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Az eliht5s meginditisa
A Hivatalomhoz benyfitott beadv nyibxt z pzntszos - iogi k6pvisel6je 6tfin - ismertette, hogy a
Pest Megyei Kotminyhivatal (a tovibbiakban: misodfokri gydmhat6s6g) PE/GYAM/9797/2076. szirni,2016. jinius 22-i hatfuozativa,l helybenhagyta a nagysziiLl6i kapcsolatta"rtist6l
rendelkez6 PE-1oC/GYAM /511-18/2015. szimri els6fokt hatitozatot. Eszennt a nagysziiLl6
feliigyelt kapcsolattartis ketet6ben tzhlkozhx unokiival, a kapcsolattaniso t gyinlha,t6sig erre
r..rJ"lt h.lyir6g6ben keriilhet sot 2016. janu r 1-i6t6l minden h6nap utols6 csiittirtcik6o. A
panaszos s6telmezte, hogy z hatitoztt v6grehait sLn' nem keriilhet sot, mert t gyirnhtasig
tAjlkoztztisa szerint nem

ill

rendelkez6ste a kapcsolattartis megval6sit6sihoz sziiks6ges helyis6g.

Tekintettel zna, hogy t paraszbeadvl'ny kapcsin felmeriiLlt a jogillamisig elv6vel a
tisztess6ges e\iLrishoz 6s a gyermekek v6delemhez 6s gondoskodishoz va76 ioggal 6sszefiigg6
visszissig gyznilt, az iigyben vrzsg6latot inditottam. A nrzsgiitt etedm6nyes lefolytatAst
6tdek6ben az alapvet6 iogok biztosfu6l s z616 2071.6vi CXI. torv6ny (a tovibbiakban: Aibt.) 21. $
(1) bekezd6s a) pontia 6s (2) bekezd6s e "lapiirrt - az igy iratrn:lsolatainak megkiild6s6vel
egyidejfileg - t6szletes t-ii6koztatis t klttem az 6dntett megyei korm6nyhivatal vezet616t6L
Az Aibt. 1. $ (2) bekezd6s a) pontja kiiLlon kiemelt ombudsmani feladatk6nt nevesiti a
gyernekjogok v6delm6t. A panaszbeadvinyban foglaltak, igy a feliigelt kEcsolattattis s7,eni$i ,is
ttirgi rtbituleiilek hiinla, nem negfelelt nndelkeq*n ,llksa rr.nd a kapcsolattart6sta jogosultalq mind a
gyermekek tekintet6ben tem6szetes szem6lyek nagyobb kcit6t 6rintheti, a felmediLlt szolgiiatAsi
ptobl6ma alapvet5 ioggal cisszefiigg5 visszissig vesz6lylthotdozzr. Mindezek alapiin n A1bt. 78.
$ (4) bekezd6se alaplLr az egyedi iigyben folytatott vizsgilatomat hivatalb6l kite{esztettem a
kapcsolafiartdshoT ual6 jog iliryesiil,isdnek tnry/i is s<lrildbi rtb,itebinek orsligos i: dfogi dttekintisin, etnek
sor6n pedig valamennyi megyei 6s f6v6rosi korm6nyhivat vezet6l6t6l uii6koztat6st k6tem.
Az 6rintett alapvet6 iogok 6s alkotrrinyos alapelvek
a

A

iogillamisig elv6b6l fakad6 iogbiztonsig ktivetelm6nye.,,A4agamrsVig figetlen,

denokratiku jogillan." (Alaptorv6ny B) cikk (t) bekezd6s);
a

A

hahisigok

)O(V. cilk
a

e\6r shoz vil6 iog ,)Lindenkinek joga un abboq, bog iigdt a
lkiil, tisTlessiges rnddon is iss19rfr hatuiiddn beliil intiTVlk " (Alzptow€ry

tisztess6ges hat6s6gi

(1) bekezd6s);

A

gyetmekek v6delemhez 6s gondoskodishoz val6 joga: ,,Alinfun gerneknek joga uan a
negfeklf testi, sT,elbni is erktihi f{l6dr:ihe7 sqiiksiges rcdelenheTes gondoskodishoT," (A1tpti5w6ny

XVL cilk
Az alkalnazott

(1) bekezd6s)

jo

gszabrilyok

a

Gyermek )ogzi;r61 sz6l6, New Yotkban, 1989. november 20-in kelt Egyezrn€ry
kihirdet6s6r5l s2616 1991. 6vi D(IV. torv6ny (a tovabbiakban: E gyezm6ny);
a gyernekek v6delm6t6l 6s a gy6miigyi tgtzgrtin6l sz6l6 7997 . 6vi )OO(. t<iw6ny (a
tov6bbiakban: Gryt.);
a. koztgngatAsi hat6sigS el1fu6s 6s szolgiltatis 6ltalinos szabilyatt6l sz6l6 2004. 6vi C)(L.
t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ket.);
tz alta)Aros kdzrgazgztAsi tendtardsr6l sz6l6 2016. 6'i CL. torv6ny (a tovibbrakban: Akr.);
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egyes

szociilis 6s gJremekv6dekni tirgyu torv6nyek m6dosisisir6l sz6l6 2075. &'r

^z
OOOilII. triw6ny (a tovibbiakban: M6dtv.);

a gyimhat6sigokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gyrimiigyi ellirLst6l sz6l6 749 /7997.

(D(. 10.) Korm. rendelet (a tovibbiakbafl: Gyet.);
gyermekv6delmi 6s gyimiigyi fela&t- 6s hatiskritok ellitisfu6l, valamint t gyirtat6sig
szervezet6r6l 6s illet6kess6ger6l sz6l6 337 /2006. 6IL 23.) Kotm. tendelet (a
tovibbiakban: Gyszt.) ;
a szem6lyes gondoskodlst nyuit6 gyermeki6l6ti gyemrekv6deLni int6zm6nyelq velemint
szem6lyek szakmai feladatair6l 6s miktid6siik felt6teleir6l s2616 75/7998. (IV. 30.) NM
rendelet (a tovibbiakban: NM rendelet).

A megillapitott tdny6llls
1.

A konlndt panasziigy tekintetebcn

A hivatalvezet5 tAjikoztetott art6l, hogy a Pest Megyei Korninyhivatal

Nagylcitai J6r6si f{ivxtala

(a tovibbiakban: gy6mhat6sig) a konkt6t beadvinnyal cisszefiigg6sben z' PE-10C/571-18/2015.

szimi, 2015. novembet 12-i hat6tozatAtal szzbilyozta t k6relmez6 nagysziiLl6 6s a sztiLl6k
gondozisiban, nevel6s6ben I6v6 unolsii koz<itti kapcsolattart6st feliigyelt formiban, a
fokozatoss6g elve alapj6n fel6pitett gyakorisdggal 6s id6tartamban. Az els6fokri hatarozatot a
sziiLl6k fellebbez6s6t kovet6en a misodfoki gylrrhtt6sLg t PE/Gy.!rM/979-1/2016. szfufi'
2016. jrirrius 22-6t kelt hatitozat|valhelyben hagya.

A

sziiLl6k a nagysziii6vel val6 kapcsolattaruist6l telies m6rt6kig elzirk6znak, mivel
v6lem6nyij& szerint a megval6sul6 kapcsolattartls veszllyeztetrt€ gyermekeik eg6szs6ges lelki
feil5d6s6t. igy a misodfohi hat6sigi d<int6ssel szemben bir6sigi feliilvizsgilati k6telemmel 6ltelq
amely pet a Budapest K<imy6ki KiSzrgazgatisi 6s Munkaiigyi Bir6sigon (a tovibbiakban: bir6s6g)
9.K.28.161/2016 sz6mon jelenleg is folyamatban van. Az els6fokri gyiLrtat6sigS eliitis sotin
egy6rtelmien megillapithat6 volt az, hogy ht t lapcsolattartast biztositia is t gyinthtt6sLg a
kerelrnez6 nagys zi;16 szlmin, n (egyel6r) csak feliigyelt fotm6ban lehets6ges.
2015. irilius 13-6n kihirdett6k a M6dtv.-t, amely a gyerrneki6l6ti alapell6tisok tendszet6t
r6szben At^lrkirvq 2076. januir 1-i hatilybal6p6ssel littehoztz t iinissz6khely telepiiLl6seken
mrikrid6 csalful- it gemekjdliti kii@LntLkat. A M6dtv. a Gyvt. e m6dositisival a i6t6ssz6khely
telepiiLl6seken m6k<id6 csalid- 6s gyerme!6l6ti k<izpontok kiitele<d rtlzdthird telte a k4csolafiartdsi
iigeht ,rrrtki;dtetisit, wgis a feliigelt kapcsolarurais biqaiais,lt. A M6dts. 21. $ (1) bekezd6se a G)'t t.-t
i,C.Aaa- 6s gyermeki6l6ti kozpont" alcimmel 6s r 4O / A. $-aI eg6szitette kiq amely ut6bbi 40/A.
iig5relet mrik<idtet6s6nek kdtelezetts6get.l
5 (Z; fercraaJ"Ul poni^ tlr;trirrn zza a kapcsolattartisi
A gyimhatos6g a 2015. novemb et 12-i h?,titroz2ta e m6dositis nyomin a nagysziiLl6i
kapcsolattaruis helyszinek6nt a nagktitai jtitits4ikkljel htnjtiti cvltful- ir gernehiiliti kij@ont
hejiilg,it, t feliigyelt kapcsolattartis felt6teleinek biztositisinz a kii4otttot jehlte ki, u els6 feliigyelt
t p.*lrtt'xl.i t * t 2076. iaruin 28-6ban ielolte meg. A Gyvt. 40/4. S (2) bekezd6se szetint
"tt
(2) bekeTfuse is a1541' 64' S ft)
,,a- gemelgliliti kiipont a gemelgirihti slolgilatruk a i9. !, a 40. !
iigebtet, nnk kentibet
kn?crolattartuiti
(...)
ab)
til
bekelhse :1gi1ti ihaknw slotgiltatii feladatain
*aa,ettadi eti)Ao, ide nen &ue-aZ2/e. f * o tlZ. ! (q b;krg,ise Wi,ti kiilxtitdi eliln1t, (...) ht.el.*
' A valxz hivatkozott a Gyet.27. (4b) bekezd6s6re, amely szetint feliigyelt kapcsolattartis
$
eset6n a gyermek 6s a kapcsolattartista iogosult talllkozisajr,- t - szaklljr,i prograrnlz ilapiin
kapcsohtlLrtisi iigyeletet bLtosit6 - csal6d- 6s gyermeki6l6ti kozpont kapcsolattartisi tigyelet6n,
pedig m6s, Lpcsolattatt6ssal osszefrigg6 tev6kenys6get nyriit6 szolgiltat6 iltal biztositott'

"rgy
r A 2015. december

23-dn kihidetett, az egyes szocialis, gyermekv6delmi, csalidtdmogatdsi t6tgyu 6s egy€b

v6gul a
kapcsol5d6 torv6nyek m6dositisir6l sz6l6 2015. 6vi CC)O(IU. tatrvenF is, ennek 19. $-a egeszitette ki
rendelkez6ssel.
meghatitoz6
feladatait
t
lirirszekh.lyen m6k<id6 csalid- 6s gyermekj6l6ti kiizpontok
2

"'f.,rti,

.t g..mek,6delrrri tazvetit6i, timogatott tiizvetir5i el,irAsok ltfogo 'tizsgit^tithsd AJB-75 / 201\L4lnijeh
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helyszinen, a kapcsolattartist feliigyel6 szakember ielenl6t6ben 6s tanicsadisa mellett keriiLl sor. A
hivatalvezet6 hangsulyozta, hogy a kapctolatta*ii ngebt miktidtetise, a feli@elt kapcsolaaan,ls
bi<toritttuajetleg,ibdl adidlan csakis komo! sry/anai, s<gn,ibi 6s hi,gi rtbihlek negkte alEjdrt ilirt'hbet
A vilasz szerint koribban - ha a gyermeki6l6ti szolgilat szakmai progamf L tartalm zta

-

a feliigyelt kapcsolattartist a gtemeftjdkti srylgiht is bi<lbtitbatta, de a Gyt. m6dositisa, illetve a
Gyer.-i is m6dosit6, az egyes szociilis, gyermeki6l6ti 6s gyetmekv6delmi szolgiltat6sokk^l
osszeftig6 egyes korminytendeletek m6dositis6r6l sz6l6 479 /2015. 1XtI. 23.) Korm. rendelet
2076. jmufu 1-jei hat6lyba l6p6se mindezt mir a ktizpont feladatkodbe ualta'
A csalid- 6s gyermeki6l6ti kcizpont, erre iogosult -is szolgiltat6 6lal mik<idtetett
kapcsolananii iigebtn wnatkoyi iqbtes sryknai sTgbtiloktt az NM tendelet 22. $a tzttdmazzt.
A hivatalvezet6 hangsilyozta, hogy tn koribban sem volt 6s jelenleg sincs iogszabilyi
lehet6s6g, hogy a feliigyelt kapcsolattarcis felt6teleit gyimhivatal biztosisa, illetve a gyimhivatal
bocsisson tendelkez6ste helyis6get 6s feltgyeletet ellit6 szakenberg pI. mediitort. Mindez a
votttkoz6 jogszabilyok alapi r.k:zi:.6lagosar:. a szakmai ptogrambao foglalak szerint kotibban a
csalid- 6s gyermeki6l6ti szolgfut, illetve most mir t cseJid- 6s gyermekj6l6ti ki5zpott va'gy az
erre feliogositott 6s erte enged6llyel rendelkez5 rnis szakrrai szolgiltat6 kompetenciiia.
A jfu6sban 2016. jarrrufu 1- j6vel alakult meg a Nagyk6tai Csalid- 6s Gyermeki6l6ti
Kdzpont (a tovibbiakban: k<izpont), cinill6 szakmai egys6gk6nt mrikcidtetve n NapelAtAsi
Csoportot 6s r Ji.:;irsi Csoportot. A gyimhivatal igy az els6foki d<int6s meghozatalakot a fenti
jogszabilyt k6myezet ismetet6ben ioggal b2ott abban, hogy a feliigyelt kapcsolattatls felt6telei
biztositottak lesznek, mivel e{ negeldqden a jdrisban eg gernekjrihti slolgikt qaknd pmgramja nm
hrtalma4la a Jelng,elt kapcsolattath bi<losil,istir,ak lebetdsigit. A kozpont a megalakulisit ktivet5en
azzal szembesii{t, lnogy t feliigyelt kapcsolattartls felt6teleit nem tudiik megtetemteni, 6s ielen
iigyhriz kapcsol6d6an ert6l a 2016. szeptembet 2-i levelii&ben is tiil,lkoztat+ik a gyrimhat6sigot.
A k<izpont ebben a:r6l is tj,lkoztatta a gyirtrt6siryot, hogy a kapcsolattartisi iigyelettel
kapcsolatos fehdttdlitlshoz sziiks6ges sqgnilyi it tlryi feltitelek an-1agi okok miatt nem hiqluttonakNem lehets6ges feliigyelt kapcsolattart6s biztositisa sem, amir6l a fenntart6 k6pviselet6ben a
polgimester lev6lben tii€koztatta a misodfoku gyimhat6s6got. Az or*otmLrryzat a kdzPont
megalakitis6val 6s mfk<idtet6s6vel kapcsolatos kcizponti kolts6gvet6si timogatist jeleot5s
osszeggel kieg6szitette ugran, de olyan m6rt6k6 plusz saiit fottist mit nem tudott biztositani,
amely a kapcsolattattisi iigyelettel iit6 kdlts6geket is fedezte volna. A kozpont tAi6koztttta t
gyimhivaalt, hogy a feltgyelt kapcsolattartist nem tudiAk b.iztositani. A hivatalvezet6
hangsulyozta, hogy ez nemcsak panasztgy, hanem m:is iigyek kapcsin jelmtdt pmblindt okoq,
A fentiek okin az a nem vift helyzet alakult kr, h"gy t hztirozat v6gehaitis6nak
techrikai felt6telei btAnyoztalg de az els6folni dont6st helyben hagy6 misodfokf dcint6s
k<izl6s&el a kapcsolattartis rendez6s6te vonatkoz6 hztirtoza;t jogmds * wgebajtbatritri ullt A
ki;z;tgazgatAsi hatirozat bir6sigi feliiLlvizsgilaa irinti perben a bir6sig a 9.K.28.161/2016/2.
szimta 2016. november 30-in kelt, titgy ison kiviil hozott vegz6s6vel a sziiLl5l mint felperesek
ki)ztgazgatAsi hatitrozat v6gehait sinak felfiiggeszt6se irinti k6telm6t el is utasitotta.
A hivatalvezet6 vzleszib*t elismerte, hogy emiatt egy olyu feloldhaadannak tfin6,
iogellenes helyzet alakult k5 a,hol eg jogefis is wlgnhajthatri hanin4at egib, ktuiiklh feltitehk hljh nn
hqithad utgr". A gy6mhivatalnak ugyanakkor nincs hatisk6te tta', hogy a feliigyelt kapcsolattartis
biztositisit kik6nyszeritse. A gyermekv6delmi tgngatisi bircig kiszabisa nem a gyi.mhivatal
hatisk<it6be ataozik, ez a kialakult vis maior helyzetet sem felt6deniiLl oldani meg. Egy esedeges
kapcsolattartis v6.greht1tis6ta, irinyul6 k6telemre indult hat6sigi elj:it6s eredm6nye is k6ts6ges
lenne, hiszen a kapcsolatutlsta kotelezett rinhibriia sem lenne megillapithat6.
A kialxkuh helyzetben felvet6dritt lehet5s6gk6nt az is, hogy a kozpont helyett mis
finlssz6khely telepiiLl6sen mdkod6 csal6d- 6s gyermekj6l6ti kcizpontot keres meg a gytnlhivatal5
hogy tudj6k-e biztositani a feliigyelt kapcsolattartist. A nagysziil6 telefonon 6rdekl6dott is, hogy
mit tehet ebben a helyzetben, 6s a fenti lehets6ges megoldisi m6&61 is tij6koztatist kapott. Nem
hivatalos informici6k szednt azonban rulanenn2i kiipont md,buiil s$ktis k@acitrisokkal nndelke$k,
3

tudjik feladataikat marad6ktalanul ellimi.
A hivatalvezet5 vilaszibzn ez ut6bbira p6ldak6nt utalt egy olyan ielenlegi esetre, ahol a
gy:lmhivatal az 6irtett kiskonit a f6vitosban €16 ryindl helyezte el ideiglenes hatillyal, 6s ahol
ahol gyakran m6g a saj6t iir6sukban sem felt6tleniiLl

feliigyelt kapcsolattareist lehet csak szabalyozi tz urya. €s a gyetmek ktizcitt, ugyanakkot az
6tintett keriiLleti k ozpont
iptilis v6gi megketes6ste arr6l t6i6ko zt^tta, hory a legekd kaPcsolanartiri
^z
alkabrrl a tellkttsigiik mian bglnnarabb n,ig ig is csakjnliu hkE bge@k hhetsl4er.
A jfuisi hivatal vezet6i6nek illispontia szertt tra, hogy a nagysziiLl6i kapcsolattartis
feliigyelt folrlr6iit mell6zz6lg nincs lehet6s6g; u el6zm€tyek da,piin a gyetmekek 6tdek6ben legalibb is az els6 id6szakban - indokolt a feliigyelt kapcsolattartis. Tovibbd felt6deniiLl
hangsriLlyozni kivtrtz: az els6fokri eli6ris sotin alapos oklal f<ilmeriiLlt az is, hogy a gyimhivatzl a'
nagysni6 kapcsolattartis tendez6s6te iriny:16 ketelm6t elutasitia, mondvi.n tz a gyermekek
6rdekeivel ellent6tes. Etre is Egyelemmel a kialakult helyzetben c6lszerinek t6nik a bir6sigi
feliilvizsgilati eljir6s 6s a bit6sig d<int6s6nek bevitisa, amely sorin akit tz sem k'tzfut, hogy t
bir6s6g a kapcsolattartis tendez6s6re vonatkoz6 hatirozttothttilyon kiviiLl helyezi.
Figyelemmel az els6foku eljir6s sorin feh6tt tlnyill sn, ugyanakkot megillapithat6 az
is, hogy a nagysziil6i kapcsolattart6s elmarad6sa nem okoz olyan m6rt6k6 6tdeks6relmet a
gyermekek szimirz-, amely a fenti c6lszet6s6gi szempont Egyelmen kiviiLl hagy6sit indokoln6. A
gyLmhrtzl r bit6s6gj dcint6st k<ivet6en - ha az helyben hagyia a nagysztil6i kapcsolattartist, keresi maid meg a komy6kbeli csalid- 6s gyermekj6l6ti krizpontokat a feliigyelt kapcsolattart6s
biztosit6sinak vonatkozis6ban, vrgy foll,tzr le - a bir6sig drint6s6nek fiiggv6ny6ben - 6j elj:ir6st,
szint6n, nis riton is keresve a feliigyelt kapcsolattartis biztositisinak lehet6s6g6t'
A hivaalvezet6 hanpulyoza, hogy a feliigyelt kapcsolattartis - csalid- 6s gyermeki6l6ti
k<izpont r6sz6r6l fenn6ll6 - szem6lyi 6.s tirtgl.r felt6teleinek hiiny6ban egy olyan jogellenes helyzet
alakult ki, amely fetoldisita, htt6si$ eszk<iziikkel nem rendelkeznek. Egyben a fent kifeitettek
6rtelm6ben a gyimhivaalnak sincs lehet5s6ge a feliigyelt kapcsolattarris 6s annak felt6telei
(feliigyeletet ellit6 szakembet, helyis6g stb.) biztositrisira. Ugyanakkor biznak abban, hogy a
Krizpont rtsz6r6l r feliigyelt kapcsolatartis felt6teleit el5bb-ut6bb m6r biztositani tudiik mafd,
illet5leg, hogy a bft6sigi feliilvizsgilati eljit6s tovidesen lezinl 6s annak fiiggv6ny6ben a ielenleg
kialakult vis rnaiot helyzet - akir rii eli6r6s ketet6ben is - tovidesen rendez6dher
2. A szemelyi 6s tCrgyi fehdtelrendszer

kapcsin

a

kormdnyhivatalokt6l kapott uClaszok

t

rlyomAr, l6t6korcimbe kertiLlt, feltirt probl6ma iellege tulmutath*od a, iir6s 6s
hivatal ketetein, ez€rt hiv*alb6n ntzsginzfi val6 kiterieszt6se lehet6v6 tette sz6momra, hogy
felt&kfipezzerr., tenyill sotin felt6rt f ogellenes helyzet otszigos szintf probl6ma-e.
^
k6rtem ez6rt valamennyi megyei 6s a f6virosi korminyhivatal vezet6i6r6\
Ti41koztatist
hogy a iogszabilyok m6dosit6sival keletkezett jogi kotelezetts6g biztositisinak neh6zs6geir6l
.r"ti.g.. t;rl"yo..agira; ezzel <isszefiigg6sben a kapcsolattatisra fogosultak 6s a gyermekek
tap..olattartiiho z fnz6d6 jogindr gyakotlati 6rv6nyesiiLl6s&61 min6l teliesebb k6pet kaphassak.
A korm6nymegbizo tttkr6l t ku*tke16 kird,isek nnatko4fuiban k6rtem tij6koztatist:
Hiny kapcsolattartisi iigyelet mfkcidik az illet6kess6gi teriiLletiiLkcin, ezek koztiLl mennyi
taliliat6- a iogszab6lyi kotelezetts6gnek megfelel6en a gyermekj6l6ti ktizpontokban,
gyermeki6l6ti szolgllztlitia el e feladatot v6lasztottan?
illewe hiny-siimban
rendelkez6ste illnak-e az illet6kess6gi tertiLlettLkon a kapcsolattatisi
Megfelel6

A kapott vdasz

1)
'

Z)
-

t

-

-

kiiLlcinosen a feliigyelt kapcsolattart{s clliir szem el6tt tart6, gyetmekbarit
kipcsolattart6si hetyis6geh a sztiks6ges k6pesit6ssel tendelkez6 szakemberek?

iigyit

,,

A B6cs-Kskyn Megti Kotmirybiaatal aerytije ismettette v laszitbar., hogy illet6kes#gr tediLletiikrin
valamennyi csalid- 6i gyermet<16l6ti kozpontban biztositott speci6lis ellit6sk6nt a kapcsolattattisi
iigyelet, amelyet ra rz"b6tyt cnt a kozpontok nyuitanak, egy esetben ielezte tz nt6m6ny,-hogy t
klzponton furru't ..rkd- 6s gyirmeki6l6ti szolgilat csalidsegit5je l6ga el t feliigyelt
2.1
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kapcsolattartist. Jellemz6 t^p^sztal^t, hogy a feliigyelt kapcsolattatis sotin iSyekeznek a szii'l6k
6s a gyermekek id6beosztrisihoz igazodni, azortbrn a kapcsolattart6sok tcibbs6ge f6k€nt bitaigin
esik, igy kiihn pnbhndt jebnt a4 inti4nirleknk a sqakenbenk nis4ritelit, feliigehtlt bi<t|litati. Eg
rnt6.zm6ty ielezte, hogy a kapcsolattartisi iigyeletet a csalid- 6s gyermeki6l6ti k<izpontban
dolgoz6 munkaeir ak negbiyrn sryrafussel ky'lk el, mely egy 6vte s261. A tobb6ves gyakodat ut
mutat,a, hogy a kaPcsolattartisi iigabtet eg/, maxim*m ndsfil 6ttig tttdjdk uillalni a dolgo4i/e- Tobb
kdzpont jelezte azg hogy hdokolt esetben, igy p6ldiul a sziiLl6 k6t6s6re, vagy tobb gyetmek
kapcsolattan6sa eset6n a csalid- 6s gyermeki6l6ti szolgilat helyis6g6ben bonyoligik le a feliigyelt
kapcsolattartist. E tekintetben rrzonbart ptobl6ma, hogy a csalld- 6s gyermekj6l6ti szolSihtok
nem tendelkeznek feliigyelt kapcs ol*tartisra kialakitott kapcsolattarc{si helyis6ggel.
A gyimhat6s6go\ egy kiv6tel6vel elegend6nek arqLk t kozpontok iltd biztositott
iigekn tel<tntettel gondot f elent
lehet6s6ger A negeqlkkly ilbtikessegi leriile lh a
ugyanakkor az id6pontok egyeztet6se a kcizpont kapcsolattaruisi iigyelet6vel. A gyermekbarit
helyis6gek kial"kitisa a csalid- 6s gyermekj6l6t kcizpontok tobbs6geben megtiifte . Himn
kiipo aqonban ig rytihtkoqott, hogy egiltaht nincs itan hefiiilgilk 6.s z hahisdgi ellend@sek ta?artdhta
syerint ilen tqoba kialakintuinak a f@kai fehitelri inuenek meg illewe a helyis6get ndr ftnkcidra,
p6ldiul mnnkav6 gzlsre is basrytd!/dk, de az is el6fodul, hogy ugyan van kiikin helyis6g, de annak
,ilfrs<aki feltdtebi (^blzkrdan) nenfehlnek nega dhak. A korm6nymegbizott kifeitette azt is, hogy sok
esetben a csalid- 6s gyermeki6l6ti ktizpont munkatirsai adominyokb6l szi'rmaz6 iit6kokk,l,
eszkiizcikkel tett6k gyennekek fogad sitt alkaltn^55i a helyis6geket, illewe sai6t munkiiukLal
(szines fest6s) jiul:Jlak hozzit a baritsigos k<izeg kialakitisihoz, mert a csalid- 6s gyertneki6l6ti
krizpontok felillititsitL.oz biztositon mintegy 2 milli6 forint k6zponti c{mogatisb6l f5k6nt a
nnkaregqis ttirgri rtb,iteleit igyekeztek megval6siani. A gyermekv6delmi szakszolgilat a
szakelL6tisban nevelked5 gyermekek eset6ben biztositfa a feliigyelt kapcsolattartist a megye tobb
pontlin, mely esetekben a feliigyeletet a g5rermekv6delmi g5rim biztositia.

2.2 Budapest Ftutlms Kormdnybivatallruk txqetdjitdl kapott v6lasz ilapiin a 23 keriibt ninfugtilaben
niktidik k4csolanat*ii iigelet. Ydzmennyi kapcsolatartisi tigyelet a kedileti onkorminyzatok 6lal
fenntartott csalid- 6s gyerneki6l6ti kcizpontban, kcitelez6 feladatellitis keret6ben mrikcidik. A
kapcsolattarlisi iigyeletek tLtgi 6s szem6lyi felt6telei a f5vfuosban alapvet6en biztositotak, a
feliigyelt kapcsolattartisokra gyermekbatit helyis6gek rendelkez6ste 6llnak. Probl6mak6nt
emlithet6 ugyanakkor, hogy a feliigyelt kapcsolaturrisok iltaliban korhtoqoa iditartanban $6l
hetenk6nt k6t 6ra) biztosith^t6k, o< elmmadt kaPctohttatdtok ?dthsa tiibbnlin nen oldhahi neg a
kapcsohttat*isi hefiisigek jeblifr telitettsige niatl. A tert;J.ei gyermekv6delmi szzkszolglizt 6piiLlet6ben
biztositanak tAtgyr 6s szem6lyi felt6teleket a gyermekv6delrni szakell6elsban nevelt gyetmek 6s
sziiLl5ie feliigyelt kapcsolattartisa eset6n, illetve kapcsolattartisi helyszint is biztosianak a
nevel6sbe vett gyermekek azon sziiLlei, kapcsolatartism iogosult tokoni tisz6re, akik m6s m6don
nem tudn6nak a gyermekkel kapcsolatot tartani, p6ldiul a f6vitost6l tivol laknak. A
korm6nymegbizott szerint nig tdbb kEaolanandsi heli .gz leme s{iksig ilewe b6t a szakembetek
szima megfelel a iogszzblly't el6ftisoknak, de nagubb h*Vinra it bnne igtn1.

2.3 A Pe:t Megei Korniryhiaatal wqetdje ismenette, hogy t megye 18 jLtisih6l 17 csal6d- 6s
gyemekj6l6ti k<izpontiiban 6s h6t csa-Lid- 6s gyermekj6l6ti szolg6latbar biztositanak
k"pcsolattae{si iigyeletet. Eg jdri:ban a csakd- is gemepjdhti kiipont nn biqloiy'a a ka?csokttartdi
iigehtet, aqonban himn aalid- * gernekjdliti sqolgnlat biqlosit bells(nt a kaPcsolatta dya. E kozpont
vezet6ie rigy nyiJatkozott, hogy az int6zm6ny kolts6gvet6s6b6l nem tudiik finanszfuozni t
speci6lis szolg{ltatist e1}it6 munkatfusak illetrn6ny6t, a tfugyt fehitelek r6szben adottak.
Pest megy6ben a legtobb csal6d- 6s gyermeki6l6ti kcizpont, illetve szolgilat eset6ben a
titgyi felt6telek biztositottak, valamennyi csalid- 6s gyermeki6l6ti szolgilat, a'18 kcizpontb5l 15
intdzmdny akad6lymentesen megk6zelithet6, a fennmatad6 3 k<izponti 6piiLlet pedig r6szben
akadi.lymentesitett. Minden kozpont 6s szolg6lat rigy nyilatkozott, hogy tz int6zm6nyek
5

helyis6geinek bttorzata, felszetel6si 6s betendez6si tritgyai alkalmasak a gyermekek, 6atal feln6ttek
ellirisita, berendez6siik gyermekbatLt. 15 nt€zmlry helyis6gei alkalmasak a ,,zsilipel6ste" is.
kii4)lntok negbi4iti
szelrrClyi felt6teleket
kapcsolattardsi iigyelet ellitasihoz

A

sryrqddissel,

^ akik
fogl^lkoztatott^k bevonisival biztositfilq

^
illetve
munkaideiiikben,

ftoteden)
^
munkaideiii&on kiviil Litiik el feladataikat (utalom, illetve p6tszabadsig ellen6ben)' Hitom
csalid- 6s gyermeki6l6ti k<izpont a szem6lyi felt6teleket megfelel6nek it6lte meg, ll,6gy ki5zpot az
ig6nyeknek megfelel5en alakitia a feladatban foglalkozatotak szimit. kt intiqn,!4y fogalnalta neg
hog ni$w lits$nbidnryal leiiqfunk A kapcsolattart6si iigyelet a kozpontoknil h6&oznap Ldzgosa;l,
20 6titbm, sqonbati napoktt pdig dtlagour 3 driban bi<lliitlt . Vasdmaponk'cnt ctak eg kii@orrtn.il
t,tdjdk bi{Nitdli o htha*isokat a k@csohnanira jogosuhak sq/ndm.
A szolg6latok h6tkriznaponk6nt, n6hiny napon 1-2 6titt biztositar,ak kapcsolatartist a
iogosultak szLmira.. Ez al6l kiv6tel n otklnyt Es6ly Szo.iilis Szolg6lat, ahol a munkat&sak 6s a
r,itgyi felt6telek kapacitisit meghalad6 m6rt6kben szrbalyozza t iirrirsi gy&rrtivttzl t szo\!)amil a'
nevel6sziiLl6kn6l neveked6 gyermekek v& szerinti csalidjaival val6 kapcsolattartist. A
hivatalvezet6 vilaszt kit6t zLrta', hogy a kozpontok a kapcsolattartisi iigyelet hat6konysrigit gid6
probl6mak6nt iele zrlk hogy a r<olgiltatdst ryijni intirytiny nn s{ktefiai neg aqiddpontotfel i*t s4iinet
biztosir6
ttdt sem, a4 fem kell tarlad, helyszimt biztositani, a kapcsolatartis idej6ben
^z
^2t
hogy a
fog
mazta
meg
kritikak6nt,
6s
egy
szolgilat
szem6lynek ielen kell lennie. K6t kcizpont
hat6sigokkal val6 egyezretishi;nyiban a ktizpontok k6nytelenek kapacitisukat nill6pni.
A csalid- 6s gyerneki6l6ti kozpontok cisszesitett vilaszirbarr tovibbi probl6mak6nt
fogalmaz6dott meg, hogy a kapcsolattartisi tgyeleteken bpasztaltakr6l a ktizpont 6ltal tett ielz6st
t gyitnhwal2l 6s a bft6sig nem veszi Egyelembe, mivel a kii@ont nen iigjil n ellltisbtn.
El5fordulg hogy magyar nyelven nem besz6l6 iigyf6l 6s kett6s tlampolgirsigu gyerrneke ktizotti
kapcsolattart6skot a krizpont nem ttdott tolndcsot biTloitani, A t6tgn felt6telek el6gtelens6gevel
tisszefiigg6sben kiemelt6k ezt is, hogy rii jit6kok beszez6s6te nincs kcilts6gvet6si forris, az
ad6minyk6nt kap ott iLtlkok szima csek6ly,6s azok tcibb esetben hiinyosak.
Javaslatk6nt fogalmaz6dott meg, hogy a kapcsolattartdsi tigebt s<ak Trai Jelt,ihlihe<k,nknitdbb
loSWb,rty el6ir,isokra, tiiniryt dhal negsqaboll kentekn, kompete tcia hatdnk kilbhusm bnm s{ik:ig
biinyztk a szakmzi protokoll, m6dszertani ttmutat6. Az int6zm6nyek kdzotti parmeri viszony
fokozottabb ki6pit6s6te is szii&s6g lenne: a jelenlegi felt6telek fennillisa eset6n a kapcsolattartlst
szrbilyoz6 hat6s6gnak 6tdekl5dnie kellene el6zetesen a kapcsolattartist biztosit6 nt6zm6ty
szabad kapacitis ir6l. Az ebrytes id@oltege4erh sokat segitene a havi beoszlisok elk6szit6s6ben. A
vilasz szerint szii&s6gesnek mutatkozik, hogy az it€letet hoz6 bir6s6gok, illetve a v6gz6st hoz6
gyimhivatalok k<izvetleniiLl a kapcsolettards sztbalyozLsa el6tt tii6koztassik az iig5rfeleket art6l,
hogy m6g n ek6 Lithatis eldtt ,Eglik fel a kapcsolatot a< intiTtiryekkel, valamint 2-kelmzzzak a
kafcsolattarris fokozatoss6ginak elv6g tzaz a tendszerb6l val6 kil6p6s el6segit6s6t.
Az NM tendelet 22. $ (2) bekezd6s c) pon$a szednt a kcizpont a feliigyelt kapcsolattartis
felil|vizsgtlztAra vorr,;tkoz6 i,:vzslttir6l hivatalb6l tii'kozagt a gyimhivatalt. _ A k6zpontok
akkot, ha a bir6siry t
lavashdszerint sziiks6ges lenne kieg6sziteni a bit6sig tAi6kozrzt6siv
ilirendel6 hat6sig. A vigz6st, hatfuozatot kcitelez6en minden esetben a kd4tontnak is s{ik:eget bnm
efuttatni, mert t66bszrir el6fotdult, hogy csak a szolg6ltatist ig6nybe vev6nek volt bel6le p6ldinya.
minden esetben jeloli6k meg a
Javasla&6nt fogalmaz6dott meg, hogy a v6gz6sben, hatzrozatban
Lpcsolattarc{s-e bd alkatndt. Siii{<s6gesnek tznanitk, hogy a feliigyelt kapcsolattartisok sotin
felirertitlt konfliktusok isztirzisa, flyomon kcivet6se 6rdek6ben lehet6s6g legyen kametarendszet
ki6pit6s6re, a lltogarisok rcigzit6se, ut6lagos megtekint6se &dek6ben. Fontos volna tovibb6 a
kapcsolattarrisi iigyelet ell6tiiakot a csal4don belii,li et6szakkal 6rintett kapcsolattartisok eset6n a
kapcsolattartist bLtosit6 szakembetek szem6lyi 6s iogi v6delm6nek megtetemt6se'
2.4 A Baranla Megtei Komityhiaatal wYetsinek las4a szeitnt valamennyi csalid- 6s gyermeki6l6ti
kozpontjibL biziositott a kapcsolattart6si figyelet. A_ rendszetes szakmai eryiittrnrikod6snek 6s
.zatmri kapcsolamak kSszrinhet6en a ielz6terdszei tagok 6s a gy6mhat6sigok megfelel6
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kapcsolattartisi iigyelet ig6nybev6tel6nek lehet6s6g6t illet6en.
N6h6ny kcizpon lJcrar, t falitijsdgon b kifiggesTletaik a kapcsolattatisi iigyelet igenybev6tel6nek
m6djir6l 6s lehet6s6get6[ a hizirend 6s pan asz beryiitisinzk lehet6s6geit6l sz6l6 t616koztat6t
Az ht6zm6nyek a bft6siggal 6s a gy6mhat6sLggal n egyes esetek el6tt telefonon
egyeztemek a kapcsolattartisi iigyelet6nek kapacitisair6l. igy a kapcsolattart6si szabilyozilsol$a tz
ege4ehtt keqdii id,@ont, idfianan, pdms uag pdmtlan heti ciklikussdg keriil, z kapcsolatta:tisi helyszin
rogzit6se mellett. Az egyeztet6seknek kosz<inhet6en a megl6v6 kapacic{sokat maximilisan ki
tudiik hasznilni. A vizsgilt id6szakban 6sszesen 634 uetben keriilt sor feliigyelt kapcsolattattis
biztositisra, 793 *etber pedtg az ntlzmltyekbiztositottik a helyszint a kapcsolattattishoz.
A hivatalvezet5 kit6rt atta, hogy a kotm6nyhivatal Hat6sigi F6oszrAlyt Szociilis 6s
Gyimiigyi Osztilyinak gyermeki6l6ti szolgilat6kndl v6gzett hat6sigi ellen6rz6si t:;Pa,szr^l^t2ti
alapj o, megiilapitltrt6, hogy a aahd- is gemekj liti kii@ontok nm minfun evtben ntfulkeAuk neg[eleli
niryi Jeniuhkkel a medi6ci6, illewe a kapcsolattartis lebonyoli6sita. A titgf felt6telek
tekintet6ben az lr;rtlzmlrryek tobbs6g6ben tendelkez6sre 6ll ugyan kapcsolattartista kiala[i1q6
helyis6g, ezek funkc $ukzt tekintw ofikor , .is cilt ir s4lgilnak, rllewe elhelyezked6siikb6l ad6d6an
sem minden esetbefl nfiitanak megfelel5 ktimyezetet. A kapcsolattart6si iigyeletelq valarnint e
fdiigyelt kapcsolattart6sok lebonyolitisa sorin a tfug1i felt6telek hi6nyossigai befolyisoliik azok
megval6sitisir A sryn,i[i fehitebk tekintetibn a kapcsolattatisi iigyeleti feladatokra <ink6ntesen
ielentkez6 munlatirsak kiiekil6se sorin figyelembe veszik zz int6zm6nyek a megl6v6 szakmai
t^plszt^l^to\ n Llland6sdg biztositisa 6tdek6ben tz adott kapcsolaturt{si iig5r folyamatos
vitel6nek segit6s6g valamint a specifisan keletkez6 ptobl6rnik megoldis6nak k6pess6g6t.
Szakembethiiny e teriileten ielenleg nem lellemz6, azonban id5szakosan a kiiel<il6si
elvek teliesiil6se probl6mikba ttkcizheg p6ldiul betegs6g, szabadsigolrsok vagy a fluktuici6
miatt. Ilyenkor a kapcsolatanisi tgyelet ellitisa sor6n a felrnerii'16 ptobl6mikat helyettesit6ssel,
u 'trt6zm6nyber^ dolgoz6 szakembetek betanitisival oldjrik meg. Van olyan ktizpont, ahol
kapcsolattartisi iigyelet b.iztositisakor muokanap okon n inttzminyi iigyeletes szociilis mr,rnkis
litfa el a kapcsolattart6si iigyeletet is. Munkasziineti napokon az tgyeletes kifelol6sekor figyelembe
veszik a koll6gik egy6ni igenyeit, igekezoek az riok6ntess6g elv6nek betartisival eljimi.
Egyes int6zm6nyekben a kapcsolatartisi tigyeletet minden esetben tz adott csaliddal
foglalkoz6, teriiletileg lllet6kes esetmencdryer biztositia. A megyesz6khely szerinti iirisban illet6kes
int6zm6nyben ztl6 kzpcsolattartitsokr6l az ittezmityvezet6 iltal kiielolt szocii.lis asszisztens
kiilon nyilvintarrist vezet. Egy kapcsolattart6st <isszesen 2 f6 segS\ akik lehet6s6g szerint illand6
pirt alkomak. A helyettesit6s rendi6t6l ez tntlzmflnyvezet5 d6nt. A kapcsolattartisi iigyelet
tendelkezik saj6t dokumentici6val amit minden alkalommal vezetnek a kapcsolattart6st segit6
munkatitsak. Azon int6zm6nyekben, ahol me&itor v6gzetts6gri szakembetek biztositiik a
kapcsolattart6si iigyeletet, oft k dn medi6ci6s ptotokollt dolgozak ki, vagy kiilcin szakmai
ptogtam k6sziiLlt a kapcsolattanisi iigyelet mrikod6s6nek felt6telefu6l. Az egyik int6zm6ny szakmai
progamfinak ftsze a kEaolatiigelet qaknai pngranja, mely szerint zz ngyfil nyilatkoz.ik ft6sban,
hogy tz tg6nyelt szolgiltatis tartaknir6l 6s felt6teleir6l a, tij{koztatAst megkapa. Ezt kcivet6en
egyezs6g szii:letik a konfliktusban ill6 felek kozott zz egyiittrnikod6s keteteir6l 6s sor ketiil az
els6 inte{ri felv6tel6te. A kapcsolattartisi tigyeleti napl6b an rcgzittk t kapcsolattartista vonatkoz6
I6nyeges esem6nyeket. KiiLl<in hizirend vonatkozik a kapcsolattareisra 6s a kapcsolatiigyelete.
Az el6temutat6, helyi szintri szakmai ptotokollok 6s progtamok mellett probl6ma, hog5r
a sqakembenk hterheltsige kt)tetkeq!,lben a mmkaidd alaai feliigelt kEaolattath hbonlolitdsa s4inos
esetben oko7pmblindt, nem mindet csakd- is genzekjdliti kiipontban bi<llsitllt a hittegi kaprulaaa i
iigeht, feliigelt kapcsolattaidt ntin aq ese tmenedqser aag nedidtor negfehlf diialisa, nunkaidi-kedwpzitrl
bi<loritdsa. A sryk:7olgnb aq ideiglenes batilllal befogadi ottbonban elhefierytt gemekek tekintetiben nem
minden esetben tudja bi1/litanifeliigelt kaPcsllafiart/is ker"tiben aqana megfeleld bejsiget is sTakenben.

inforruici6val tendelkeznek

A Brikit Megei Korndnlhiaatal rllet6kess6gi teriiLlet6n 9 jdnisi hiutal tzlilhat6, ennek megfelel6en
9 kEcsolattartdi iigelet nf,k6dtk a i6r6si hivatalok sz6khelyein l6v6 gyermekj6l6ti kcizpontokban,
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ezen felii{ vihszthat6an 1 gyermekj6l6ti szolgilet L6t el ilyen iellegri tev6kenys6get. A megy6ben a
kapcsolattarulsi iigyelet, kiikinosen a feliigyelt kapcsolanznAs c6l1Lt szem el6tt tart6, gyermekbar6t
kapcsolattartisi helyis6ge( valamint a sziiLhs6ges k6pesit6ssel tendelkez6 szakemberek megfelel6
szimbtr tendelkez6ste 6llnak, de iltalinoss6gban elmondhat6, hogy a4 iigfelek ilsryni ndwks{k aq
iginl ana, bogt a kEcsolaaartfu hefi@ne ne olthon, hanem kiih6, senbges belsqinen )rti$en. A
gyimhat6sigok is indokolmak brt1il<"hogy a hosszabb id5 6a elmaradt kapcsolatattisok p6tl6sa

-

a fokozatoss6g 6tdek6ben

-

a gyetmekj6l6ti krizpontokban tort6niefl.

A

korminymegbizott

kiemelte, hogy sziiks6ges a helyszinek b6vit6se, a szakembemzim 6s eszkoz novel6s6nek i<iv6beli

biztositisa 6rdek6ben ielezni, hogy a megtcivekedett eli6r6sok szima, illetve az inizkedlsi
kritelezets6gek n<ivekedds6vel a k4acittitok bduitise ebngedhuxbnnek m atkoiA Kiemel6st 6rdemel
tovirbb , hogy a kapcsolatartisi iigyelet dlalibar ,t rrkanElkon is nsnkdddbe n bigotitoq
ugyanakkor a kapcsolattartisok az esetek sz6mottev6 hinytddbtn biuegin esnek.

A Borsod-Abaij-Zenplh Megei Komirybiwtal uptdjitdl kapott vilasz szerint a megy6ben
tisszesen li kaPcsolaxaadi iigeltt lrliikodlJ\ mindegyik iogszab6lyi kStelezetts6g dtpiin 16ry el
feladatait. Ez a szim egy6rtelmien nem el6p6ges, rllewe ketxs a fel@elt kapcsolaltarlitl biqlos{ni,
gtmtekbanit kapcsolattaaisi hefuig sok telepiiLl6sen pedig e feladatot egyiltzlin rcm ligi'Jr. el vagy
ltztt6lag munkaid6ben nillaliik annak b.iztositisit. A m6kcid6 szolgilatok igy folyamatosan
triLlterheltek, mikozben gyakran eleve az iigyfelek lak6hely6t6l tivol mikcidnek. A kapcsolattartisi
iigyeleteken a t6tgyi felt6telek megoldottalq viszont tdbb kliens ellitisit villalni nem tudi6k.
2.6

A Csorynid Megti Komdnlbiuatal korndnJv,egbi<nltja amil qrinolt be, bog z gyermekl6l6ti
k<izpontokban kotelez6 ielleggel mfik<idnek a kapcsolatattisi tgyelete\ ezen hil pedig egyes
gyemrekl6l6ti szolgdlatok vilasztottan limak el ilyen irinyu feladatot. A gyimhivatalok 6llispontfa
szerint probl6ma, hogy a gyermeki6l6ti k<izpontok, szolgilatok ki$rtlag mnkan@okon is
mnkdddbn tadnak nndelkeqisn dllni. Ezen id6szakban az iigyfelek dolgoznalq a gyennekek pedig
6vod6ban, iskoliban vannak, ahonnan nem hiinyozhamak. A kapcsolattartista iogosultak 6s a
g5remrekeknek nincsen lehet5s6 gj:Jx z nyiwatxirsi id6n tut mun}aid6 .otArl. vagy h6tv6g6n
megval6sul6 kapcsolatattisokm. A gyakotlat azt mttetja, hogy niiwk:ik aryt iigfebk t11na, aki
nem tudja getmekit eluinni aq ottbo ba, nert hajhktalan ug lafuiskiiriilninlei alkalmatlank a gentek
spina, tlhtw
Joga&istha. A gyimhivatalok t<ibbs6g6nek tzpasztaletai szerint a ka?csohna*ii bell*igek
forditaniuk
Egyelmet
kell
sorin
kiemelt
a sqakenbenk syina is kais. A feliigyelt kapcsolattartisok
am, hogy ugyxtazon id6pontban, ugyanabban a helyis6gben tobb kapcsolattart{sra ne keriiLlion
sor. A csalid- 6s gyermeki6l6ti kcizpontok nagy t6sze elegend6nek Aria t szakembetek szLmAt 6s
megfelel6nek a kapcsolattarcisi helyis6gekeg de van kozpont, ahol a kapcsolattartisi helyis6g
optindlsabb fehqmlise, az ehhez szii&s6ges t6mogau{s is szii{rs6ges lenne a nagy ig6nybev6tel 6s
Letefhelts6g miatt. Hosszi 6vek tap^szt^l^ta alapiin a feliigyelt kapcsolatantis mindig egr igen
komplex fela&g melyhez gyermekv6delmi kapcsolatiigyeleti mediitoti tapasztql"ttal tendelkez6
fogimtzrik
-.diitot k<iztemfiktid6se szii,ks6ges. A jir6si hivatalok gyimhivatalai iavaslatk6nt
sztbilyzknk
kir14letitisrit,
meg a feliigyelt kapcsolatartis 6s kapcsolattartisi iigyelet hhetdsigeilek
azt lebonyolit6 szakemberek sziminak n<ivel6s6t.
6ita gondohsit, v
^l^tDint ^z
2.7

2.8 A F$rir Megei Komdrylhimal illetike$igi teriiletin 8 j6risi szinten szervezett gyermeki6l6ti
kozpont mrikddik, ahol a jogszabdlyi kotelezetts6gnek eleget t6ve mfkcidik kapcsolattart6si
iigyilet. Nincs olyan gyermeki6l€ti szolgflzt, amely <ink6nt v6llalt feladatk6nt htn6 el e feladatot.

2.9 G1,6r-Moto*Soptu Megei Kormirybioatal komdrynegbiloty'a arr6l adott tAi6koztatist, hogy
iltetekess6gi tediLletiiLk6n mind a 7 gyermekj6l6ti krizpontban m6kddik kapcsolattatisi iigyelet'
Kiz1:6lzg-z- krizpontokban nyuitiik ezt t szolgiirzrist, a gyermeki6l6ti szolg6latok vrlasztottan
nem litjik el a f.Ldrtot. A iiaisok illet6kess6gi tedirlet6n gyermekbarit kapcsolattartisi helyis6gek,
valamint k6pesit6ssel tendelkez6 szakembetek megfelel6 sz6mban refldelkez6sre illnak E,gy iirisi
8

z leszfikii a kiadhat6
hivatal ielezte, hogy gtito[a tiibb plrhqanos kapcsolattatds bi<!0tittir,it,
^z
id6pontok lehet6 s6g6t, hogy eg *lepiiksen csak eg helisiget tuduk bi4lositati em a cdlra.
2.10 A Haidn-Bihar Megyei Korminyhivatalt vezet6 korm6nybizott trihsziba:r azt rogzitette,
hogy nind a t0 gemeftjrihti ktipontntil nfrkiidik ka?aolaaadii iigclet, iisszesen 16 be!$nen, k6t
kozponmil rzonban csak munkaid6ben 6rhet6 el ez a szolgvkatas. A gyetmeki6l6ti szolgilatok
koziiLl egy ld;ga el ezt a feladatot <ink6nt v6lasztottan. A gyermeki6l6ti k<izpontok rii4kozarAsz
szerht a g5rermekbar6t kapcsolattart6si helyis6gek 2 ktizpont kiv6tel6vel tendelkez6sre illnak. Egy
krizpont ielezte, hogy :qombati napokon ttibb csahdruk * qlksiges bellqlnt bi4onuniuk, eT.e nit
irodifut is igtrybe wsryek em a cilra. Sz.int6n egy gyermeki6l6ti kcizponmil ielentett probl6mit az,
hogy nina ebgend6, negfebh ktpesitissel nnfulkeqd sqakenberiik
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a komlnynegbiqolt uilasry 6rtelm,6ben csak egy kozpont ielezte, hogy nem
feliigrelt kapcsolattartishoz elegend6 helyis6ggel ez{ta tz adminisztrici6s
helyis6gben is biztositlik azt, ami nem mondhat6 6pp gyermekbarimak. Tovibbi egy kcizpont
xt6l t iikoztattt a korm6nyhivatdt, hogy a gyetekbatit k<imyezet adotg de az iigyf6lt6tben
tudtAk kialakitzoi zz elfogdhtt6 korii,lm6nyeket, tobb csal6d egyidel6 fogdisz lLzonbur mit
gondot okoz. A konrrinyhivatal vezet6i6nek vilasza szeint illet6kess6gi tediLletii&<in eg kii@ont
Hews megdben

rendelkezik

flerz tufua

a

bi{otitari

a negt'ehl|

kEefiisfi tqakenberl ajogsqabdlban foglalt felzdat elktirdho<:

A Jdsq-Nagfut-Srylnk Megei Komdryhiratal aq.etije at6l tdott tilikoztarAst, hogy a
megy6ben tjsszesen 9 raltltl- 6s gemekjdlii kii4tot blutosigt a iogszrbLlyt kotelezetts6gnek
megfelel6en a kapcsolattarrisi iigSrelet mik6d6s6hez sziiks6ges szem6lyi 6s uitgyi felt6teleket,
melyek mind felszerelts6gben, mind szakk6pzets6g tekintet6ben j6 szinvonalon illnak az iigyfelek
rendelkez6s6te. A kozpontok mellett n6gy csalid- 6s gyermeki6l6ti szolgilamd illetve a teriiled
gyermekv6delmi sztkszo\flat teriiLleti irodiiban nyujtanak lehet5s6get a kapcsolattartisi irgyelet
mfkcid6s&e. A kapcsolatarrisi iigyelet k6rd6skor6vel kapcsolatban tcibb ifuisi hivatal vezet5fe is
probl6mak6nt jelezte nt hogy a7 iigeltt iglnJbeuitel,ift ki4inilag bitkii{raP mmledddben ut hhet6$g
ne/1 konolJ nebiryl,getjehnl a ka?cs0lafian.i$ rnfuryn sonin.
2.12

2.7j Kondmn-Es{eqon negiben a

komlnynegbiqotti uilasq alalidn a 6 csalid- 6s gyetmekj6l6ti
ktizpont mindegyik6ben mikcidik kapcsolattart{si iigyelet. A csalid- 6s germeki6l6ti szol#l,tok
kciziil egy sem v6gez vilesztottan ilyen szolg6latist. A gyermekbatit kapcsolaturcisi helyis6geket
mindenhol ki.l4kitott6k, a kapcsolattartis biztositisfua a sziiLks6ges k6pesit6ssel tendelkez6
szakemberek a megfelel6 szimban rendelkez6sre illnak azon szolgiltat6knil is, ahol egy6bk6nt
m:is feladatokkal osszefiigg6sben felmeriiLlt d lia<inhidnJ probl6mifa. A csal6d- 6s gyermekl6l6ti
k<izpontok a szakellitisban nevelked6 gyermekek kapcsolatwuisita is biztositanak helyszint,
feliigyelt forniban is. Az ideiglenes hatillyal elhelyezett, nevel6sbe vett gyermekek
kapcsolattartisfuz Tatabdnlh is lehet6s6g ry{Jk, a Srynt zlgota Glemektedelni Splgihalfinil. Az itt
kialakitott helyis6g szint6n gyermekbadt, a feliigyeletet biztosit6 szakemberek is adottak.
Bizonyos id5szakokban azonban zsffoltsig tap^sztalh^t6, mivel a nem feltgrelet mellett tcirt6n6
kapcsolattartisok egy t6sze is itt keriiLl lebonyolitlsra. A korm6nyrnegbizott kifeitette, hogy
javaslatuk szerint cikqeni leru aqNM n clel 22. $-dbat kotkdtat neghahinry| bog a kapcsokttartiri
iigeht nely tEokon, hdnl dniban, nilyen iddirtemallunban kell ni nilitan bi4oitania a sqolgiltanimk.

2.14 A Nigrdd Megu Komtdnlhioatalt aerytd komdrynegbiryn beszimolt arr6l, hogy 7 kapcsolattaruisi
iigyelet mfikodik, ebb6l 6 gyermeki6l6ti kozpontban, tov6bbi egy pedig gyetmekj6l6ti szolgitatnil.
A kapcsolanardsi iigyeleteken a feltgyelt kapcsolattart6sokhoz szii{<s6ges helys6gek teodelkez6ste
illnak, de nem ebgendd a negiben a sTiiksiges k,tpedtis*l etdelkeqd s1akenbmk, Jeliigehk s41na.

Neh6zs6get jelent, hogy t<ibb helyen ctak t4ombaton nfrkiidik a kEcsolattart,ii i)gelet, hz n6
9

a

feliigyelt kapcsolattart6sok szima, akkot azorl z hltr6.g6n nem tud rif klienseket fogadni. A
gyimhivataloknak t szrbilyozis el6tt infonznlddni kelbtt, hog mefiik sqombator wn s4abad kEacihi.r.
2.75 A Sonog Megei Komdrybiaatal illet6kess6gi teriiLlet6n r va.lasz 6rteln6befl osszesen nlob
kEcsolattartii iigelet m(tkodtk a i6r6si sz6khelyeken tal6lhat6 gyermekj6l6ti kozpontokban, illetve
ig6ny szetint egyes szolgilatok iltal biztositott helyszinen is megval6sul a kapcsolattart{si tgyelet.
A korrrin;megbizott jelezte, hogy a gyetmekbatit kapcsolattatisi helyis6gek, valamint a
sziiLks6ges k6pesit6ssel rendelkez6 szakemberek is a megfelel6 szimban tendelkez6sre 6llnak.
aeTgtdje tfi6koztzt6st adott ar6l hogy
mtkodik kapcsolattart6si iigyelet.
kcizpontokban
valamennyi i6riskrizpontban, a gyetmekj6l6ti
Nyitegyhiza tertilet6n - figyelemmel az igyek na;gas sziman 6s el6segitve a p6nteki 6s szombati
napokra szabilyozott kapcsolattartisok g<irdiil6keny lebonyolitisit - k6t teleph+en is mtktidik
kapcsolattart6si iigyelet. A Csengeri Jiritsi Hwatzl illet6kess6gi terii{et6n pedig a gyermeki6l6ti
ktizponton t6l tovibbi egy gyermeki6t6ti szolgllal is v6gez ilyen szolg{ltarist. Jelenleg a 73 ifuLsi
hivztal ti46kozttt6sa alapi n nem egtsdgesen bi4ositolt zkapcsobttattiLsi iigyeleti szolgiltatis. Tiz iiil,si
hivatal szimolt be art6l, hogy az illet6kess6gi teriilet6n mrikrid6 kapcsolattatisi iigyelet a feliigyelt
kapcsolattarris c6ljit szem el5tt tat6, gyermekbatit kapcsolattart6 helyis6ggel rendelkezilq
tovibbd t megfelel6 szimir 6s k6pzettsegri szakember is rendelkez6ste ill. A szakembetek kozott
mediitor v6gzetts6gdek is vannzk, ami el6segiti a szinvonalas ellSt s biztositisit. E kapcsolattart6
helyis6gek i6l felszereltek 6s a szolgiltat{st igenybe vev6k szimao kcinnyen megkozelithet6ek.
Hdnn jinii kwtal aqonban amil sqinolt be, bog a kapcsolafiandsi iigelete nfrki;di helyiilgekJelsT-enltege
hidnlos, a gemtekbanlt kiinyeryt csak, korl,itoqottan bi<loritott. A betendez6sek cset6ie 6s kieg6szit6se
indokolg hogy barisigosabb, intimebb ktimyezetet biztositson r6sztvev6knek, de a megfelel6
szimri 6s k6pzetts6gfi szakembetek e kapcsolattart-6si iigyeleteken is rendelkez6ste 6llnak'
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2.17 A korminyme gbizott vihsza szeitnt Tolna negiben lLt st hivatalonk6nt egy, 6sszesen het
kapcsolattarrisi iigyelet mfikodik a csal6d- 6s gyermekj6l6ti kozpontokban. Tobb csalid- 6s
gylrmekj6l6ti kcizpont ielezte, hogy s{iksiges hnne tiibb ifien ailra basqnilbatd helyisig kiakkini ra. A
t6rgyi felt6telek p6tlisa, cset6je, fejleszt6se 6rdek6ben pilyLnt vagy kozponti tamogatistt lerrr:le
sziiks6giik. A j6risi hivatalok vilaszai szerint sok es etbet konofi sqakenberhiinnlal kiiT/enek.
2.18 A Vas Megtei Komlryhiuatalt aerytd kotminymegbizott t61€koztat6sa szeiIlt a legnagyobb
kapcsolattartisi iigysz6mokk"l rendelkez6 megyesz6khelyi irfuis kapcsolattartisi tgyelete komoly
*apaciUs pnbhnai*at kii$ jebnleg. Ailispontia szerint maguk a tirgyi felt6telek *dottzk, tisqont a
negr<Eolodafi iigek s4indho4 kepest nagon kercs a sTakember. A megye tobbi iirisaiban ugyanakkot
-i"d 1 ta.gyi, -i"d a szem6lyi felt6telek adottak, kapcsolattart6si iigyelet a ktitelez6en kiieliilt
gyermeki6l6ti kozpontokban kizir 6lag * ifulsszlldtelyeken miktidnek
Vet4;nin Megtei Kormdryhiaatal *rytse nt ielezte t szifnomt,", hogy a megy6brcn tisszesen
10 kapcsolattarlisi iigyelet mrikcidik a gyermeki6l6ti kozpontok keret6ben. A szem6lyi felt6telek
valaminnyi kapcsolattartisi iigyelet eset6ben biztositottak. A ti"Sy, felt6telek ugyanakkot
,ililkigit4g' elfini;k Egy csal6d- 6s gyetmeki6l6ti kcizpont uni6s forris segits6g6vel a korszeti,
szines, gyermek- 6s isal6dbarit szolgiltat6r komyezet, btba-isztasitg Pontot, iv6viz altomatit,
akadily entes beiiris lehet6s6get k6pes biztositani. A tov6bbi kapcsolattartlsi iigyeleteken is
tcitekszenek a gyermekbzt t kapcsolzttattAsi helyrs6gek kiaLkitisfu a'
2.19
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Zala Megti KomdrybiuAal tSilkoztztas,- alapiin valamennyi csalid- 6s gyermeki6l6ti
k<izpont mffkrtdtet kapcsolattartisi iigyeletet, rgy azok 6 v6rosban 6rhet6ek el: Zabegerszegery
Nugyt rnirs,;rr, Keszthelyen, Lentiberl Letenyen 6s Z xzentgr6ton. A kapcsolattanisi iigyelet,
milIrra..n a feliigyelt kapcsolattarr6s c6l1Lt szolgii6 szeh6lyi 6s tittgyi felt6teleket a csalid- 6s
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gyermeki6l6ti kozpont biztositi6k. Minden jfu6ssz6khelyen rendelkezlsre 6)l iiLtsz6szob4 vatb
helyis6g, zz egylntbeszl\et6sekre alkalmas helyis6g t iitlkok a gyetmekek sz6les korosztilyinak
megfelel6ek. A he$itigek*, eg,ib fefunl,itt nem kiTinilagosan a kapxolattatdsi iigelet Jehdatelktdsa sorit
hasqndtjtlk. A vdaszbzt kiemelt6k, hogy a s<"erilib,i rtb,itelek bi<llsltdsd a kev6s szakk6pzett szem6ly
miatt esetenk6nt arirutalan h )et rt a sTakembmkn, t rendszetes h6tv6gi elfoglalts gmntt

A vizsgilat meg Allapit sai

I. A hatrisktirtim tekintet6ben
feladat- 6s harisk<itomet, valamjnt zz ennek ellitis6hoz szii&s6ges vizsg6lati iogosultsigaimat az
.Libt. hrtirtozza meg. Az Aibt. 18. $ (1) bekezd6se szeint az alapvet6 jogok biztosihoz b6rki
fotdulhat, ha megit6l6se szeint z hat6sLg tev6kenys6ge vagy mulaszuisa a beadvinyt tev6 szem6ly

A

alapvet5 iogit s6rti vagy annak kozveden vesz6ly6vel ifu, fek|ve, hogy a tendelkez6sre 6'176
k6ztgzzgatisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6t.t:oe t koztgugat6si pett - a 1kimgtilg6s,
vagy iogorvoslati lehet6s6g nsncs sziman biztositva. Az Aibt.18' $ (4) bekezd6se alap)Ln a' biztos
a hat6sigok tev6kenys6ge sor6n felmeriilt, az alapvet6 iogokkal kapcsolatos visszissig
megsziintet6se 6tdek6ben hivatalb6l elj6tist folytathat. A hivatalb6l inditott eliit6s tetm6szetes
szem6lyek pofltosan meg nem hatarozhat6, nagyobb csoportiit 6rint6 wisszrissig klizsgLli.sirtz'
y^gy egy alapvet6 iog 6w6nyesiil6s6nek itfo 96 vizsgihrita iinrltihat.
Az Ajbt. 18. $ (2) bekezd6s a) pontja szeirt az All^nn y^gy rinkorm6nyzati feladatot ellit6
szew kozszolglltatist v6gz6 szewnek min6sii{. A G}'vt. 16. $ (1) bekezd6se szeitrlt a gyetmekek
v6delm6t biztosit6 hat6sigi feladat- 6s hatiskriroket a helyi 6nkorminyzat k6pvisel6-testiilete,
illetve a gyimhat6sig gyakorolia. A Gyszr. 1. $ (1) bekezd6se szednt a gyittnhat6sig feladat- 6s
hatiskot6t a telepiil6si onkormiryzat jegyz61e, a f6v6tosi 6s megyei korninyhivatal
gyermekv6delmi 6s gy6miigyi feladatkor6ben el1ir6 iltisi (f6v6rosi keriiLleti) hivatala, valamint a
gyemrekv6delni 6s gyimiigyi feladatkot6ben eliir6 f6virosi 6s megyei korrninyhivatzl gyakotolja.
Mindezek alapj6n u igybet 6rintett hat6sigokta a vizsgilati hatiskrir<im krterfed.
A vizsg6lati keretekkel kapcsolatb tn rcgzithet6, hogy az ombudsmxr sz|min egy adott fogi
szabalyozis alapiogi aspektusi itzsgilatiLru, valamint a jogszabilyok hiinyoss6gaival, tartalmi
hib6.ival risszefiigg6 rnt6zked6sek rnegfog mtzisitta, a towlny, n Aibt 37. $-a ktizvedeniiLl
lehet6s6get teremt. A pteventiv alapjogv6delemre is hangsulyt helyez6 ombudsmani gyakodat
alzrp|ln a biztos mandituma ketetei kozcitt matad akkot, amJ&or tz alapjogi aspektusri
vbsgilathoz n6lkiikizheteden m6don, hivatalb6li ellitits keret6ben, a konkr6t alapiogs6telmek 6s
ezen alapul6 panaszok megel6z6se 6rdek6ben ittekinti a relevins iogS szabilyozitst, felt&k6pezi 6s
ielzi a jogalkods6rt felel6s szervek irinyiba a felmeriil6 egyes agg'ilyokat.

II. A vizsgilt alapjogok tekintet6ben
Az zlapiog1biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mrig<itt ill6 <isszefiigg6s-rendszer felti::irsz- sofia
auton6m, objektiv 6s fleutrelis m6don, kizir6lag alapjogi 6rvek felsotakoztatisival 6s
risszevet6s6vel tesz eleget manditumirta,k Az ombudsmanint6zm6ny megalakulist 6ta zz alzplogj
biztos k6vetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotm6nybir6sig alapvet6 iogeXami
gatanciikkal 6s n alapjogok tatzlmilr,al kapcsolatos elvi megillapitisztta., valamint - az
ombudsmani iogv6delem speci6lis vonisainak megfelel6en - ka.lmazta u thpiog-kotlitozits
alkotrn6nyoss6g6t megit6lfl hiyatott alaprogi teszteket.
A jelent6s megillapilisai kapcsdn hiva&oznom kell atta, hogy n AkotnArrybr6s g a
22/2012. (f. 11.) AB hatarozatabtn affa mutatott tL, hogy ,,aq e/676 Alkotndryt is a<Ala?tiin in)
eges nndelkerysei tartalni epeqdaige esetin Epen nem a koribbi alkotndrybinisigi diinti$n negjelendjogelaek
dtoetekt, hanem ayok fgelnen kiaiil hagdsit kell infukolni". Az Alkotrninybir6sig ugyanakkor a
73/2013. (VL 17.) AB hatirozatibzn azt emelte hi, hogy tz a"dott hztirozatban wizsgilt torv6nyi
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rendelkez6sek eset6ben mfu

zz Naptorvlny Negyedik M6dosi6sa alaplin iiLr el a kotibbi

alkotninybit6sigi httitozatokbxt foglaltak felhaszn6lhat6sigit illet6en.
A testiiLlet ennek kapcsin elvi 6llel mondta ki zzt, hogy ,,aq Alkotndrybinlsdg a hatdfiit
usTlett alkotntirybiniaigi batdmqat fomishint negiehlisiael, a liaygi, a4 adott iigben felneriilf
alkxniryussigi kerdct eldi)naisibq sp/ksiges nirtekfr ,is tejeddnfr taialni ugt sqiiwgsTgi negielenitiwl
bhatkoybatla uag id,!{eti a konlbbi batuim4ataiban kidolgyox innket, jogelrcleet A7 indokolisnak ,is
alkotndryiogi Joriminak ugyanis a drmokratikns jogillanban mindenki slimdra negismerbetdnek,
ellendiTbetdnek kell lenrie, o josbi4ortoy ,gtrJ, o<, hog a dtintii negfontolisok itkthahiak, kdvetberdek
legtenek A nliluinos inehs a diint,is indnkl,istinak htalapl:a. A koribbi hatuim(atokban kifijlelt ,hvek
fekasqnnlba*agA aqAlkotnirybirtnig nindig enhil esetn, a ko kfrt iig kontextustiban illsgilia."
Ha <isszevetiiik az Abptonlny B) cikk (1) bekezd6s6ben 6s a XVI. crkk (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a kor6bbi Alkotrni"y 2. S (1) bekezd6s6nek, illetve 67. $ (1) bekezd6s6nek sz<iveg6vel
akkor az iilapithat6 meg hogy a vizsgiht tirrgydt k6pez6 jogilknisdg ebe, vahnint a gemtekek
is gondtsko&isbo1 mh joga tekintetiben nem hoz olyan koncepcionilts viltozi,st az
Alapt<irv6ny szrivege, mely a.kor6bbi alkotminyUr6siryT gytkodat elvet6s6t, vagy ielent6s tatalmi
6t6rt6kel6s6t ahtimasztzrl. Igy elvi megillapitiLsirn megfogzlmtz sa., az thpiogok 6rtelmez6se
sotin - ellenkez 6 ta:lralmi alkotm6nybir6sigi dont6s megsziilet6.sig - ir.inyzd6nak tekintem az
Alkotnrinybit6sig ilt2l mind az Abpt6w6ny hatalybt 1ep6s6t megel6z5en, mind pedig u azt
krivet5en meghozott hztittozaaibtn, azok indokol.isiban kifeitett megillapitisokat,
krivetkeztet6seket. A tisztess6ges ellinis ioginalr 6rv6nyesii{6se kapcs6n 6tdemes kiemelni, hogy
imm6r kiil6n alkotminyi rendelkez6s nevesiti a tis</esidges hahistiSi eldnisho4tahlbgot.
1. Az Alaptorv6ny B) .ikk (1) bekezd6se szerut Magarursl/gfiig:tleo funokratikus jogllknAz Alkotn6nybir6sig tobb hatirozttabzn rimutatott, hogy t jogillam nr6lkiikizheteden eleme a
iogbiztonsig. Az Alkotrn6nybir6 s g r 30 /2012. (W. 27.) '!t'B h*itozttAban kimondta, hory az
(1) bekezd6se 6s az Alkotrniny 2. $ (1) bekezd6se azonosafl deHafiilt a
Alapt6rv6ny B)
"ikk
g
tehit
u eddig kialakitott alkotrninybir6sigi gyakodat tovibbta is telev6ns. Az
klauzuli
iog{llami
Alkotrninybit6s6g szerint a iogbiztors g rz il)tm kriteless6g6v6 teszi annak biztositAsLt, hogy a
iog eg6sze, egyes t6szterii{etei 6s az egyes iogszab6lyok s uiligo:ak, egerlelnfiek, mffktjd6siiket
telantve kis<inithafiiak 6s elfirckthatriak legyenek notm,- cimzettlei szimira. A iog6llamisig
^
elv6b6l foly6 k<ivetelm6ny a kozhatalo m, a, ki)ztgazgatits t6rv6ny ali tenddts6ge: a kozhatalommal
tendelkez6 szewek t jog ittal negdttoPitott nikrid,ii rcndben, a, polg"irok sziman megismethet6 6s
kisz6mithat6 m6 dot szabLlyozott korAtuk kii<ittt feitik ki tev6kenys6gii{<et.
Nem hagyhat6 Egyelmen kiviit hogy a kis4inithaflistig is a4 eldnii gmantidk biTlbitata
sTomsan titsqgkapcsol1dik aqeges akryti alapjogok uifulnircl, mintegy kolcsonosen felt6telezik egltrrist.
Az alzpiogok val6di 6w6nyesii{6s6t k6pes kiiitesiteni, megb6nitani z szzbaTyozis vrgy a.
logalkahnzLs hibiib6l, zava::ib6l ad6d6 ktszimitha:radarns g, n elittisru vonatkoz6 gzt:xt'il'lis
.z*bAlyok f6lre t6tele, figyelmen kiviiLl hagyisa. Erdemes utalni itt ztra az a)kotmdnybit6sigr
t6ziste, amely szerint ktizvet-len alkotrninyi gti:-zirctAk gaqdatigo:sngi is cikTerfr:igi okokbdl, n elifuis
egyszerfisit6se vagy az id6szerfs6g krivetelm6nyenek 6rv6nyesiiLl6se anLn nn nelhlbetdk.
2. A gernek negfebti terti, s4,elterui i: erktib:i rtjbd,!ilhe< s{i,hsiget oifulenhel tt go nskoddsbol
uah joglt oq AtEt*r11 XW. cikk (1) bekeqdti:e rtigaiti. A gyermeket f5szab6lyk6nt minden olyan
alapvet6 jog megillet, mint bfumely mis embert, de ahhoz, hogy a iogok teliess6g6vel t6pes
legyen 6lni, bizto.it r,.i t"tt szimzrtr- az 6letkorinak megfelel6 minden felt6telt t feln6tti v Ashoz.
Erre tekintettel kifeiezetten a gyermekek jogak6nt rcgziti a torv6ny r megfelel6 testi, szellemi 6s
erk<ilcsi fejl6d6s6hez szii&s6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6 iogot. E v6delemre 6s
gondoskodista a gyermek mindenkivel szemben ig6np tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek

,,

i,ll^rn 6s a tj.tsadalom valamennyi tagia is ktiteles a gyermek iopit tiszteletben
tartani, 6s a t{rsadalom fennmaradisinak ziiogzklnt biztositani szLmao t megfelel6 fejl5d6s6hez
sziiks6ges felt6teleket. A gyermek, ni,lt tz alapjogok alany,- oldalirt az 6le&orb6l ad6d6
hitinyokat zz 6t m oldatit6l tz az lnt'.zmdr1yv'delmi k6telezetts6g egyenliti ki, hogy zz illtmnak
aktivan kell cselekednie a gyetmekek alapvet5 joginak el6rraozdttasa, 6rv6nyesiiLl6se 6s v6delme
szii'lei, csalridia,
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&dek6ben. E;zt az zptltelt r<igziti a Gyermekjogi Egyezmlty pteambuluma: a gyermeknek,
Egyelemmel Ezikai 6s szellemi 6retts6gdtek hiinyfua, kiiLlon<is v6delemre 6s gondozism van
szii&s6ge, nevezetesen megfelel6 iogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sziilet6se utara egyxitt. Az
Egyezmiry 3. cikk6ben foelalt meghataroz6 alapelv pedig minden gyermekekkel kapcsolatba
keriiLl6 int6zm6nyt 6s hat6s6got a gyermek legiobb 6rdek6nek megfelel6 elj6r6sm kotelez'
Az Egyezlolrfirry 3. cikk6nek 3. pontia pedig kifejezetten kiemeli, hogy a r6szes illamok
gondoskodnak xr61. hogy a gyennekkel foglalkoz6 6s v6delm6t biztosit6 int6zm6nyelq hivatalok
6s l6tesitrn6nyek mfik<id6se megfelelien az illet6kes hat6sigok iltal megillapitott szabilyoknak,
kiiltin<isen a biztonsig 6s n egtszslg teriiilet6n, valamint ezek szem6lyzeti l'6tszi!n6v es
szak6rtelm6vel, tovLbbi r megfelel6 ellen6tz6s megl6t6vel kapcsolatban. SziiLks6ges felhivni a
Egyelmet aca, hogy a kapcsolarundi iipeht qolgiltatult kialakitdsdnak sliiksigus,lge n E,gyezm6ny 9.
cikk 3. pontiin alapul, miszetint a r6szes illamok tiszteletben tarti6k a mindk6t sziiLl6j6t5l vagy
ezek egyik6t6l kiildn 616 gyermeknek nt a iogi\ hogy sryniles kaPcsolaw 6s kiiryetb erintkeli
tarthassot fenn mhdkct :qiil6ji*1, kiv6ve, ha ez a gyermek Iegiobb &dekeivel ellenkezik.
Az Eur6pa Tanics a gyermekekkel val6 kapcsolattat6st6l sz6l6 2003-as egyezm6nye
ezzel <isszhangban hivatkozik a gye rmek non iogira. hogy mindk6t sziiLl6i6vel kapcsolatot tartson
fenn. Az uni6s jogban az A)zpiog1 Ch*ta 24. cilk (3) bekezd6se elismed minden gyermeknek
iogLt atn, hogy nifldkit s<!i/ij6l,el kapcsolatot tartson fenz. A joggyakotlat dqiin a kapcsolattart6snak
- ht tz a gyemrek legiobb 6rdek6nek megfelel - mdsqensnek kell lennie, lehet6v6 kell tennie a
q9nifix kEcsoht kiala[g!r{569 kti4.tth kapmht fotmi\itbm kell megval6sulnia.
Az Enbei Jogok Emipai Binis,iga szimos it6let6ben rimuatott o,na', hogy a csalidi 6let
korlitozisait illet6eo a sziiLl5i kapcsolattart6si iogok hat6s6g iltali kotlitozisakor sokkal alaposabb
vizsgilatra van szii&s6g, mint a sziiLl5i feliigyeleti iog <isszefiigg6s6ben. A gyettnek &deke a csalidi
kapcsolatok fenntartisa, mivel e kapcsolatok megsziintet6se a gyermek sajit g/6kereit6l val6
elviryisirr ielenti. A Bft6sig szerint zz olyzt radikilis int6zked6sek, rnint a kapcsolattartis teljes
megsziintet6se, csak kiv6teles k<iriiLlm6nyek kozott lehet ig zolt 6s arinyos.'
3. Az Alaptorv6ny )O V. cikke immir kinyilvinitia a tis{esnges elidnishoq uh jogot. Az
Alkotminybit6s6g dont6seiben felhivta a EgyeLnet ata, hogy a iogillamisignak szimos
6sszetev6ie van. lr6nyad6 alkotrllnybir6sigi t6zis, hogy a iogillamis6g elv6b6l foly6 egyik
legfontosabb alapk<ivetelm6ny a ktizhatalom, t kozigngatis ti5n6ny i rendelts6ge: a
k<izhatalommal tendelkez6 szervek a jog dltal megdllapitott mrikcid6si rendben, a pol#ro[
szi.mi.ta megismethet5 6s kiszimithat6 m6don szabilyozott korlitok kozott fejtik ki
tev6kenys6giiket. A kctziga"gat6s tciw6nyess6ge akkor val6sul meg, ha fogilag szabilyozon ellitisi
keretek k<izcitt mfiIodilq t iogko atozisn adott felhatalmazist pedig tcirv6nyi szinten pontosan
kell meghatitozni. Nem hagyhat6 Egyelmen kiviiLl tovibb6, hogy a kiszimithat6s6g - bele6rwe az
egyes
egys6ges iogaJkalmtzitst - 6s u elifuisi garanciik biztositisa szorosan osszekapcsol6dik
^z
alanyi alapiogolq szabadsigiogok v6delm6vel, mintegy k6lcscinrisen felt6telezrk egynulst. Az ngyf6l
ki;iglzgtair hztarozathozataba vonathoz6 foga nem tehet6 fiigg6v6 att6l, hogy t ki,zrgazg*isi
szerv milyen id5pontban hail2nd6 d5nteni a hatr{skot6be utalt iigyben. A kiSz;gtzgxAsnzk ugyanis
alkotninyos koteless6ge, hogy a hariskot6be utalt tgyben, az erte megszabott id6 alatt 6rdemi
drint6st hozzon. A koztgazgtAsi eljinits nem n6lkiilcizheti a kotelez6 iigyint6z6si haeitid6ket.

III. Az iigy 6tdem6ben
A

nemzetk<izi 6s eur6pai gyermekjogi standardok egy6telmfiv6 tesz:l< tzt, hogy s6diLl a gyermek
kapcsolattartishoz v 6 1oga, abbtn tz esetben, ha aq elbn4idri banisdgi eftfuis, illetve a tirgyiszem6lyi felt6telek hiinya, el6gtelens6ge okin a kapcsolattarl6sra jogosult szem6ly nem tud 6lni e
joginal, ha emiatt folyamatosan meghitsulnak a szem6lyes tahlkozisok. Mig a sziil6, illetve m6s
kapcsolattartista jogosult szem6ly eset6ben a kapcsolattarli.s joga egyszerre jog 6s kotelezetts6g,
addig a gyermeket a kapcsolattartis minden eserbenjlghint ilhti neg.
3
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A hat6lyos rn gy^r lryz bilyok mellett kSzvetleniil az Egyezm6nyb6l is kove&ezik, hogy
kapcsolattzrt6s biztosit{sa, el6mozdil6sa, a v6gehajtisa, a,kir anne,k kik6nyszerit6se a
gyermekv6delmi kotelezetts6g ketet6ben kiemelt illami feladat. A magyat iogb*t rz dlam
nev6ben ennek a konkr6t felel5sei a ginhaflistigok, a jelen vizsgilatban taglalg spe.i4lis
kapcsolattarrisi forrm, a feliigyelt kapcsolattartis biztositisinak cimzettiei pedig - iogszabilyi
kotelezetts6gii&n6l fogvt - t csahd- is gerneftjdhti kdpontok
A vizsgilat f6kusziban az elrendelhet6 kapcsolattartlsi forrnik koziiLl a kapcsolattartishoz
val6 iog, mint gyermeki jog olda.lir6l tekirtve a legeryiknyebb, legiriihkeryebb s4abdlloqrii teriih*t, t
feliigyelt kapcsolattanis megval6suL6sa 6llt. Egy6rtelmff, hogy a feliigyelt kapcsolattanis eszkoze
alkalmas lehet arra, hogy a gyermek legjobb &dek6nek 6s joginak v6delme &dek6ben, esetleg
felmeriii5 potenciilis vesz6lyeztet6si helyzetben a telies tilt6s helyett arinyos megold6s legyen.
Komoly ugyanakkot * 6llar::, €s az rltala kiielolt int6zm6nyek felel5ss6ge abban, hogy ennek az
eltendel6sekor a konttoll 6s szem6lyes ielleg egyensulyit tartva a megfelel5 szakmaisigot biztosit6
szem6lyi illetve a tirgyi felt6telek tudi6k a feliigyelt kapcsolattartisi form^ cell t eL&ni.
Feliigyelt kapcsolattartis rbbtn tz esetben zlkalmazand6, ha a sziiLl6k kSzott, illetve a
kapcsolattartista iogosult 6s t gondoz6 sziiLl6 krizritt olyan m6rt6kben megromlott a kapcsolat,
hogy taf6lkozisuk a minimilista szoitatd6, vagy teljesen elkeriilend6. Alkzlmazi,sir,- akkot is sot
keriiLlhet, ha a kiiLlon6l6 sziiLl6 6s a gyetmeke k<iz<itt annyira megromlott a kapcsolat, hogy
kapcsolatuk tjii6pit6se &dek6ben segits6gre van sziiks6g, .illetve ha a kiilt)nih sqiih nen alkalnas
ara, hog a gernekit bossqabb iddn fi feliigelje, vagy a koriilm6nyei nem megfelel6ek ara, hog5r
gyermek6t vend6giiLl lissa. A legtipikusabb alkalmazisi forniip a kiihnilf tTiildk kdqdtti :qabnlioVin'
ngyxtakkor tz egy6b iogcimen kapcsolattattisra jogosultaka eset6ben is elrendelhet6.
Mindezek 6rtelm6ben a feliigyelt kapcsolattartls nem mis, mint egy itrneneti, a csalidi
kapcsolat fim6pit6s6t, illetve helyreilliti sfit c6l1z6, tesztoxrtiv iellegri kapcsolattartisi forma. A
hivatkozott szabilyok ilapiin rn irinprl, hogy a gyermek rigy 6lhessen a sziil6vel, illetve rn6s
szem6llyel val6 kapcsolattarris jogival, hogy kdzben a lehet6 legkisebb m6rt6kben tratma].tzilla t
sziiLl6k, illetve r gordoz6 sziiLl6 6s a rn6sik szem6ly k5z<itti szem6lyes konfliktus, ne tegy6k ki
vesz6lyeztetett he\'zemek a kapcsolattartis sordr.. Alktkrnzis6nak a funlci6ia u, hogy megfelel6
szakmaisig melletthozzlsegise a kapcsolattart{s t6sztvev6it, hogy a sTlktigu idti elteltiuel, d ilhafi,
jogukkal, tzaz a fennill6 konflittushelyzetben
-ftlogtht, ass$s4encia nilkiil ilhessnek kapcsokruadi
egy rendszetes, minden szerepl6 sz6trita
ktivet6en
egy
itmeneti
kontrollt
/kciriiim6nyekbet
vev6
helyzet alakulhasson ki.
elfogadhat6, a gyermek legiobb 6rdek6t Egyelembe

t

1. A fel@elt kapcsolattattes 6s

a

kapcsolattartdsi tigyelet iogszabdlyi keretei kapcsin

a
$ (4a) bekezd6se rcgzii, hogy a feliigyelt kapcsolattarlis elrendel6s6vel gylmh)v*al
a
kapcsolattartista
seg1tse
eI6
l<iiriilndryek
kt)qi;x
ara ttiteksz.ik, ho gy gyerrnek szitm|n biqnn gos
csdidt kapcsolat felepit6s6t, helyrelitAsit. A Gyet. 27. S (4b) bekezd6se szeint a
iogosulttal
feliigyelt kapcsolattart6s eset6n a gyermek 6s a kapcsolattatista iogosult t" lilt ozLsLrz a, szakmzri
pr"grt1" alapiin kapcsolattartisi iigyeletet bizto sit6 - ralirl- ds gemepliliti kti4>ofit kapcrolattarldi

A
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igeleAn, wgy n,ls, kapcsolattartissal 6sszefiigg6 tev6kenys6get tyt\t6 qolgiltaai dhal biTlositott
he$s{m4 a kapcsolattartist feliigyel5 szakembet ielenl6t6ben 6s tan6csadisa mellett keriil sor. A
kEcnlaxantfui iigtelet az &htettek ig6nyeinek megfelel6en a kapcsolattart6sra megfelel6
felt6telekkel tendelkez5 csalid- 6s gyetmekl6l6ti s zolgiiamll' is biztosithat6
Mindennek megfelel6en z kaPaolafiartii gebt a szil6 6s a gyetme\ valamint a
kapcsolattartista iogosult 6s a g5rermek kapcsoladnak Lpolisirt,ltt'ttisfuq vagy riib6li ki6pit6s6te
kiiolgozott gernektid.elni sqotgiltatm A c61ia, hogy 6rv6nyesitse a gyermek mindk6t sziiLl5i6vel
,alamint kapcsolattartism jogosult mis hozzitartoz6jLv val6 kcizvetlen kzpcsoltttartasLtzk a'
{ A p&, 4:179 (1) bekezddse szednt kapcsolattartisra jogosult mds hozzitartoz6k a tagysziiLl5, a testv6r 6s - ha a
$
sziil6 6s a .r"gy"riil6 .r.* 6l vagr a kapcsolattart6sban tart6san tkzdAlyozva, eall., Yagy a kaPcsolattartAsi iog6t

iinhibij6b6l nem ryakorotja

-

a

gyetmek szii'l5j6nek testv6re 6s szii{5i6nekh6zzsratsa'
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keret6ben biztositand6
iog6t. A kapcsolattartisi iigyeleg mint gyermekv6delmi abpszolglltztirs
konkr6t feladatokat az NM rendelet 22. $-a t6szletezy miszerht:
a) a gyermek 6s a kapcsolattartista iogosult szii{6 vagy rnis kapcsolattartisra iogosult
szern6ly szim6:a a. tdilkozisra, egti.ittlitn alkalnas senkges hellsTln bi4osirdsa'
b) biztositja a feltgyelt kapcsolattartist elrendel6 szerwel ttirt6nt el6zetes egyeztet6st
kovet6en * feliigel** etktd sTakember, vagy lehet6v6 teszi mis feltgyeletet ell6t6 szakembet
jelenl6t6t,
c) biztositia az 6dntettek ker6s6te, valamint a gyi.rchivatal kezdem6nyez6s6re gernekaidelmi
kiiryetitdi e/drns (med\irc;L6} melynek c6lia a felek kozotti konfliktusok feloldisinak
segit6se, kozottiik megillapodis l6ttehoz s4 6s annak mindk6t f6l t6sz6r6l tort6nS

betatlsa,

6s

biztosiqa a konfliktuskezel6 szolg6ltatist vagy m onall6 szakmai m6dszertani ptogtammal
n n de Ik e 76 kzpcsotatiigyeleti szolgiltatis t.s
A iogszabily ezeken tul kit qeddbs uetben * lehetfiii nsQ a kiipontok syinira kapcsokttart,ii
iigebt ellittistit. Egyt6szt a csalid- 6s gyermekj6l6ti kozpont a nevel6sziiLl6i h6l6zat mffktidtet6j6vel
a gyermekotthonnal kotott kiiLlon meg"6llapo d6s alapiin t szolgpltatast a nevel5szii{6n61, a
gyermekotthonban elhelyezett gyetmek 6s a kapcsolattartista iogosult v6t szerinti sziil6 vagy mis
kapcsolattartisra jogosult szem6ly kozott is biztosithatia. Misr6szt az NM rendelet 22.$ (5) 6s (6)
bekezd6se alapjin titl<os mened6khAzbtn, rkzpcsol.a;i er6szak aldozatait fogad6 k.i"iskozpontban
6s az embetketeskedelem ildoza:oit fogad6 itrneneti szilTisort 616 sziiLl6 gyermek&e - ha a kiikin
615 sziiLl6 kapcsolattatista iogosult - a kapcsolattartisi iigyelet sza,biiyat rinyad6ak mzal, hogy a'
kapcsolattartis helyszine nem lehet a ti&os mened6kh6z, kr2iskozpont 6s itrneneti szillis.

d)

2.

A konkret panasz@yben feltdttak 6s

a

hat6sigok eliinisa tekintetdben

t

ragykitat iirtLsbar. 2076. )artrirt 1-i6vel megalakult a kcizpoot, amely onA[6
mfkodteti zz -Llu,pell6t6si Csoportot 6s a Jirisi Csoportot. A gyinhat6sLg m
els6folru dont6s meghozae'lakor ioggal bizhatott abban, hogy a feliigyelt kapcsolattat'is felt6telei
biztositottak, e{ negehqden a j,lritban eg gemekjdliti sqolgilat sqaknai pmgramja wm tartalma4la a

A t6nyillis dzpiin

szakmai egys6gk6nt

felngnlt kapaokttat,ls bi<lNit,i:,iflak lehet6sig,it. A k<izpont rzo,J:bzn mit a megalakul6sit k<ivet6en
azzal szembesiilt, hogy a feliigyelt kapcsolattanis felt6teleit nem tudi6k megteremteni, err6l pedig
r 2076. szeptember 2-i leveliiLkben titi6koztat+Ak a, gyitmhat6sigot.
A kozpont tiillkoztatta z gyimhivat g hogy a kapcsolattardsi iigyelettel kapcsolatos
feladatellttashoz sziirks6ges szem6lyi 6s tirgyi felt6telek anyagiak fui.;;ryi,};,rrr nem biztositottak,
amelyt6l a fenntart6t k6pvisel6 polgirmestet lev6lben tAllkoztatta s a m6sodfokri gy6r'hat6s6gol
A rendelkez6ste ill6 inforn6ci6k szerint a k<izpont megalakit6sival 6s mikodtet6s6vel
kapcsolatos krizponti kols6gvet6si dmogat6st zz onkotmiryzat ielent6s 6sszeggel kieg6szitette,
de olyan tovibbi forist mir nem tudott biztositani, ami a kapcsolattartisi iigyelettel iir6
k<ilts6geket is fedezte voln2, A kiipont a Jentiek al@jnn tuljiko{atta a gdr haflis/igot, bog a feliigelt
kEcsolafiarti$ nen tuQjik bi1loritani. Az iigyben a, ha:tatozat v6gtehajtisinak techflikai felt6telei
teh6t nem voltak meg, annak ellen 6re, hogy rz els6foku d5nt6st helyben hagy6 m6sodfokri d<int6s
krizl6s6vel a kapcsolattartis tendez6s6te vona rkoz6 hatxozatjogefissi is ryrehqitbatiud adlt
A hivau-lvezet5 elismerte, hogy egy ofian febldhatatlan ti: jogellenes be!ryt alafult ki, ahol eg
jogenis is wg|hajthahi batimTat egib, kuiklhiJelai*lek hijdn nen bqithati uign.
A t6nyillisb6l j6l 16thaa, hogy a feliigyelt kapcsolattart6s 2015. novembet 6ta nem
val6sulhatott meg. Felvet6d<itt lehet6s6gk6nt ugyan, hogy a kdzpont helyett m6s i6rissz6khely

' A d"6rti.i6L

pontos haszflilata 6tdek6ben kiemelend6, hoy a kr'l,.rolat gele, az NM rendelet 22. $ d) bekezd6se
kapcrolafien,iri iigebt kefttil bekl biztosirhat6 <jnil16 szakmai m6dszertani programmal rendelkez6
kapcsolatiigyeleti, konfliktuskezel6 szolgiitaus. A jogszabilyi kcitelezetts6g tehit a ka?erolalta lii iigeht Ierrntat'hiiha
wnatko A, a plusz szolgdltat6si elemeket mag6ban foglal6 kapcsolatiiLgyelet fenntatisira nem, amely hi&t<iz5dik a
korminyhivatalok megadott adataiban: eleoy6sz6 szambao biztositanak kapcsolatiigu eleti ellitist jelenleg haziokban

szednt

L
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telepiil6sen mfikod6 csaL6d- 6s gyermekj6l6ti k<izpontot keres meg a gyinrhivatal, hogy tudiik-e
biztositani t feliigyelt kapcsolattartist, de ezt a megketesett int6zm6nyek kapacir6s hiinyiban nem
tudtik v5llalni. A kozpont jelz6sei ellen6re tehit sem r gyiLrrtxsirg, sem pedig a feliigyeleti szerv
r6sz6r5l nem tcit6nt olyan hatArczoq a megfelel6 szakmais6got is mag6ban foglal6 int6zked6s,
amely a jogellenes helyzetet - akit csak ideiglenesen is - orvosolhatta volna.
A fenti eset kapcsin nem bit relevanci.ival, hogy az adott iigyben felmertiLlt annak jogi
lehet6s6ge is az els6fokri elii^tisban, hogy a nagysziil5 kapcsolattartista vonatkoz6 ketelm6t a
gyirrhtt6sig elutasitia. A hivatalvezet6 jelez€se dapjin eryt|szt ,zfidrryrsinten, a4 illetikess,lgi
teriihriiktin elnndelt aalanennyi tonlbbi fekgyelt kEcsolattadis es*,in ijbdl negisnitlfidhet ajogelbnes he!7*.
Misr6szt a hat6s6gok, illetve szolg6ltat6k oldal6r6l zz tgyol. nilmutat6 koriilm6nyelq a liryyi
hiinyossigok 6s szem6lyi felt6telek sulyos el6gtelens6g6nek fennillisa nem befolyisolhatia a
gyimrhat6sLgot t kapcsolattartis szabalyozLsa tArgyitbznhozott dont6seinek meghoz^t^hb^n.
A fentiek alapjdn neglllE{ton, ltog a ui4sgilt iigben a7a kiakkalt hefiryt, anefi niax ajogtnis,,t
uignhajthatd, feliigelt ka?ffolattaiiffi,l tald dnnhis tethnikai okok niatl eg ltalln nem bqltbaai wgn it ennek
negold.dsnm, pdtlitdra ,issqerfi idin beliil nm ftirtinik negfebh intiqkedis a jogbiTyon g is a gemek legiobb
irdekinek negfehl| eldnis ktiwtelmiryiul, talamint a ktpcsolattarflisra jlglrr t ?aflas<N ti:{esseges elidnisboq
uah joglaal is a gnmeknek a aidelenheqis gondnskoddshoqualilbgiml iixTgfi.igd s llos tistTi:stigot okoTox.
3.

A feltigyek kapcsolattaftds szem€lyi, illetve a *irgyi fekdtelei tekintet6ben
ptobl6mik

aztv

6szirl5sitett6k, hogy
nem egyedi, hanem val6szinfleg orsz6gos szinten fennill6 hi6nyossSgokr6l 6s neh6zs6gekr5l van
sz6, ez6fi
egyes korm6nyhivatalok vezet6it felk6rtem, hogy az illet6kess6gi teriiietiikon
mffkod6 kapcsolattatisi iigyeletek :ryn,i$i is ttitgi feltiteleifil zdianak ftszletes til€koztet st.
A panasziiggyel 6tintett i6r6si hivatalon kivill tdbb korminyhivatal iebzte, hogy a' tit;,gyi

A konkr6t pznasziigyben felt6rtak

6s a lit6k<ir<imbe kediLlt

M

felt6telekre fordithat6 frnariszitozis htinyirban ielenleg nem tud eleget tenni a iogszabilyban
foglalt kcitelezetts6gnek. Bics-Kiskun megy6ben 3 kozpong Pest megy6ben a konkr6t panasszal
6rintett kozpont ta-rtozott ebbe a kritbe. A vdlaszokb6l kideriilt, hogy komoly kapacidsbeli
ptobl6m6kkal kiizdenek azon megyr6kben, ahol valamennyi csalid- 6s gyetmeki6l6ti kozpontban
biztositott a kapcsolatarelsi iigyelet szolgiltatisi ilt6zm6nye. A leterhelts6g oka az egyre ntivekv6
szimd ig6nybev6teli szind6\ i)letve tz a Eend, hogy a bir6sigok €s a gyitmhat6sLgok a feltgyelt
kapcsolattardst egyte nagyobb szimban it6lik sziiirs6gesnek 6s rendelik el.
Szinte valamennyi megrei korminyhivatal meget6sitette helyben a kapcsolattanisi
iigyeletek szem6lyi felt6teleinek hiinyit, kiikin<isen Pxt, Cnngnid, Hajdil'Bihaa Hews, Ndgnid, Tolna
is Vas neg6ben szimoltak be a korm6nyhivatalok ielent6s qakenberhidrynil az illet6kess6gi
teriiletiikcin.6 Sulyos neh6zs6get okoz, hogy szimos krizpontban csup6n a feliigfelt
kapcsolattarlist6l sz6l6 dtint6s kelt6t6l sz6mitva ielent6s k6sedelem mellett tudnak csak
id6pontot biztositani az els6 kapcsolattart-6si dkelomra, tz esedegesen elmatadt kapcsolattardsok
p6rJAsitt pedig egyiltalin nincs, vagy csak tov6bbi jelent6s k6sedelem mellett varr rn6d. MindeT
,lks?ofit1n s<lint pedig a airyi is a sryni$ifelaitehkjeknbgi s los is elfogadbatatlan ehgnbnsdgit tiikrdpi.
Egy Veszpr6m megy6ben megval6sult, uni6s forisb6l frnaLnsztrozott kapcsolattart'6si
iigyelet kiv6tel6vel szinte valamennyi koFcsolattartisi igyelet sq9firy fekryrcltsigel m6kodik. T<ibb
esitben ,1 iig/ifogad,isi thlet Tajlanak a feliigelt kn?csokfiartAti alkabnak, mriszakilag alkalmadan,
szfikris, ablaktalan helyis6gben. T6bb kozpont is ar6l szimolt be, hogy a helyis6gek gyermekbatit

Az NM tendelet 22. $ (1) bekezd6se b) ponqa kizrir6lag arr6l tendelkezik, hogy a kiizpont biztositja a fetiigyelt
kapcsolattartist elrendel6 szerrwel tiifi6nt el6zetes egyeztet6st kdvet6efl a feliigyeletet ellit6 szalembert, vagy
leliet6v6 teszi mis fetiigyeletet ellit6 szakember ieleol6t6t. Az NM tendelet 22. $ (3) bekezd6se kiiLliin k6pesit6si
kiivereLmEnlt csup6n a kapcsolattartisi iigyeleten medi6ci6t lefolytat6 szatembet tekintet6ben dmaszt. A felek
hat6sigi eljirdst mell6z5 kezdemeoyez6se eser6n gyermekv6detmi kcizvetit6st az t szem€ly vigezhet, aki a szocidlis
tovibtk6pz6sek rendszer6ben min6sitett konlliktuskezel6 vagy medi6ci6s progamon k6pz6sben t6szesiilg illetve az
ilyen program tt6nete. A mio6sitett prcgramon k6pz6sben r6szesii{tnek kell tekinteni ^zt L szern(#. is, akir6l a
progtamo-t min5sittet6 szem€ly, i.lletve sz ewezet igzzolia,hogy min6sitett progtamon szefleft tanisitvanyt.
6

t6

vi.llalt szines
ielteget csak eseti adominyokb6l biztositott jit6kokkal, a munkat6rsak cink6ntesen
falfest6seivel igyekeztek megval6s itzru A tAryy felt6telek hiinya, azokkotlLtozon, nem megfelel6
rendelkez6sre il)ist giat szab annak, hogy a gyermek 6s a kapcsolattart6sta jogosult szem6ly
val6ban ninisigi idit tdlthuut el egiix. Mindez pedig 6ll6spontom szerint a feliigyelt kapcsolattart-'s
kiiiresed6s6hez, diszfunkcion6lis mrikod6s6hez vezeg ahol a gyernek 6s a kapcsolattattisra
iogosult szem6ly kozotti 6rzelmi-kommunildci6s kapcsolat fel6pit6s6re tett szakmai t<irekv6sek
meghiisulhamak, a segitett, illetve feliigyelt kapcsolattaruis flem tudia el6mi a c6li6t.
Ri kell mutamom ennek kapcs6n arra, hogy a kapcsolattarlisi igyelet nininm niryi feltitehi
spltten nem nnfuryttek. A vonatkoz6 logsztbiiy szrikszavdan atr6l rendelke"ik, hogy ,p
kozpont biztosig,. a gyermek 6s a kapcsolattart6sra jogosult sziiLl5 vagy m6s kapcsolattaruisra
jogosult szem6ly sziman t tdilkozLsra, egiitthtn alkalnat nnbges heis(nt."
Htt6tozott illispontom a tekintetben, hogy elengedheteden a kapcsolattanisi tgyeletek
titgyi felt6teleire vonatkoz6 6s sz6mon k6rhet6 minimumszab6lyok kialakitisa, igy kiikintisen a
helyis6gek szimAnak, illetve a minim'ilis alaptetiilet6nek, felszetelts6g6nek , az igyf€l6tt61 vz16
elkiikinitets6g6nek egy6ttelmf 6s pontos meghatirozisa arrtak 6rdek6ben, hogy a kapcsolattarg{si
iigyeletek megfelel6en tudj6k ell6trri iogsz*i$ feladatarkat. A r6szletszabilyok kidolgozisa egy
olyan iogr min6s6gbiztosit6si alapot jelentene, amelyte t66pithet6 t logS-szakrnzt feliiLlwizsgiJati
szempontok kidolgoz6sa, i.lletve a szakmai ellen6tz6sek lefolytal6sa. Jelen pillanatban orsz6gos
szinten a pontos szab6lyozotts6g hi6nyiban a gyermeki6l6ti k6zpontok kapcsolattartisi iigyeletein
szignifilr6ns elt6r6sek mutatkoznak a gyermekbatit helyis6gek tendelkez6ste {lllsdbz;n.
Mindeqekn tekintettel neglllEiton, bogt a kapcsolattaraiti iigelet *iryi felninleinek negfolel.fiet
niqlete<i jogi srybifio4is hiinla, ulanint a sTenilli is a tuirgi feltttekk ehgtelensige niatt a feliigelt
kapcsolafiatuisokra nmtko4l jogefis is uignhalbafli hatinqatokban foglaltak uetlegesen wlis batnak neg a
kapaolatanisi alkalnak pitldu pedig nehiqkes. MinfuqdlliEonton s4rinr a jogbi{onaig kiiutelniryircl, a
tis{essiges batistigi el.irAsho< uald jogal, a k@csolafianisra jogosalt is a germek kapcsolatlartdsboqfiqddlf
jogiual iistTg\gd uiss$ssngot oko7, ajogsinlen bekiiretke{inek ktiryetlen rcs7ifiit bordorya nagiban.
4.

A h6*6gdn biztosithaai kapcsolattartdsi iddpofitok

A iasgilat feltirta, hogy valamennyi

kapcsolattattisi iigyelet szakemb et€t szimita probl6m6t
ielent ^ hittegi elirhetdsig biztositlsa. Ekozben azor,barr az a helyzet is egy6rtelmffv6 vilt, hogy a
kapcsolattatisok legide6lisabb megval6sul6si ideie - ahogyan a folyamatos kapcsolattartisok
eset6ben is - az esetek tribbs6g6ben t h6w6.gS id6pontokra esne a kapcsolattartista iogosultak
munkarendie, r tixol 1ak6 iogosultak ielent6s utaz6si ideie, a gyermekek tankotelezetts6g6nek
teliesit6se, egy6b iskolin kiviiii elfoglaltsiga, id5beoszeisa miatt. A h6tv6gi beosztis biztosititst
tzorrbrrr szakemberhiiny miatt neh6zs6gekbe i&ozik t szolgp)tat6 kiizpontoknil, a be6tkezett
v6laszok meger6sitett6k, hogy egy6lt'rl6n nem vagy csak ko itozottao tudiik a h6tv6gi l6thatisok
feliigyelet6g segit6s6t megoldani. A munkiltat6k sz6mira gondot okoz toy6bb6 a szakemberek
hituegi nndclkeTgsn dlhsdnak ellentiteleqise, a megfelel5 dilazis (pL h6tv6gi munlav6gz6s eset6n
6rv6nyesithet6 igtzti p6tl6kbesz6mit6s6nak lehet6s6ge, munkaid5-kedvezm6ny) biztositisa.
A gyermek legiobb 6tdek6nek megfelel6 eliiris elve mzglban foglalia zzt a kovetelm6nyl
hogy a feligyelt kapcsolattarlis lehet6s6g6t lehet6leg olyan m6don kell biztositani hogy az tz
6rintett gyermekek iskolai oktatisi, prhen6se 6s szabadideje szimita t legoptimilisabb legyen. A
kapacrt-is korlitokm tekintettel ugyan nincs lehet6s6g a szolgiitatis h6tv6gi id6pontban val6
blatosit6sira, de mindent meg kell tenni annak 6tdek6ben, hogy a jelenlegi sulyos akadilyokat
felszimollitk Mindezek a,hpjin meglapitom, hogy a kapcsolattartisi iigyelet r6szletszabilyarnak
kidolgoz6sa sorLn a hiuigi kd?cs1kfidn/ii alkalnak tekintetiben is ofian minimw kiiuetelnriryek* kell
negbatinryi, amely vil6gosan rcgzitt, hogy mely napokon, pontosan mennyi 6ra id6tatamban,
milyen lehes6ges ellent6telez6s mellett teremtJret5 meg a feltgyelt kapcsobttzrtis.
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5.

A feliigyelt kapcsolattanist biztosltd szolgChatd jauaslandrcfi lehetdsdg€rrek szerep&61

A

feliigyelt kapcsolattartis int6zm6ny6vel cisszefiigg6sben szeretr6rn kiemelni, hogy mivel a
kapcsolettattisi iigyelet keret6ben a kapcsolaturtisra iogosult szem6llyel (igy a sziiLl6vel vagy mis
csalidtaggal) val6 aliJkozis egy vesz6lyeztetett vagy konfliktusos helyzethez (gym$ihoz)
kapcsolt szii&s6gszerien mestets6ges fellegf 6s kiils5 konttollhoz kotott helyzet, igy mind
gyerrnekjogi, mind pedig szakmai szempontb6l fontos, hog5r egy c6lhoz kritritt itmenti id6szk,t
sz6lion, ahogyan ut thatilyos fogszab6lyi rendelkez6sek is eg5r6rtelnriv6 teszik.
A Gyer. 27. S (4b) bekezd6se lehet6s6get teremt ara, hogy a feliigyelt kapcsolattart6s
eredm6nyek6ng t szolgi)tzt6 i**latfua. a feliigyelt kapcsolatatis helyszin6n megval6sulhat a
sztkernb* jehnlite ,tilkiili talilko<Lr gremrek 6s r kapcsolzttzrt sra iogosult k<iz6tt, kiv6ve, ha ezt
^ kizirta. E tendelkez6s biztositfa z
a lehet6s6get a gyimhivaal dcint6se
Jokoqatosstig elw ala2ih a,
fel6.
megval6sul6
kapcsolattartisok
feliigyelt kapcsolattaruisb6l val6 Ltlirezetfist rz dnill6an
Mindennek megval6sul6sa 6rdek6ben a iogalkot6 tovibbi garanciak6nt meghatArczu, z
feliigyelt kapcsolattartis sziiLhs6gess6g6nek feliilvirygilatnra nratkoTri nis<bls<abnbok t, miszerint a
gyimhivatal a feliigyelt kapcsolattart6st biztosit6 szolglJtzt6 jzvaslztAn feliiLlnizsg6lja a feliigyelt
kapcsolattart6st. A feltiLlvizsgilat etedm6nyek6nt - ht z kapcsolattartista jogosult 6s a
kapcsolattarcisra kStelezett kcizott nem j<itt l6tre egyezsl.g - a gyinhiv*al dtint a gretmek
6tdek6ben a kapcsolattartis elvitel ug neglilogaais formdji,}r.r^ vzl6 gytkothsit6l, a kapcsolatart6s
(tov6bbi) korldtoqrisdnil, megvon6s6r6l vagy a feliigyelt kapcsolattattis fenrartisir6L
Az NM tendelet 22. $-a mtndezzel cisszefiigg6sben pontos hatitid6vel megielolt tljtiko{atuiti
kiitele<otttiget is el6ir a gyermeki6l6ti k<izpontok szLmara., miszednt a csal6d- 6s gyermeki6l6ti
krizpont a feliigyelt kapcsolattae{s elmatadisa eset6fl aflnak elmatadisit6l ot napon beltil,
megval6sulis6r6l, az ott tot6ntekr6l, z szii6 vagy mis kapcsolattattista iogosult szem6ly 6s a
gyermek kapcsolatinak alakul6s6t6l, a feliigyelet fenrtxt sina,k sziiks6gess6g6t6l felk6t6sre,
felriTvizsg etAn vonatkoz6 iavaslatAr6lblztalb6l titlikoztzgz t gyLrtivatzlt.
A kapcsolattartisi forma c1finak, idiqakos, dtneneti jelleginek negdtTise ir bi{oit.rsa ird.ekibet
kiemelten fontos tehit, hogy a feliigyelt kapcsolattattrist biztosit6 s4olgiltahik megegy6k a
SziiLks6g van ara is, hogy a
iavaslet"ikag tendszeresen 6ljenek a jogszabily nyiitotta lehet6s6ggel.
'rgazol sirr szolgll a feliigyelt, segitett
gdnhatristigok e iavaslatokat - amelyek itamtsztastrt,
kapcsotattatisr6l k6szitett dokumenu{ci6 - a megfelel5 sullyal kezelj6k, m6rlegeli6k. Siketesen
megval6sul6 kapcsolattartisok eset6n ennek megfelel6en drintsenek az elvitel 6s a meghtogatis
form6iri kapcsolatartisr6[ ellenkez6 esetben a kapcsobttart s kotll'toz6sdr6l, megwonisit6l.
A megkeres6semre adott korrninyhivatali vilaszok tobbs6ge azt er6sitette meg, hogy nohe
a krizpontok kcizvetlen informici6kkal tendelkeznek a kapcsolattanisra iogosult 6s a gyennek
kapcsolatinak alakulisfu6l, tov6bbi ar6l objektiv, szakmai m6rce alapiin iavaslatot nrdnek
megfogalmazni, a gyimhat6sigok a szolgiltat6k javzslatait nen negfebh si@al vesz* Egyelembe.
Minfuryk alapjtu ne&illaPiton, bog nn egrltetbetd iissle a gwnek bgbbb fukenek negfehlf eltuis
elnitxl, a Jeliigelt kapcsolafianis dtrrleleti jelbgi,,ek bi<llsittisdt 6r inner a7 issry iddn beliil wh toulbblipis
lehetdsig,it afu&il1o4qa a hatikory egtnfinikddis bidryu, leiihniisen pedig a4 a jeb gi gakorht, hog ha a
gdrrlhahis.igtk nen forditanak kell6 fgeln*, nem cpitenek halikonlat alon jauashtokra, onelek a4
iinhttekkel kii4)erbn kapcsolatbat dlh s4olglltattikail, a culltl- is gemertjrihti kii4ontokail irkeTtek
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szolgikatd kdzpontok hatekonya bb egyiittrniikdddsinek sztiksigess€g€rdl
A be&kezett vilaszok meget6sitett6k abban, hogy az intiVnirlek kiiqi)tti idenqpebb s7abnai partnei
uisqonl elengedhetetlen felt6tel a ielenlegi helyzetben a kapcsolattarlist sztbzlyoz6 hat6signak
6rdekl6dniJ sziiks6ges d<int6se el6tt a kapcsolattart6st biztosit6 int6zm6ny szabzd kapzoltAsfu6lAz egytittrnikod6si kritelezetts6gb6l is k<ive&ez6 el1qetes iddponl ege{etis sokat segitheme a havi
beoszcisok elk6szit6s6ben. Indokolmak muta&ozik tovibbi, hogy tz it6letet hoz6 binisdgok 6s t
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gtinbiutabk krizvetleniiLl a kapcsolataru{s szabi'lyozLsz el5tt minden esetben
tAi]koztzssitk ai ugyfeleket ar6l, hogy zz elsd Lithadis el6tt wgikfel a kopcsoktot a7intiyz,ltyekkel.
Alri.ponto- szeint az els6 feliigyelt kapcsolattar6si alk.lmat mege16z6 elfikiqtd alkabn,

v6.gz€st hoz6

besz6lget6s szti&s6gszeris6g6r6l minden esetben megfelel6 r6szletess6ggel kell a kapcsolatartisra

iogosJtat ti\6kozt:;rri.. Ennek legk<innyebben megval6sithat6 form6ia lehetne a kapcsolatartist
elrendel6 lntirrozzt d<int6s kiegeszit6se a feliigyelt kapcsolattartis biztosit6 szolgilat6 ktizpont, a
csalridsegit6-gyenneki6l6ti szol#l,t et6rhet6s6gevd tz el6zetes beielentlez6si kcitelezetts6gte
val6 felhivissal. Komoly segis6get jelentene a kapcsolattartist biztosit6 szo\llat6 k6zpontt6l
trivol 616 szem6ly eset6ben, hogy minderre tehfonon it bgen hbetdseg hogy a kapcsolattartisi iigyelet
munkarirsai el6 tudianak k6sziiLlni a szti,ks6ges adminiszttativ feladatokkal. A jogo:ilt s1/nira is
ybntisigel bir, hogy a feliigyelt kapcsolattartist6l ninil fisTbtesebb triiiko{aaist fupjo4 hogy t
gyermekkel val6 min6s6gi id6 elt<ilt6s6re min6l teliesebben fel tudion el6zetesen k6sztilni.
Fontos kiemelnem, hog a jebnhgi gakorht sqerinl a< elsd kaPcsolattartii alkalommal keriil sor a
ncgillapo&k negkiit*6n, a bd4jnnd ine etiser, dnyijtdsim, ig aiikken a grmzekkel wh kaPcsolattartls'ra
fodithati idi, e<cl ,nirrdtlkQP ririil a gemek * a kopuoltttar*isra jogosuh fupaohxar*ii joga.
Atgondolisra 6tdemes tovibbi, hogy a feliigyelt kapcsolattartlst elrendel6 v6gz6st,
httAtozttot a kapcsolattartist b.iztosit6 int6zm6nynek is eliuttassik, mert megint csak u ell6tist
nehezitheti el hogy ha ar6l csak a szolgilatist ig6nybe vev6nek van plldinyz. Indokolt lehet az
is, hogy a v6gz6sben,httAtozttbzn minden esetben ieloli6k meg a kapcsolattarcis els6 alkalmit.
Mindezek a szolgiltat6k iltal is ismertetett tapasztaLatok, konkr6t javaslatok is atta
mutatnak rL, hogy a kapcsolattartisi iigyelet t6makrit6ben szii&s6gess6 ,riJt a wnatko4i jogsqabdlli
elfiinfuok felnbirygilata is kiegisqlaiu. A megl6v6 t^Pa.szt,lztok^t be6pitve azt kovetleti a Pontos
kompetencia hat{tok kijelol6se a feliigyelt kapcsolattartis teriilet6n is, amely a szakembetek
szitmltz ir:Lnyz.d6 sqaknai pmtokoll, nddsqertani tmutaflik kidolgoTisfi is nagiban foglala.

Int6zked6seim
ielent6semben fekitt alzpvet6 iogokkal <isszefiigg5 visszissig bekcivetkez6se lehet6s6g6nek
j6v5beni megel6z6se 6tdek6ben

A

7) zz Aibt.32. S (1) bekezd6se

ilapjin felkinn a Pest Megyei Korminytuvatal vezet6l€r,
hogy soton kiviiLl tegye meg a szii&s6ges int6zked6seket a panaszos iigy6ben a feliigyelt
kapcsolattartisi alkalmak p6tlisa 6s azok iciv6beli biztositise 6rdek6ben;

2) u

Aibt.37. $-a alapian negfo*olisra jausolon tz embei er6forrisok6rt felel6s minisztet
szinan, hogy kezdem6nyezze t httAlyos iogszabilyi tendelkez6sek kiegeszit6s6t a
kapcsolattartisi iigyelet biztositisinak alapvet6 tirgyi felt6teleire, n kdtnzk p6dlsin,
valamint a h6tv6gi kapcsolattartis biztositisira vona&oz6 minimumszabilyokkal;

3) n

Ajbt 31. $ (1) bekezd6se dzpiinJelkenn az embed et6fott6sok minis zter6t, hogr - a
Miniszterelnciks6get vezet6 miniszterrel 6s t temzetgzzdzsi4i minisztertel
egytttrnrikcidve

-

a)

tekintse 6t r csahd- 6s gyenrreki6l6ti kozpontok kapcsolattarulsi iigyeletei szem6lyi
6s tirgyi felt6teleinek tendelkez6ste illis6t,

b)

a fehiLlvizsgilat nyomin tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket annak 6tdek6ben,
hogy a feligyelt kapcsolattanis a jogszabilyban foglalt c6li6t lehet6v6 tev5 alapvet6
felt6telek, illetve az ahhoz szii&s6ges kols6gvet6si fonisok az illet6kes csalldsegit6
6s gyermekj6l6ti k<izpontok sz6mi.ra minden megy6ben rendelkezlste il\utu,k:'
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4) n

A1bt.31. S (1) bekezd6se ilapjin felhinn tz embed er6forisok minisztet6t, hogy az
egys6ges gyakotlat el6segit6se 6tdek6ben - a sztils6ges iogszabily-feliitvizsg6latot
krivet6en - int6zkedien egy kiil<in kapcsolattattisi tigyeletekte vonatkoz6 szakmai

m6dszertani ritrnutat6 elk6szit6s6r6l kiadisfu6l, valamennyi csalidsegit6
gyermekj6l6ti kri zpont szirr.iu t6rt6n5 el6thet6s6gt6l;

5)

6s

dapj&rJelkinm a megyei 6s a f6virosi korminyhivatalok vezet6it annak
biztositirsirtt, hogy tz lrinyitits,* ali tzttoz6 gyimhat6sigok
az

Aibt.

37.

\a

a) a feliigyelt kapcsolattartis elrendel6sekot, illetve azok id6tarama alatt fokozottan
miktidienek egytitt a csalid- 6s gyetmeki6l6ti k<izpontokkal, legyenek tekintettel a
iogint€zmlrry Ltrlreneti jelleg6te 6s a k<izpontok 6ltal megett szakmai javaslatokra,

b) a feliigyelt kapcsolattartist elrendel6 hataroz*aik indokolisa sotin mindig adianak
Egyelemfelhiv6 titjlkozatist a kapcsolattartista jogosult sz malra. a feliigyelt
kapcsolattartist biztosit6 szolg6ltat6 k<izpont, a csalidsegit6-gyermeki6l6ti szo\Llat
el6rhet6s6g6t6l, hiviik fel a frgyellraet n el6zetes beielentkez6si kcitelezetts6gte.

Budapest, 2018.

6prilis 16.
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