbny v'grehaitisi rendelete a jelenlegi foreaiLban nrir nem
alkalmas ti Egyezmlny, valarint a Briisszel II. rendelet megfelel6 v5.grehtitAsinak biztosit{sira'
Aminiara mfu a ielent6s is t6mutatott, a jogellenes gyermekelviteli elllrisbtn t bfu6s1g a
pKKB egy gyotsitott nemperes eliiriLsbxr d<int a visszavitel elrendel6s6r6l vzgy rl;,egla'gad6sLr6L
-cyitmekelvite[
Egyezm6ny 11. ci]k (2) bekezd6se 6s a Btisszel II. tendelet 11. cikk (3)
A Higi
bekezd6se szerint a bir6s6gnak a k6relem be6rkez6s6t6l sz mitott 6 bian beliil kell harirozatot
2.1
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hogy a gyermek legiobb 6rdek6nek megfelel6 el1fuis elv6v:l u
lenne legink6bb tisszeegyeztethet6,-L" u gyot.itott dont6shozatal kotelezetts6g6t a misodfokf
elfrds s6fin is biztosita-nik, de t H gai Gyermekelviteli Egyezm'ty v6gtehait6si tendelete nem
anahnaz erte vonarkoz6 rendelkez6si. Mitrdez azt ielenti, hogy 2018. i*ritr 7-t6l az ii1 polgln
penendtarrisr6l s z616 2076.6vi OOOa. torv6ny iltal el5itt iltalinos hatAid6k |tvltyesiilnek, ami
'"["h.t
tl"oiai a 6 hetes haddd6n beliili hatirozatho zatalt Az elyLrLs clTiithoz igzitott r6widebb
hatirid6k kon-kr6 t logszzbirlyt el6trisin ef.rlrg:n a misodfoku eli6risban is sziikseg lenne.
MindcTek ilapidn negatbptan, hog a figvhajtisi s*abifiok hidn2os gai hkintetiben a.fj1ktult
jog tuy<yt a iog6lkniag etu;it li a iogbl<tonsdg kduetelnirytuet Xqgfiigd ,i:s4isalgt 0k0<t tot bbi rtbefi
'oi*i o-*r*it,it, hog a gakorlatban sinilhet a gemek kgiobb irfukinek negfelel1 eljdrds elae.
egyJttfi.{^, ig^zsigiig,ri minisztertel abban, hogy a Higai Gyermekelviteli Egyezm6ny 6s
, Bri..zJi II. tendelet hzzi-v6gehtltAsihoz kapcsol6d6 jelenlegi szablyozis feliiLlvizsg6lata
indokolt 6s id6szerfi feladat, ehhez pedig tendelkez6ste 6llnak a megfelel6 tapasztalatok.
Utalnom kell emellett arta is, hogy t kiria jogakorht-elen(t aoportja a 201 ). j nias 10-i
a Higai
i;s:agt'ogldh wleninliben szimos jogalkot6si ieuegfi iavaslatot is megfogalmazott ugyancsak
-egy"
uisslartiteh
hogy
a
gernek
zm6ry v'6gtehajtitsi tendilet6t 6tintve. Javasoltik
Cyi#.Urlt.U
iinti nempens eli,inlt negfeletd jogfonii rd ten, a<a< tiiruinJben teszletesen 6s pontosan sza,bLlyozza kilonas iekintett"t f.l"k""k mit a meghallg"t6sta sz6l6 id6z6sben tort6n6 til6koztztasita - tz
"
ellttls c6ti t, jelleg6t 6s a bizonyit6si teher felt6teleit. Kezdem6nyezt6k, hogy teremts6k meg az
ideigtenes'int.zk.16, m.ghozxain^k lehet6s6get, t bizonytt si krit 6s eszkoziike! a misodfokri
hoznta. RA kell mutatnom

tra,

(fellebbez6s, ellenk6telern, dont6s) az eliiris iellegehez ,ig,zod6
siabilyozirsirg adott esetben cs<ikkent6s6t (e k6rd6sekben a Pp.-t6l elt6r5, speciilis sztbilyozis
indok;t). Sziiks6gesnek l6tt/JK tovibbi ezen iigyekben a, bir6s g t6sz€te Eecidlis eldrdi
hinjq.erinti\kedeva (tatt6zkodisi hely kiielol6se, 6_tr_ okminy let6tbe helyez6se) kzlmazLsina'k
leh-et5rr6 t6;l6t 6s ezek v6gehaitisinak biztositisit.r'

.l1i6rrb^n

a httiid6k

2.2 A Gyer. 24. S (1) bekezd6se ilap)Ln a sziiLl6k k<izotti vita eset6n birmelyik sziil6 k6theti a
gyi*1,.rp;t"l dontZs6t a germek bl4amos iditartan kir&ldi turrtizkoain helinek kijehl,ltirfil, ha' a
<inill6an vagy egyik
!y".-.k a tanulm6nyok folytat6sa, munkav lalLs vtgy nis hasonl6 c6lb6lhe$inek
kijeliilisinil, ha
tivozik kiilfdl&e, vrgy bnlEedis aildbil tiinind kiilfildi tartiilkod,i:i
""riila1e"U
a gyermek leteleped6s c61j6b6l egyik sziiLl6i6vel kiilfdl&e tivozlk- A Gyet 24. $ (2) bekezd6se
,;" i6t"gy u tiilfaldi tart6zkodisi hely kiielol6s6t k&6 sziirl6nek a kinlmiheq ratolnia kell ayokat
aq okiratokat, amelyekb6l megillapithzt6, hogy a gtermek neoehse, tartuisa, elktdsd ir tanulninlainak
bi{litt d run. I)yen okiratok a kiilfoldi hahjrng dltol k illrtolt ki)n1e7,eltanulndryt zz
folltat*n kiitlitdijn'tgazo'l,f,,
a sziiLl6 jovedelemigazoLisa, befogad6 flyilatkozat. Ilnyeges, hogy rlyen
iskolal,togat6si
esetben a kiilfdldi k<imyezettanutminy beszetz€s6r6l a sziiLl6 k6relm6re a gyimhivatalnak kell
gondoskodnia. Ha a szii{6 m6g nem kezdte meg kiilfoldon a munkav6gz6st, a gy6mhivatal a,
irivedelemigazol6s helyett elfogadhaga a' s{il6 n2iktkolatdt a.r6*:u't6 iovedelm6r6l.
A korminyhivatali vilaszok kit6rtek arta, hogy a kiilfoldi tart6zkod6si hely kiielcil6se sor6n
t Gyer. 24. $ (2) bekezd6se 6ltal kotelez6en beszerzend6k6nt meghrtArozoit k6myezettanulminy
rndokolatlanul lzssiga az eliirist. Mindez oda vezethet, bog a ginhalftigi dtintist be nen aini s7ll6
tartalmi elemeinek megfelel5,
esetin jogellenes kiilJiildn dteh alapoqhat neg. A k6myeze
lenne.
elkeriilhet6
egy6b dokumentum becsatolis6nak biztositisival ezen kock6zat
A Gyer. 24. $ (2) bekezd6se szetint t k6rdmez6 sziil5nek csatolrria kell az iskolahtogatdi
igarylisr, zLmelybsl megillapithat6, hogy a gyermek anulminyainak folytztiLsz hilfitldon biztositva
van. Mindez zrzorrban probl6m6khoz, s6t f6lre6rt6sekhez vezethet, mivel a k<imyezettanulminy
elk6szit6s6nek megk<ivetel6se, de kiilonosen az iskolal togatirsi igazolis megl6t6nek elvfuisa' mar
eleve azt feh6telez\ hogy a gnnnek nir kiiljildtin run, ott belrat ik eg kiilfoldi iskoldba i: ott teljesiti a
ta ktitelerytrs,igit, ez pedig onmag6ban megval6sitja a jogellenes elvitelt.
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Lisd: http://\rv,,u,.lb.hu/sites/default/

Eles/

logyak/ osszefogla.lo-velemeny-2013-el-ii-g-1-14.pdf
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Mind.eryk al@1nn negillapiton, hogt a G1er. 24. S @ beke4desiben foghltak ryonin kiakfultjogi
hefiryt a jo&lilanis,rg eluiwl is a jogbi{onilg ki)welniryitzl tissqgfigd tissqtissigot oko7, toadbbdJelaeti annak
a rcsqi!6t, bog

a

gnko

atban s,iriilhet

agemek

bgiobb

fukinek

negt'ehld eljdnls elue.

Megsegyzem, hogy a kapcsolattaruisi 6s a gyermek huzamos

id5tartamt

vag5r leteleped6s

cAiib6l tort6n6 kiilfrildi tart6zkodisi hely6nek kiiel6l6se ir6nti iigyekben m

el)Lr6 gy6mhat6s6gok
jogellenes
6sszetetteh
Mivel
ezen
iigyek
speci6lisak,
gyermekelvitel
a
talllkozhatnak
ielens6g&el
nagyobb szakmai felk6sziiLlts6get ig6nyelhemek, megfontolhat6 lehet a k6pz6sek 6s a szakmai

-

t

vizsgilata is, hogy zz tlyela iigyeket kiielolt, p6ldiul
megyesz6khelyen mtkod6 iitLsi gy Lmhiv*zlhoz telepits6k.

ptotokollok mellett

amak

3, A medi6ci6 lelent6s6ge a jogellenes elviteli

a

elilt6sok kezel6se, megel6z6se kapcs6n

A iogellenes elviteli iigyek kezel6se 6s megel5z6se tet6n fontos hangsulyozni a febkki5zi csahliogi
nedidciii alkalna4isinak a jelentdsdgit. Az egyre fokoz6d6 remzetkozi mobilitis k<ivetkezt6ben a
csalidiogi vitik sem maadnak zz otsziglatirokon beliil ami iisi;liin{ a hatimkon itryttli csah$ogi
nedidcid fql6d.,is,it. Az Eut6pai Uni6 a medi6ci6 csalidiogi iigyekben t<it6n6 alkalmazisLt tz unt6s
iogalkor6s t<ibb szintj6n is hangsulyozza. P6ldak6nt emlithet6 a Briisszel II. rendelet 55. cikke,
amely felhivja a tag6llamok 6gyelm6t, hogy segits6k eI6 a sziiLl6i felel6ss6g iogosultjai kozritti
megillapodis l6ttej<itt6t krizvetit6s vrgy egy,6b eszkozcik ttgin Az Eur6pai Patlament 6s a
Tanicsa polgiri i5 kg1g5[sdslhi iigyekben vigzett kiSzvetit1.s egyes szempontjair6l sz6l6
2008/ 52/EK Irinyelve (2008. miius 27.) t rr,edtAct6 bfu6s6gi eljirisbafl tdrt6fl6 gyakodati
dkahnzzisit mutatia be. Az Eut6pa Tanics gyermekb arit rgtzsirgszolglltat6sr6l sz6l6 2010. 6vi
irinymutatisal5 kieme[ hogy risztrinrizni kell rbit6s g1 eliitis altemativiinak, igy a kozvetit6snek
(medi6ci6), a Vr6s6$ ritr6l val6 elterel6snek (divetzi6), valamint az rltetrativ vitarendez6si
m6doknak az aJkalmrrzis t, amennyiben az szolgilia leginkibb a gyermek legf6bb &dek6t.
A iogellenes etviteli iigyekben vlgzett medtia6 egya:6nt hat6kony lehet a gyermek
elvitel6t megel6z5en (a konfliktushelyzet oldis6ban), illewe rr..in fiegrr'fiint elvitel eset6n
^
(<ink6ntes visszavitel el6segit6se), valamint a visszavitelt elrendel6 hatarozrt v6grehajtisinak
el6segit6se sot6n (kapcsolattartis hosszt tiri biztositiLsr 6tdek6ben). Ez egy saiitos fotttEa a
hatlrokon 6m1rrl6 k<izvetit6snek, mivel kgti;bbsqtir pirhu4anwan Jo$ik a goritott binisngi eldnissal 6s
fokozott egyiitunrikod6st ig6nyel a hat6sigokkal, p6ldiul a meg:illapodis v6greh$thtt6siga' 6s m
elvitelt megval6sit6 szd6 biintethet6s6g6nek felt6rk6pez6se &dek6ben.
A iogellenes elviteli iigyekben .i6gzett ,zred ici6 :ajnns jellege okin *z e\it6 csalidiogi
mediitomak tobb ktilSnleges felt6telnek kell megfelelnie. A speciilis mediitot intetdiszciplinfuis
munk6ia tobbek kozt, hogy meg kell vivnia a kultur6lis 6s nyelvi kiiftinbs6gek okoztz kihivisokkal
egyiitt kell mffk<idnie a hosszri tivon fenntartlat6 kapcsolattart6s &dek6ben, rendelkeznie kell a
szii&s6ges szociilpszichol6giai 6s iogi ismeretekkel. Az Eut6pai Padament 1987 6ta mfikodteti az
emipai parlanenti kd4xtit6 intiln,iryit. Az ingyenes eliir s t blrtnely sziil5 kezdem6nyezheti, a
megillapodist a tagillami bir6sigok elismeril<, illetve v6gtehaithat6nak nyitvinitjik.
" 2}tZ-b.n a- Higai Nemz-etko zi Mryanlogl Konietencia Aland6 Hivatala megielentette a
Higai Gyermekelviteli Egyezm6ny gyakodati kalmazis ,L,'k tinogttzst c6li6b6l kidolgozott
ritrnutat6-sotozatinak otddik r1sz6t Kiiptetitist6 cfmnel. Az 6tmutat6 ittekint6st ad t tnedi6ci6
el6nyeir6f kockizatar6l, bemutatfa a kozvetit6si folyamatot 6s hangsulyozza a speci.6lis
mediitorok megfelel5 k6pz6s6nek fontossidl Azonban a k6pz6s - sem eur5pai, sem nernzetkrizi
szinten - nem egys6ges, mivel a mediitorokra vona&oz6 k6pz6si kSvetelm6nyek szintj6n nincs
koz<is hivatkoz6si pont. Az Eur6pa Tan6cs t<ibb aiinl6sa is atra <isztcinzi az Sll,rmokzT hogy
gondoskodianak a csal6diogi mediitorok k6pz6s6r6l (p6ldiul a csal,di me&{ci6r6l sz6t6 R (98) 1.

15 L6sd Az Eut6pa Tanics Miniszteri Bizottsig6oak 2010. november 17-6n elfogadott, Gyetmekbarit
rgrzsigszolglrttisr6l sz6l5 Itinl,mutatisit httPs:/ /dn.coe.int / 16806a4541
ro

L6sd: https:/e-iustice.europa.eu/EleDownload.do?id=a4850c91

-1f81-46b3-hfc9-2c9ee7 e2a7a5
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sziLrrri

$6nlis,

cs?t]Uldi

me&ici6t6l 6s a nemek kozotti egyenl6s6gt6l sz6l6 R1639 (2003)

^
ajirnl s, a polg6ri tgyekben v6gzett kozvetit6st6l

1.

sz6l6 R (2002) 10. szLmt alinlis).
-az jelenleg
jogsrybdfiban
a me&itorokra vonatloz6
srybnfio14lk
egyes tag,illamok
kifeiezetten a csalldiogi
nem
kovetelm6nyeket, t ki;z"etit61 n6vjegyz6ket, de ezek 6)tahban
medi6torokra vonatkoznak. d \smzetkozi Szociilis Szolgfut (ISS) 2010-ben rnditotta el a
nemzetk<izi csaL6di mediici6 elnevez6sff progtamjig amelynek ketet6ben - tcibbek ktjztitt kiadtak a nerrzetktizi csalldi mediici6r6l egy k6zikonl'vel' az lintett csal6dok 6s szakemberek
szimitz,l6tesitettek egy tobbnyelvri honlapotr8 a csal6di mediici6t6l sz6l6 orszigyformici6kkal
.illetve egy 55 medi6torb6l il76 r^errrze&.ozi munkacsoportot hoztak l6tte, _akik kidolgozt6k a
.r"mz.tfori ..^lridi mediici6ban alkalm zzxtd6 70 alapelvet tartalma z6 cba:latle
A Reunite Intemational Child Abduction Centae Lz EgyesiiLlt Kirilysig tedilet6n mfik<id6
civil szervezet, amely a telefonos tanicsadis mellett egy mediici6s szolg6latot miktidtet. Az
elwiteli jogvit-4kb an kalmazafld6 me&ici6 m6dszettanAt a Higai Gyetmekelviteli Egyezm6ny
tendelkezzseivel cisszhangban dolgozt6k ki 6s alkalmazkodtak a btt6s g| ellinis gyzkorlatirhoz.
A Cross-botder Family Mediatots (cBFIr! a, 2072-es TIM Gtaining in intemational
family mediation) proiekt ketet6ben iritt l6tre. A ptojekmek kiemelt c6lja a nemzetkozi clalidiogt
k<izvet(t6k ew6pal hil6zatAnak megtetemt6se 6s a hafinonizAlt eul6pai k6pz6s hi6nyiban egy
k6pz6si rendszei l6ttehozisa volt. A CBFM €vente szewez 50 6t6s k6pz6st csal6diogi medir{torok
,ri6nio , hogy a jogellenes gyermekelwiteli 6s gyerrnekelhelyez6si iigyekben hat6konyan l4ssik el a
speciilis k<izvetit6i munkit. Jeledeg 125 csaksogi nediinr v6gezte el ezt a .k6pz6st (ebb5l egy
magyat mediitor). A k6pz6s sotin a r6sztyev6 mediitorok megismerik a iogi hiLtt6rszabily.ozist
asfafqat a speciilis krizvetit6shez sziiks6ges eszk<izok hasztiiat t 6s m6dszertanit, valamint
tl4lkozttt
stkapnak a hag4rokon itnpl6 mediici6t szolgiltat6 szewezetekr6l.
' Magyxotszigon
a mediici6 dkalmazLsinak dapiit a kozvetit6i tev6kenys6gt6l sz6l6
2002. 6i iV. t6ro6oy tefemtette meg, amely megkiil6nbtizteti az lgzs g;tgyt Miniszt6dum iltal
vezetett kozvetit6i t$egyz6.kbe felvett mediltorokat a bft6sigi kcizvetit5kt6l 2013-ban a Ptk.
egyik n6vuma volt, hogy lehet6v6 tette a nediticiti kiitele<d alkalnagisit a tTiihi Jeliigelet gakorlis,lnak
indrqise inlnti perber (4:172. $) €s a gdnhahistigi efdrnsban (4:177. $). A jogellenes gyermekelwiteli
iigyekben a mediici6 a kozponti hat6sig 6s t bir6s g ellitisban a hatllyos iogszabilyok dapiiut
egyxint megielenhet. A kozponti ha,r6siry a miniszt6riumi tdjikoTlahi aryTagal osztiSn6zheti t
.rii'I6k t a medjact6ta (akin a btt6sigt ellin st megel6z6en). A bir6sigi eliitis sotin a sziil6k
ktiz<is k6relme vagy a bfu6sig kezdem6nyez6se alapiin nyil.ik meg a mediici6 lehet6s6ge'

szi,trfi

amil, bog aqirintettfelek kifgl'erytten keaes etetben wsik
vilzszad6k szednt a sziiLl6k kozotti m6ly, elhfz5d6 koofliktussal, a
iglrybe a nedidriit. Ez
megoldis
elutasitrisiva! a medi4ci6r6l val6 ismeretek hi6ny6v mtgyninhat6.
kompromisszumos
Ilyen ir6nyri ig6ny eset6n ugyanakkot szakositott medi6tort nem tudtak volna a feleknek ajinlani.
A vizsgitat egyik iellemz6 tzpasztalata volt, hogy minden megk6rdezett szer l6nyegesnek
tatgr a medrLct6 aJkahmzisit, azor;bain iogszabilyt lehet6s6g 6s a hat6konysig ellen6te m6gis
mininrilis a lrliedJl,ci6 ig6nybev6tele. K6ts6gteleo, hogy nem elegend6 puszt6n a lehet6s6g
megterernt6se, har,rem aktfuan nepsTgniihni kellene Mtgyttotsz gon a medi6ci6 .int6zm6ny6t 6s
kiemelt szerepet kell biztositani a iogellenes elviteli iigyekben a kcizvetit6i eliirisnak. Ebben a
krirben kiikin is hangsulyozni keld a jogi k@uiselfik s<eft?it, Lklknek szint6n fontos k6pbe kerii{niiiLk
az iigyfeleik szirn6ra rendelkezisre Ll76 iogi lehet5s6gekkel ilyen helyzetben. R6 kell mutatflom
ara,, hogy mind az Eut6pai Uni6, mind pedig a nemze&<izi gyermekiogi iogv6delem terti{et6n
dolgoz6 int6zm6nyek egybehangz6 m6don tirnogxlik t medtici6 sz6leskcir6 alkalmazis6t.

A

negkdrdcqgttek eghangian

t

qinoltak

be

t

Aggodalomta adhat okot

a

rendelkez6ste il16 szakemberek el6rhet5s6genek hi"6nya:

jelenleg Magyarorsz6gon csupin egyeden iogellenes gyermekelviteli iigyekre szakosodott mediitor
van 6s m6g az 5 te,t6kertys6g6t is kevesen ismetik. Nincsen tovibb6 olyan k6pz6s sem, amely
r7
18

'e

Lasd: http: /,/www.iss-ssi.org/images/Conf-MFI/guides/Guide-EN.pdf
L6sd: http:,//vrrwr,ifm-mfr..org/
L6sd: http://ifm-mE.orglsites/default/6les/CIIARTER/ENGLISH/IFM%2OCharter-ENG.pdf
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kifefezetten a iogellenes gyermekelviteli iigyekre specializ a.lnL a mediitoroka\'ryy mediitorok a
^
speci6lis szaktudis ismetete n6lkiil v6llalidk el az iigyeket. Meggy6z5d6sem, hogy szimos olyan
eset van, amikot egy tTllkozott iogi k6pvisel5, illewe a szakk6pzett medi tor egyiittrntkod6s6vel
az eleve konfliktusos helyzetek elm6tgesed6se, iogellenes elvitelig val6 fokoz6disa megel6zhet6,
illetve a gyermek iogelleness6 v6lt elvitel6t kovet6en a helyzetkdzds megold6sa el6rhet6 volna.
Minderyk alapjnn negillEian, hog aq s4olgllrui a gemtek legjobb irdekinek negfeleh elnntu elaet,
ha ajogi ltber|il"g negtenntisin hil rnfulkeqisn illndnak a nedilcif tin2leges ighlbeuitebft ds{i)nqd tinjeqdk,
ualanint a sqibskdfi $dko1latuis is aTem t?iil,i qolgiltat,it.

id6tartam( vagy leteleped6s c6li6b6l ttirten6 kiilftildi tart6zkodrisi
he$6oek kiiel6l6s6r6l sz6l6 hatatozatokban tfliikoztetas sziiks6gess6ge kapcsdn
^
4. A gyetmek huzamos

A

sziiLl6k sz6leskoni tiri6koztztAst zlapvet6 ielent6s6gfi a potenciilis jogellenes elviteli helyzetek

szerint a
megel6z6s6ben. Szimos megkeresett szerv hangot adott azon 6llispontfinrk,
jogellenes elviteli iigyekben komoly szerepet jitsil< a, jogsztbiiy ismeret6nek hiinya.
A mfu hivatkozott Ptk. 4:180. $ (2) bekezd6se kimondja, hogy a kapcsolattarlis ha a
kit"lrd a getmek
bfu6sLg vzgy a gyir$at6sig a gyermek 6tdek6ben elt6r6en nem tendelkezik
Gyer mx id6zett 24. $ (5)
negbatdmrytt iddtartani kiiljildn dtehn zi. Ennek megfelel6en
bekezd6se szetint a gyiln$l*zlal gyermek huzamos id6tartamri vagy leteleped6s c61i6b61 tort6n6
^
kiilfol&e tavoz sa esetith*itozat6bm ti\ikoztaga a gyermek torv6nyes k6pwisel6i6t art6l, hogy
- t<ibbek kdzt - kirbeti a kapcsolafiaddi , eg,.,.ih0{atdsit. A Gyet. 29 / A. $-a szednt a kapcsolatarrisi
iigyekben zz egyezslg sorin, illetve ennek hi.dnyiban a kapcsolattatis tendez6se tfugyitbzthozott
bahimqatban rcndtlkepi kell - tiibbek kiiqtitt - a gennek ,lteghafin<ltt idfiturtani kiifiildn uitel,indl.

-.ly

t

-

-

A

megketesett kotminyhivatalok beszimol6ia szerint megillapithat6, hogy az els6- 6s
rnisodfolcu gy6mhivatalok kapcsolattattist sztb6lyoz6 dtint6seiben kiainikg a G1n iltal
neghatuim(ott kiitele<d turtalni elenek s(ntpelnek, nen hitjik fel a fgelnet a jogellenu germekelinln
wnatkoqd sqabtifiokra. A Csongtid Megyei Korminyhivatal kotminyrnegbizoq ntk illispontia
szerint a sziiLl6i feliigyelet rendez6se irinti binisigi dt;ntisben kellene t szi.i6ket t kiilfcildi tart6zkodis
korl6tait 6int6 sztbilyozist6l mint a jogellenes gyetmekelvitel megkadllyozisit c6lz6
tendelkez6sr6l titi6koztati. A Hajdri-Bihar Megyei Konn6nyhivatcJ vezet6ie hozzitette, hogy t
kapcsolattarlist sztbiiyoz6 h*aroz,,tok vizsgilatt sotin meg6llapitotta, hogy az els6folai
gyimhivatalok a iogsztbilyban foglaltaknak megfelel6en i6mak el, tzottbarl gakorlatuk a negd
sinten nem egsiges. A gy6mhivatalok t6bbs6ge z jogsztbilybm meghttirozott ktjtelez6 elemeken
tul nem szerepeltet a gyernek rneghttatozott id6tatamri kiilfoldre vitel6t6l sz6l6 ti4lkoztztitst,
ez6rt a korrrrlnyhivatal int6zkedett a gyakorlat egys6gesit6s&61 a tekintetben, hogy valamennyi
kapcsolattartissal cisszefiigg6 hatitozat turtalma6<on t4ii/eo7latdst e tirgykotbet.
MindeT"ek alapjdn negillapiton, bog a gdnhaflis,igi dtintisek sonin a jogelbnes elc,iteln nnatko4i
fgetenfelhiui tljikoqtatds egtsiges gako ataJelelne neg a gemtek legiobb irdekinek negfeltl1 elidrds elu,inekAz tgzzsirg;tgyt mittsztet hozz tette, hogy a iogellenes gyermekelvitelr6l s2616 nformic:6
ter)eszt6s6t i6l szo\fnniL, hz a gtermek feletti Jeliigebt thgynban boqott hatimyztok s tartalmaLzfina'k
tAi€koztatAst anz vorrttkoz6*n, hog5l a sziil6 hogyan, milyen felt6telekkel viheti a gyermeket
kiilfbldte. A hatitozttok ugyanis - szemben t papfu alapld t616koztzt6 anyagokkal de mig u
.intemeten t7-litlhz;t6 inforn6ci6kkal is - nindrn iintex sqiili nndelkeqishe dllnak, 'tgy a sziiks6ges
informici6k besz erzlse lorr€g a' r€sziikt6l mggt...66 tov6bbi l6p6seket sem ig6nyel'
A PKKB vLlasziba; meget6sitette, hogy a gyermek szdrrrira fontos, hogy a nyiri t{in*
tisqonllag hossTabb kapcsolattaraii id/iben el6g id5t trilthessen esedeges kiilf6ldi illampolg6rsiggal
'rdentit sa meger6stidhessen, st2bil
rendefkez6 sziil6i6vel 6s annak rlgabb csal.:1di6va! eziltal
gy<ikerei alakulhassanak ki t szimin kev6sb6 ismert orszig kultr:tiia vonatlozisiban is. A
Li.6.ig ;tUe.r tendelkezik akk6nt, hogy a sziiS a gyermeket nem viheti a sai6t kapcsolattartisi
idei6ben kiilfol&e, holott ez i6 n6hiny vegyes haass6gb6l szilletett gyermek vona&ozis6ban
inditott sziiLl5i feliigyeleti iog tendez6se ir6nti eljit6sban felmeriil igenyk6nt.
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ombudsmank6nt a bft6sig el)fuiLs t 6s dont6s6t az AJbt. al,;plin nem vizsg'lhatom, nem
min6sitlretem, a bir6sigi gyakotlat vonatlo ziLsitbzrn ttt6zked6st nem fogahnazhatok meg._ Ri kell
mutamom ara, hogy onmag6ban az e t€ry, hogy a kapcsolattartisra iogosult sziiLl6 kiilfrildi
6llampolgits6ggal rendelkezik, nyilvinval6an nem lehet dap aru, hogy a bft6s6g megel6rrsk6nt,
6vatossilb6l ab ovo megtiltsa a gyeunek kiilf<il&e vitel6t. Az esedeges vitilq f6he6rt6sek 6s az
ebb6l kJvetkez5 jogwi6kmegel6z6se 6tdek6ben c6lszer6 lehet a potericiilis kiilf<ildte vite[el ifu6
kapcsolattart6s po=nto. ktiriirlm6nyeit, id6tartamS\ a gyermek itadis-itv6tel6nek m6diit, ennek
"
kils€geit egi*etnien nndelni az iteletber, vagy az egyezslgi6virhagyisa sotin'
is, hogy ne legyen eshet6leges a bir6s6g,
Gyemekjogr szempontb6l fontosnak t^rtollrt
^2t
.illetve a gyimhatosrig 6ttal Lozott dant6sek sor6n a gyakorlatban a gyetnek huzamos id6n it vagy
Lt.lep"J6r c6lj6b61-tort6n5 kiilfSldi tart6zkodis felt6teleir5l, kcive&ezm6nyet5l 6s iogszabilyi
hittei6r6l sz6l6 tAi'koztztAs. Ha ugyanis a iogakakruz6k megfelel6 tartalommal ti46koztami*
ezekr6l a sziiLl6ket, azzal hzt1koiytbbxt hozzA. tudninak ifuirtr t jogellenes gyermekelvitelhez
vezet6 cselekm6nyek megel6z6s6hez. A bir6sigi 6s gyimhat6sigr drint6sek kozl6s6.vel igy az
6rintettek sz6lesko ri tiil6koz+atAst 6s figyelemfelhivisa megoldott volna.

A iogellenes ekiteli iigyek kezel6s6hez szii{<s6ges k6pz6selq tov6bbk6pz6sek helyzete,
a gyernekv6delmi szakembetek munlciidt segit6 szakmai dsszefoglal6 anyagok

5.

5.1

n

A Hivatalomh oz 6tkez6, jogellenes gyermekelviteli eljitissal kapcsolatos panaszbeadv6nyok
1intett gyimhat6s6gok k6sedelmes eljir6sa, dont6shozatala mellett az iigykezel6sben

hatlskritrel relndelkez6k szakmai h ozzL€rtlslrek felk6szii{s6genek hi{nyoss6gat61 szimolnak be.
Az lg2rzsitgpgg Miniszt6rium rrenze+kozi magln1ogi szakteriiLlettel foglalkoz6 -,r1[1t;tsai
2O7O 6ta.r7-o. 1"g.1L.r"s gyermekelvitellel foglalkoz6 hzzir 6s nemzetktjzi konferenciin 6s
k6pz6sen vettek r6szt. Yiitszibzt a miniszter kiemelte, hogy az aintett hat6sigok Peg{elel6
ttlZkoztzt s,- 6tdek6ben k6szs6ggel nyiitanak segits6get a szii{<s6ges k6pz6sek megtartis6hoz is.
A iogellenes elwiteli iigyekben Magyatorszigot k:zlt6bgos illet6kess6ggel eljfu6 PKKB
bit6i 2015 november6beo adtak tii6koztatist a Csaluidiogi Csoport biriinak a kiilftildi.elemeket
tartdntz6 csalidiogi rirgli iigyekben, illetve a Higai Nemzetk6zi Maginjogi Ertekezlet
jogellenes elviteli <isszekcit6 rnagy*t britiz. teliesiti a kiilf,t l&61 6rkez6 megkeres6seket. A magyar
birik emellett rendszeresen vesznek r6szt k6pz6seken 6s tobb magyat bir6 is el5adist tartott
nemcsak Magyatotszigon, hanem kiilftildon is a iogellenes elwiteli tgyek von*kozisLbalr.
Utalnom kell arra, hogy a K6ria ioggyakorlat-elemz6 csoportia a 2013. iinius 10-i
osszefoglal6 v6lem6nye szerint sztks6ges a iogellenesen Mtgyatorsz gn hozott gyermekek
visszavitel6vel kapcsolatos eljfuisokban fis{ leod jogisryk @irAk, iigiv6dek) speci6lis k6pz6s6nek
megszervez6se, ami magiban foglalia a gyermekek meghatlgatisinak pszichol6giai k6td6seit is.a
A Bics-Kiskun Megyei Rend6t- f6kapitinysdg szimolt be att6l hogy a Bfinmegel6z6si
Osztily 6s a megyei kotm6nyhivatal ,,Migr6ns gyermekek ielz6f6ny€l' cimmel szakmai
konferenciit tattott 2074. novembet 20-in t gyemeklogok napia alkaln6b6l 6s a rendezv6nyt
kovet6en a K6k Vonal Gyetnekkrizis A)apitr6ry ,,Megel6z6s 6s 6rtalomcsokkent6s gyermekek
jogellenes kiilfol&e vitel6nek 6s wisszatartis6nak eseteiben" cimfi kiadviny6t itadr'ik tovibbi
hasznositis c6ljib6l a megye rend6rkapit{nysigainak, hauirrend6szeti kirendelts6geinek.
A megketesett korminyhivatalok valasza. szerint egyik munlatitsuk sem vett r6szt
iogellenes elvitel t6makot6befl tzrtott szakmai k6pz6sen vagy tovibbk6pz6set A Pest Megyei
Komr6nyhivatal 6s a Baranya Megyei Korminyhivatal kiemelte, hogy tz egyre ntivekv6 szim6,
kiiLlfoldi elemet tattzlmrz6 gyLrilnt6sL$ tgyek miatt s4lks,igt bnne konfennciik, ktip4,iuk kenniben
ekEititani a aonatkoqri jogarytag ismentit ds alkalna4istit. A Csongtid Megyei Korminyhivatal
tAj6koztztAst szerirrt az iigyek csek6ly szxranak ellenlre igen nagy szakmai felk6sziils6get ig6nyel
a iogellenes elwrteli iigyek kezel6se, hiszen a magyar rendelkez6sek mellett naprak6sz ismeretekkel

,

LAsd: http: /
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kell tendelkezni szabilyozisr6l. A gy6mhivatali iig5rint6z6k nem tendelkezn ek tapasztelatta), 36rt
utin@irdsuljdr aTiigek negoldtita, alri egirtelnian jebfltdrel bksifa a baaiilgi eljinisokat.
MindtT.ek alEjnn negillEiton, bog a getmek hsobb irfukitek negt'ehli eljdnh elEmk nn
felel
neg a4 bog aTiintetl sqakenbmk nagtobb fisqe sryinira csak itkdn 6s qikebb kiirben tlll nndclkeTisn a
jogelhm gernekebitel negel64esm uonatkoryi
kipTtis, ilkau tuunbbklp4is, niktiqben htbani aq
ngsqin follanalu itekedise, a Qjikoqatlansdg niatrtfragnefltilt egiittnfrkiides.

A jogellenes elviteli iigyek kezel6se valamennyi szakember szimita komoly kihivist ielent. Bit
az elSzm|rydr elt6t6ek lehetnek, kcizcis vonisuk, hogy a nemzetkrizi elemet tartaknaz6, bonyolult,
a feleket 6s f6k6nt az lintett gyermeket, gyermekeket komolyan megvisel6 esetekkel illnak
szemben. Bnngk alapiLn kcinnyen belithat6, hogy a viligos 6s egy6rtelmi iogszabiiyt el6ftisok
mellett a szakmai munkit i6l segit6, lknrdizitt 6s hozzLflthet6 szakmai rimutat6! ptotokollok
6s k6zikonyvek szerepe kiemelked6en fontos. A megketes6semte a korn:inyhivataltol kapott
vilaszokb6l kideriiLlt uganakkot, hogy maguk a gyimhat6sdgok a fogellenes g5rermekelviteli iigyek
megel6z6se kapcs6n kiikin, bels6 haszrrilati szakmai ptotokollal nem rendelke znek. Allisponton
sq,eint a gemek bgjobb irfukinek negfeblf eljnnis ehit qolgnkd ilyn Xsaglfoghh n$eko7lat6k kia&isa.
A kapott vtlaszok f6ny6ben kiiicincisen indokolt volna, hogy a gyetmekekkel dolgoz6
5.2

szakembetek szimitt ajogellenes eliteli iigeket Pote cidlisar endniryeqbetd hefu1tekfil, aqok negeln(shfl
egys6ges szakmu ptotokoll, illewe kiiLkin aknralizilt megel6z6si k6zikonJ'v k6sziilj6n.

Jelent6semben m6t hangsulyoztam, hogy t ha;t6sLg7, illetve a bir5sigi hauitozatokban
alkalmrzhat6 a jogellenes elvitelre vonatkoz6 tuijikoqlatdsnak is figelenfelhiuinak komoly szerepe
lehet. Mrndezen tul rigy litom, hogy a t6nyszer6, t szrbilyokrz 6s jogkovetlezm6nyeke
koncentril6 t6j6kozadson til id6szerfi eg isnmttqjesTld, on-hne hogifhbet1, ki)4!rtbefi hrtahn
kipktiny (esedeg ah-hoz kapcsol6d6 k6pes ritmutat6, vide6) elk6szit6se a potenciilisan 6dntett
kiilf<ildon tanul6, dolgoz6, kiilfcil&e kciltdz6 szem6lyek, pirolq sziil6k 6s leend6 sziiLl6k sz6mfua.
Minderre 6pitve lehets6ges lenne sait6- 6s m6diakampinyt is szervezni. Ehhez illispontom
szetint tendelkez6ste ill a megfelel6 magyar szakmai hitt6r 6s tz a. r,emzel*.621 eut6pai uni6s
,,szerszLmk6szlet ' (toolkit), arni hat6konyan adapt4lh216 a magyat 6letviszonyokra.

Int6zked6seim

A

jelent6semben

feltlrt alapiogokkal osszefiigg6 visszissig bekovetkez6s6nek iriv6beli
- az 6rintett szakmai-civil szervezetek bevonisa mellett -

megel6z6se 6rdek6ben

1) az Ajbt
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. $-t alzpjir megfontolisra jamsolom az igazsitgpgyt minisztemek,

hogy

a

jelent6semben foglalt szempontok nyom6n 6s a nemzetk<izi gyermekiogr standatdokkal,
valamint uni6s el6irisokkal osszhangban tel)eskcirffen ilz,sgillr- feliiLl a hatilyos Gyernekek

p"b" J€

Vonatkozisair6l sz6l6, Hitgitbz4 zz 7980. 6i
okt6ber 25{n kelt, n 7986. 6ri 14. towenyetejri tendelenel kihirdetett szerz6d6s
vegrehajtisir5l sz 616 7 / 1988. IrIII. 1 .) IM rcndelet szabityzritt

Jogellenes KiiLlf<ildre Vitelenek

2) zz Aibt

37. $-a alapjin

,

edlfltlhsra jarasllom

rz embei et6for6sok6rt

felel6s miniszter
szimLra, hogy a potenciilis iogellenes gyetmekelviteli esetek megel6z6se 6tdek6ben
tekintse 6t 6s vrzsgitlt feliiLl a gyrimhat6sigokr6l, valamint a gyetmekv6delmi 6s gyrimtigyi
elifuLsr6l sz6l6 749 / 7997 . (IX. 10.) Komr. tendelet a kiilfcildi tart6zkodisi hely kijekil6s6t
k6t6 sziiLl6 6ltal becsatoland6 fuatok kor6t megh*fuo26 24. $ (2) bekezd6s6ben foqldtakag

3) n Ajbt

31. \-a dapj n felkinm az embei er6forisok mirdszter6t, hogy - zz tglzsAgpgjn
miniszterel szakmai egyiittrnfk<id6sben - tekintse 6t az esetlegesen jogellenes elvitelhez
vezet6 - igy kii.Llonosen a szii{6i feliigyelet 6s kapcsolattart6s k6rd6s6t 6rint6 - esetek
megel5z6s6vel kapcsolatos szakmai 6s oktatisi anyagokat, 6s tegye meg a sziiks6ges
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ht6zked6seket, hogy

a

gyetmekv6delem dolgoz6i szimata akatalizrilt cisszefogral6

sztkanai tAj6kozrat6 anyagok dllianak tendelkez6sie;

4) n
a)

Ajbt. 31. $a alu;piiro,felkinm

t

megyei €s a f6virosi korminyhivatalok vezet6it, hogy

idnltisuk ala tzrtoz6 valamennyi gyimhzr6sig n elj6t sa sotirtr
minden esetben a gyermek huzamos iddLrtamn vagy ieteleped6s c6ljib6l
tort6n6 kiiLlfctldi tart6zkodisi hely6nek kiielol6s6r6l s2616 hatitoirt;nak Ldokoh*ibuo
adjon figyelemfelLrtv6 tillkoztatist a iogelrenes elvitelre vonatko z6 szab yokr6l;
b.iztosits6k, hogy az
egys6gesen,

b)

gondoskodiantk t".!|, hogy - az lgazs gngy Miniszt6rium a teriileten jfutas sztk6.tt6
munkacirsai bevonis6val - a k6pzeselq .illetve tovibbk6pz6sek alkakn6var az ,,itnytis,*
a?tt
i!6 legyei' iitisi gyimhat6sigok munkadsai foryaimatosan r6szretes ismeteiekhez,
aktu6lis infomici6khoz jussanak a
iogellenes gye.-ekivitelre vonatkoz6 szabilyokr6l a
jogellenes elwitellel fenyeget6 helyzetek kezel6se, azok
iobb megel6z6se 6rdek6ben;

Budapest, 2018.
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