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TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS A SZÜLŐI FELÜGYELETI 

JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
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1. Bevezetés 

 

1.1. A társadalmi mobilitás és a szülői felügyeleti jog 

 

A társadalmi mobilitás a társadalmi szerkezetnek, a vándorlás (migráció) pedig a népesség 

városok és községek, települések közötti megoszlásának dinamikáját jelenti.
1 
A társadalmi 

mobilitás az egyének és családok mozgása a társadalmi osztályok és rétegek között, például a 

parasztból munkás vagy a munkásból értelmiségi lesz. A belső vándorlás pedig az egyének és 

családok mozgása a települések között, azaz olyan lakóhelyváltozás, amely településhatár 

átlépésével jár.  

A nemzetközi vándorlás volumene világszerte, különösen a fejlett országokban jelentősen 

megnőtt. Napjainkban nő az a tendencia, mely szerint egyre többen bontják fel a házasságot, 

szüntetik meg az életközösséget, melynek következtében nő az ún. csonka családok száma. 

Ha olyan házasság ér véget, vagy olyan élettársi kapcsolat szakad meg, amelyből gyermek is 

származott, a gyermek, illetve a szülők számára kritikus jelentősége van annak, hogy hogyan 

rendezik a kiskorú gyermek esetében a szülői felügyelet kérdését, melyik szülővel fog a 

gyermek együtt élni, együtt lakni és miként tartja a kapcsolatot a különélő szülővel.
1
 Ezek a 

tényezők indokolják a különélő szülők jogainak megerősítését, garantálását, hogy az egyik 

szülő ne foszthassa meg a másikat gyermekétől.
2
 Gyakran a házasság felbontása, az élettársi 

kapcsolat megszűnése esetén a szülők nem veszik tudomásul, hogy a gyermeküknek 

mindketten változatlanul a szülei maradnak, nem képesek ésszerű kompromisszumot kötni.
3
 

A korábbi gyakorlat szerint a házasság felbontását követően a gyermekek az egyik 

szülővel, jellemzően az anyával maradtak, míg az apa különélő szülőként kapcsolatot 

tarthatott a gyermekkel. Évek, évtizedek elteltével egyre kevésbé felelt meg ez a megoldás 

azon különélő szülők (jellemzően az apák) igényeinek, akik több időt kívántak a gyermekkel 

tölteni, és nagyobb mértékben részt venni életében. Ezzel egyidejűleg elismerést nyert a 

szülők egyenjogúságának elve, mely szerint a szülőknek azonos jogaik és kötelezettségeik 

vannak, ez nem változik akkor sem, ha már nem élnek együtt. A kérdés jogi megoldását a 

közös szülői felügyelet fenntartása jelentette.
4
 A helyzet jobbítása érdekében számos 

országban lehetővé vált az, hogy kiterjedt kapcsolattartási jogot biztosítanak a különélő szülő 

számára, biztosítva azt, hogy a különélő szülő kapcsolattartás címén több időt töltsön 

gyermekével.  

A fizikai értelemben is közös szülői felügyelet megvalósíthatósága érdekében vezették be 

több európai jogrendszerben az ún. váltott elhelyezés intézményét. E vonatkozásban már nem 

kapcsolattartásról, hanem teljes értékű szülői felügyeleti jogról beszélünk: a gyermek idejének 

felét anyai, idejének másik felét apai gondoskodásban tölti.  
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1.2. Problémafelvetés: csúcson a migrációt tervezők aránya 

 

Az Európai Unió az elmúlt években célul tűzte ki, hogy a nemzetközi családjog területén 

megerősíti a tagállamok közötti együttműködést. Ennek legfőbb oka az, hogy a belső határok 

nélküli térségben a személyek szabad migrációja következtében különböző tagállamok 

állampolgárai között megnőtt azon kapcsolatok száma, amelyek családjogi relevanciával 

bírnak. A nemzetközi magánjogi és eljárásjogi harmonizáció a személyek Unión belüli szabad 

mozgásának biztosítása mellett elősegíti a családjog területén a jogbiztonságot, a 

kiszámíthatóságot és a rugalmasságot. Mindezeknek köszönhetően a nemzetközi családjog ma 

egyike az Unió legdinamikusabban fejlődő jogterületeinek.
5
 

Mára társadalmi jelenséggé vált Magyarországon az időszakos külföldi munkavállalás és a 

kivándorlás, azaz a végleges külföldre költözés. Mára minden ötödik magyar felnőtt tervezi, 

hogy rövid- vagy hosszútávon külföldön vállal munkát, vagy véglegesen kivándorol, továbbá 

2010 óta másfélszeresére nőtt a külföldi munkavállalást vagy kivándorlást tervezők aránya. 

Ez a tendencia egyre több „ügyet” eredményez a családjog területén is, hiszen egyre több 

határon átnyúló családi, házassági kapcsolat jön létre. A határon átnyúló családi kapcsolatok 

számának növekedésével a határon átnyúló házasságok bontása is egyre gyakoribb. Európai 

szinten felvetődnek különböző kérdések, mennyiben lehet, mennyiben kell kiszámíthatóvá 

tenni a házassági bontójogot, különösen azon párok számára, akiknek házasságában, és így 

annak felbontásában is nemzetközi elem szerepel. A kérdések megválaszolása és megfelelő 

szabályozása érdekében a családjog terén gyors változás zajlik, ez számos európai 

jogrendszerben a családjogi vonatkozású rendelkezések, a bontójogi szabályok 

felülvizsgálatához, azok átalakításához, módosíthatóság vizsgálatához vezet, illetve vezetett.
6
 

Másik gyakori jelenség az, amikor a válással érintett személyeknek kiskorú gyermekük 

van, akit az egyik fél külföldi letelepedés szándékával vinne magával külföldre. Ez további 

problémához vezet a házasság felbontása során, ugyanis minden esetben számolni kell a 

másik szülővel is, akinek láthatási, és kapcsolattartási joga van a kiskorúval, valamint a 

kiskorú külföldre vitele esetén szükséges az engedélye is. Mindebből adódik, hogy egy 

konkrét ügy megoldásához ma már sok esetben több uniós rendeletet is alkalmazni kell. A 

legtöbb határon átnyúló ügyben hivatkozni kell az ún. Brüsszel II. rendeletre,
7
 vagy a 2011. 

június 18- át követően indult perekben az új tartási rendeletre.
8
 

 

 

2. A szülői felügyelet  

 

2.1. A család és a családi élet fogalma 

 

Család alatt értjük bizonyos személyeknek vérségi kapcsolaton alapuló, erkölcsi, érzelmi és 

külső vonatkozásaiban jogilag is elismert, védett, szabályozott közösségét. A családnak ez a 

meghatározása egyezik a római jog „kognát család” fogalmával. A kognát család magába 
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foglalja a szűkebb értelembe vett szülőket és a tőlük törvényes hazásságban leszármazott 

gyermekeket, tágabb értelemben a távolabbi rokonokat (cognati) is.
9
  

A római civiljog által ismert ún. „agnát család” kizárólag egyetlen jogi elven épül fel, a 

pater familias hatalmán. A szűkebb értelemben vett családot (domus) alkották a pater familias 

és a hatalma (manus) alatt álló személyek. A férji hatalom alatt a feleségek (uxor in manu), a 

gyermekek (filia familias), a filius familias felesége, aki az unoka helyzetében volt, az unokák 

(nepos, nepis), etc. Tágabb értelemben a familiába beletartozott minden olyan személy, aki 

valaha ugyanazon patria potestas alatt állt, vagy állna, ha a közös ős még élne.
10

 

Napjaink társadalmában a hagyományos többgenerációs nagycsalád lényeges változáson 

ment keresztül. Korunkban általánossá vált az ún. „nukleáris család”, emellett azonban a 

jelentős számú válás, és új párkapcsolatok következményeként más családformák is 

jelentkeznek. A modern nukleáris családok mellett kell megemlítenünk az új családi 

egyesülési formákat: házasságkötés nélkül együtt élő párok gyermekkel, bontás utáni 

családok, egyszülős családok, újjáalakult családok, örökbefogadással alakult családok, 

nevelőcsaládok, mesterséges megtermékenyítés útján alakult családok.
11

 A szülői hatalmat 

napjaink jogrendszereiben mindkét szülő együttesen gyakorolja. A házastársak 

egyenjogúságának elvéből következik, hogy a szülői jogok és kötelességek gyakorlása 

egyenjogú felekként közösen illeti meg a szülőket. 

A Ptk. Családjogi Könyve a család fogalmát nem határozza meg, a család védelmének elve 

azonban a teljes és a csonka családokra is kiterjed, továbbá a vérségi, vagy az annak mintájára 

létrejött örökbefogadási kapcsolatokra és például nevelő szülő-nevelt gyermek kapcsolatban 

is érvényesül.
12

 

 

2.2. A szülő-gyermek jogviszony 

 

A család széles körű funkciórendszere közül a gyermek szempontjából elsődleges a család, a 

szülők gondozó, nevelő, szocializáló és érzelmi egyensúlyt biztosító funkciója. A szülő-

gyermek közötti jogviszony alapját részben a vér szerinti leszármazás ténye, vagy az 

örökbefogadás, részben a gyermeknek a gondviselésre, oltalmazásra való jogosultsága teremti 

meg. 

A magyar családjogi szabályozás a szülő és gyermek kapcsolatában meghatározza a szülői 

jogokat, valamint az általános kötelezettségeket. A szülői jogok kizárólag a gyermek 

érdekében gyakorolhatók. A gyermek érdeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, valamint 

személyi és vagyoni jogainak és jogos érdekeinek biztosítása. A szülői felügyeletet a szülők 

együttesen gyakorolják, akkor is, ha már nem élnek együtt. A szülői felügyeletnek a gyermek 

érdekében történő gyakorlása mindkét szülő joga és kötelessége, azt a szülők közösen látják 

el.
13

 

A Családjogi Könyv alapján nincs elhagyatott gyermek, nagykorúságáig szülői felügyeletet 

gyakorló szülő, vagy gyám gondoskodik róla, teljesíti a vele kapcsolatos kötelezettségeket, és 

ellátja az ebből a helyzetből eredő jogokat. A jogszabály értelmében tehát nem fordulhat elő, 

olyan eset, hogy a kiskorú gondviselő nélkül marad.
14

 A gyermek életkoránál fogva rászorul 

erre a gondozásra, támogatásra, amely részben jelenti a gyermek gondozását-nevelését, 
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részben pedig a gyermek jogi képviseletét és egyes alapvető feladatok ellátását. A szülőknek 

kötelezettsége, ugyanakkor joga is, hogy ezeket a feladatokat ellássák. 

A szülői felügyelet általában az anyai, illetve az apai pozícióra tekintettel, a törvény 

erejénél fogva jön létre, az a szülő látja el, amelyik a szülői státuszt betölti. A családi jogállás 

keletkezésére irányadó rendelkezések szerint a gyermek anyja az, aki megszülte a gyermeket, 

az apja pedig az, akit valamely apasági vélelem alapján apának kell tekinteni.
15

 Ezt a jogállást 

betölti az örökbefogadó szülő is. 

A szülői státuszról és a szülői felügyeletről nem lehet lemondani, ugyanakkor a titkos 

örökbefogadásnak az az esete, amikor a szülő a gyermek örökbefogadásához az örökbefogadó 

szülők személyének ismerete nélkül hozzájárul, lényegében a szülői felügyeletről történő 

lemondást jelenti.
16

 

Főszabály szerint a szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, és teljesíti az ezzel járó 

kötelezettségeket. Ugyanakkor előállhat olyan helyzet, melynek következtében a szülői 

felügyeleti jog szünetel, azonban ilyen esetben sem fordulhat elő, hogy a kiskorú gondviselő 

nélkül marad. Az a szülő, akinek a szülői felügyeleti joga szünetel, rendelkezik jogokkal és 

kötelezettségekkel a gyermek vonatkozásában, azonban ezek a jogok és kötelezettségek szűk 

körre szorítottak. A szülő felügyeleti jog szünetelése lehet olyan helyzet következménye, 

amely a szülőknek felróhatóan állt be, de lehetséges, hogy nem felróhatóan került a szülő 

ebbe a szituációba. A szülői felügyeleti jog megszűnésére is van lehetőség, ennek is több 

alaphelyzete lehetséges.
17

 A szülői felügyelet megszűnése nem minden esetben vonja maga 

után a gyámságot. Gyámság alá a gyermek csak akkor tartozik, ha mindkét szülő szülői 

felügyeleti joga megszűnt, vagy szünetel. A kiskorú számára gyámság akkor jön létre, ha a 

gyámhatóság gyámot rendel.
18

 

 

2.2.1. A közös szülői felügyelet együttélő szülők esetében 

 

A családjogi szabályok egyik legfőbb célja az, hogy biztosítsa a családi életben a házastársak 

egyenjogúságát,
19

 a közös ügyekben közösen kell dönteniük. Alapvető közös ügy a kiskorú 

gyermekük gondozása, nevelése. A szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, jogaik és 

kötelezettségeik egyenlők, továbbá a szülők a szülői felügyeletet a gyermek megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egymással együttműködve kötelesek 

gyakorolni.
20

 Következtetésképpen a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti függetlenül 

attól, hogy házasságban élnek, vagy sem. 

 

2.2.2. A különélő szülők által gyakorolt közös szülői felügyelet 

 

1995 óta a családjogi rendelkezések szerint a szülői felügyeletet a szülők együttesen 

gyakorolják – ellentétes megállapodás hiányában akkor is, ha már nem élnek együtt.
21

 Ez a 

szabály kiterjed mind a házassági kapcsolatot, mind az élettársi kapcsolatot megszakító 

szülőkre.  

A szülői felügyeleti jogok közös gyakorlására nem csak együtt élő szülők esetén van 

lehetőség, hanem különélésük esetén is megállapodhatnak ebben. A fő kérdés tehát az, hogy a 

szülői felügyeletet együtt gyakorolják-e, vagy sem. Annak ellenére, hogy a szülők már nem 

                                                 
15

 Csiky Ottó: A családi jogállás. In: Kőrös András (szerk.): A családjog kézikönyve. Budapest, 2007. 354. 
16

 Makai: i. m. 627. 
17

 Szeibert Orsolya: Családi jog. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 168. 
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19
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21
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élnek együtt, továbbra is a gyermek szülei és mindketten részt vesznek a gyermekkel 

kapcsolatos döntések meghozatalában. Közös szülői felügyelet esetén az anya és az apa is 

rendelkezik szülői felelősséggel, a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek egyformán 

illetik meg, és terhelik őket.
22

 Főszabály szerint, a különélő szülők esetén, ha a házasság 

felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülők megegyezése, vagy 

a bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülő 

gyakorolja. Ilyen döntés hiányában elvileg együttesen gyakorolják, ha külön élnek, akkor is. 

A valóságban azonban, ha a szülők nem élnek együtt, ténylegesen csak az egyik szülő 

gyakorolja a jogok összességét, a másik szülő jogai szünetelnek.
23

  

Kutatásom során megállapítottam, hogy sok esetben vitás a közös szülői felügyelet bontás 

utáni elsődlegessége. Amikor a felek állapodnak meg a közös szülői felügyeletben, nagyobb 

eséllyel lehet bízni abban, hogy az valóban betölti rendeltetését, mint akkor, amikor a bíróság 

rendeli el. Európa számos országában a bíróság kötelezően elrendelheti az egyik fél 

tiltakozása ellenére is a közös szülői felügyeletet. A hazai bíróságok nem rendelhetik el a 

bontás utáni közös szülői felügyeletet, ha az egyik szülő tiltakozik ellene.  

Számos európai rendszerben a bíróságnak akkor kell elsődlegesen elrendelni a közös szülői 

felügyeletet, amikor az egyik fél, vagy akár mindketten ezt ellenzik, de nem állapítható meg, 

hogy a gyermek érdekével a közös szülői felelősség fennmaradása ellentétes lenne. Ilyen 

esetekben fennáll az esélye annak, hogy olyan szülők között marad fenn ez a viszony, akik 

egymással esetleg beszélő viszonyban sincsenek már. A közös szülői felügyelet gyakorlása 

során ez különös probléma, mert a közös szülői felügyelet nem egyszerű „beszélő viszonyt” 

igényel, hanem együttműködési hajlandóságot a szülők részéről. Ez sok esetben nehézséget 

okoz a szülőknek.
24

 

Az a kérdés, hogy a válást követően miként alakul a gyermek tartózkodási helye, a 

kapcsolattartás, illetve ki gyakorolja az egyes konkrét jogokat, függ az adott jogrendszer 

szabályaitól, illetve a vonatkozó ítélkezési gyakorlattól.  

 

2.2.3. Kapcsolattartás 

 

További kérdés az, hogy a közös szülői felügyelet mellett kell-e szabályozni a 

kapcsolattartást. Különböző nézetek léteznek. Van olyan megoldás, amely szerint a közös 

szülői felügyeletnek az az egyik lényegi vonása, hogy nincs konkrétan meghatározott 

kapcsolattartás, hanem mindkét szülő többé-kevésbé kötetlenül lehet együtt a gyermekkel. 

Más esetben a közös szülői felügyelet nagyon szélesre engedett kapcsolattartással jár együtt. 

Egy konkrét kérdésekben való döntés vonatkozásában, lehetséges, hogy nincs részletesen 

szabályozva, hogy mikor dönthet a gyermeket otthonában nevelő szülő, és mikor a különélő 

szülő, és mikor rendelkeznek közös döntési joggal. A másik megoldás az, hogy a jogszabály 

tekintettel van arra a tényre, hogy a mindennapokban csak az egyik szülő él a gyermekkel, így 

ő dönthet a mindennapi kérdésekben.
25

  

Hazánkban a kapcsolattartás jogi szabályozását részint a Családjogi Könyv, részint a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. r. (Gyer.) tartalmazza. A szabályok értelmében a gyermeknek joga, hogy különélő 

szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson. A kapcsolattartás további részletes 

szabályait a Gyer. tartalmazza. A kapcsolattartás szabályai mindkét szülőre kötelezettséget 

rónak. Az egyik, rendszerint a különélő szülő tartson fenn kapcsolatot a gyermekkel, a másik, 

gyermekkel együtt élő szülő pedig tegye lehetővé a gyermekkel való kapcsolattartást. A Gyer. 
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szerint a kapcsolattartás célja, hogy a családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá, hogy a 

kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését figyelemmel kísérje, tőle 

telhetően segítse.
26

 Az olyan kapcsolattartási ügyben, amikor a bírói gyakorlattól eltérő 

rendszer helytállóságáról szeretnénk meggyőzni a bíróságot, ezzel a szokásos gyakorlattól 

eltérő egyedi döntést szeretnénk, a legfontosabb szempont, amire hivatkozni kell, a gyermek 

biztonságérzete. Életkortól függetlenül minden gyermeknek ez az elsődleges igénye. 

Életkoronként más és más, hogy mi nyújt biztonságérzetet a gyermek számára. Szükséges 

megjegyezni, a gyermek egy éves kora alatt indokolt, hogy az édesapa akár kétnaponta 

látogassa a gyermeket, ugyanis a gyermek rövidtávú memóriája miatt csak így alakulhat ki a 

valós kapcsolat. Az elvitel jogának gyakorlása a gyermek három éves koráig nem javasolt, 

mert a tárgyállandóság fogalma csak ekkor alakul ki. A gyermek ekkor már tudja, hogy ha 

valamit nem lát, attól még létezik. Ha a három éves kor alatti gyermek több napot tölt távol az 

édesanyjától, nagy eséllyel alakul ki nála szorongás, valamint a dackorszakra jellemzően 

ebben az esetben gyakrabban összeveszik a szüleivel.
27

 Összességében tehát a kapcsolattartási 

rend kialakításában a gyermek biztonságérzetét kell alapul vennünk, ami pedig életkoronként 

más és más. 

 

2.2.4. A közös szülői felügyelet főszabállyá válása az európai jogrendszerekben – a 

változás okai 

 

Napjainkra Európa legtöbb országában a szülői felelősség, illetve szülői felügyelet a törvény 

erejénél fogva fennmarad akkor is, ha a szülők felbontják házasságukat, illetve véget ér 

élettársi kapcsolatuk.
28

 Ez a folyamat azzal vette kezdetét, hogy a szülőknek lehetőségük nyílt 

arra, hogy a házasság felbontása után fenntartsák a közös szülői felügyeletet. Ehhez a szülők 

konkrét megállapodására volt szükség, a közös szülői felügyelet nem maradt fenn 

automatikusan. Svédországban erre már 1976-ban sor került, Németországban csak 1997-

ben.
29

 

A szülők között nem tehetünk különbséget, egyenlők a gyermekkel kapcsolatos jogaik és 

kötelezettségeik – a közös szülői felügyelet esetén minden országban egyenlő a szülők 

helyzete, ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak.  

Amíg a szülők együtt élnek, a közös szülői felügyelet beleépül a szülők mindennapi 

rutinjába, minden család másként rendezi az anyai és apai hatásköröket. Különélő szülőknél 

ennek megvalósítása nehezebb, és kérdés, hogy a közös szülői felelősség valóban azt jelenti-

e, hogy a szülőknek mindig minden kérdésben közösen kell dönteniük. E kérdést a különböző 

európai országok eltérően szabályozzák. Számos jogrendszer azt a megoldást alkalmazza, 

hogy a gyermeket érintő fontos ügyekben csak közösen dönthetnek a szülők, a mindennapi 

kérdésekben pedig önállóan járhat el az egyik szülő. Fontos ügy jellemzően a gyermek 

iskoláztatásával, tartózkodási helyének kijelölésével, annak megváltoztatásával kapcsolatos 

kérdés.  

Más országok jogrendszere arra vonatkozóan ad szabályozást, hogy melyek azok az ügyek, 

amelyek terén egyik szülő önállóan járhat el, és azokon kívül a szülők közös eljárására van 

szükség.  

Egyes jogrendszerek külön rendezik az önálló eljárás lehetőségét a sürgős ügyekben, azzal, 

hogy erről a másik szülőt minél hamarabb értesíteni kell. Létezik olyan jogi megoldás is, hogy 

amennyiben a szülők közötti kommunikáció nem megfelelő, az egyik szülőnek a tervezett 
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döntéséről időben tájékoztatni kell a másik felet, aki meghatározott határidőn belül 

ellentmondással élhet, de ha határidőn belül nem ellenzi, a döntést tervező fél jogosult 

eljárni.
30

  

 

2.2.5. Mi a gyermek érdeke szerinti legszerencsésebb megoldás? 

 

Kétségtelen, hogy a gyermek számára az a legszerencsésebb megoldás, ha a szülei a partner-

kapcsolatuk felbontása, megszakítása után, továbbra is felelős, gondoskodó, egymás szülői 

minőségét tiszteletben tartó szülők maradnak, és képesek a mindennapokban a gyermek 

érdekét ténylegesen előtérbe helyezni. Ha a gyakorlatban a közös szülői felügyelet mint jogi 

megoldás elősegíti a gyermek érdekeinek tényleges előtérbe helyezését, akkor támogatásra 

érdemes intézmény.  

Kérdésként felmerülhet, hogy a közös szülői felügyelet milyen hatást gyakorol a 

családtagokra, azaz a gyermekre, az anyára, illetve az apára. A kérdés vonatkozásában kevés 

eredmény áll rendelkezésünkre, ugyanakkor ismerünk olyan vizsgálatokat, amelyek 

vizsgálták azt, hogy a bontást követően miként alakul az apa és gyermek kapcsolata. Az első 

eredmények igazolták azt, hogy minél hosszabb ideje tart a szülők különélése, annál 

gyengébb az apa és a gyermek közötti kapcsolat. A kérdés vonatkozásában jelenősége van 

annak is, hogy az apa korábban közös háztartásban élt-e a gyermekkel. Annak azonban nincs 

jelentősége, hogy a szülők házastársakként, vagy élettársakként éltek-e együtt. A kutatás 

eredménye kimutatta, hogy a bontás utáni közös szülői felügyelet jobb apa-gyermek 

kapcsolatot eredményez.
31

 

 

2.2.6. Váltott elhelyezés – európai trend 

 

Noha a közös szülői felügyelet jogilag teljes egyenlőséget teremt a szülők között, nem 

feltétlenül garantálja az azonos szülői felelősség tényleges megvalósulását. Ez vezetett arra, 

hogy ne csak jogilag, hanem fizikai értelemben is teljes legyen a szülők közötti egyenlőség. 

Ennek megvalósulási módja a modern megoldásként aposztrofálható váltott elhelyezés, ami 

újabb eszköze annak, hogy egyik szülő se szakadjon el gyermekétől.  

A váltott elhelyezés lehetőséget biztosít arra, hogy a bontás után közös szülői felügyeletet 

gyakorló szülők kössenek olyan megállapodást, vagy a bíróság elrendelje azt, hogy a gyermek 

felváltva lakjon megközelítőleg azonos időtartamban az anyánál, majd az apánál, így mindkét 

szülő érdemben azonos időt tölt a gyermekkel. Ennél fogva a váltott elhelyezés módot ad arra, 

hogy mindkét szülő otthona a gyermek tartózkodási helyéül szolgáljon. A gyakorlatban a 

váltásra különböző megoldások léteznek. Lehetséges a napi, kétnapi, kéthavi, vagy féléves 

váltás is. Egyes európai országokban nem ritka a három-négynapi váltás, illetve az, hogy a 

gyermek egy hetet tölt az egyik, majd ugyanannyi időt a másik szülőnél. Vannak olyan 

országok is, ahol a kéthetente történő váltás vált gyakorlattá.
32

 

Az európai tendenciákat tekintve egyes jogrendszerek másként viszonyulnak a váltott 

elhelyezés intézményéhez. Vannak olyan országok, ahol a váltott elhelyezés főszabálynak 

tekinthető, vagyis az egyik szülő ellenzése esetén is elrendelhető. Ezzel ellentétben vannak 

olyan országok is – például Bulgáriában és Dániában – ahol egyáltalán nincs mód a gyermek 

váltott elhelyezésére. Egyes jogrendszerek ugyan lehetővé teszik a váltott elhelyezést, de 

ritkán kerül rá sor (ilyen rendszer uralkodik például Németországban, Oroszországban, 

                                                 
30

 Szeibert: A családjog jövője… 6. és Boele-Woelki et al.: i. m. 87-89. 
31

 Szeibert: A családjog jövője… 6. 
32

 Uo. 2. 



Doktori Műhelytanulmányok 2014. 

102 
 

Spanyolországban és Svájcban), illetve létezik olyan megoldás – Finnországban és 

Norvégiában – amely szerint csak megegyezés esetén lehetséges a váltott elhelyezés.
33

 

Európában legkorábban Svédországban, 1998-ban vezették be a váltott elhelyezést 

intézményét azzal a megoldással, amely szerint a szülők megegyezésének hiányában is 

elrendelhető, amennyiben ez szolgálja a gyermek mindenekfelett álló érdekét.
34

 

Franciaországban 2002 óta, Belgiumban 2006 óta a váltott elhelyezés lehetőségének 

vizsgálata az elsődleges a házasság bontása esetén.
35

 Angliában és Walesben törvényi 

bevezetésre nem került sor, azonban az ítélkezési gyakorlat alkalmazza a váltott elhelyezés 

intézményét.
36

 

Annak ellenére, hogy a bontás utáni közös szülői felügyelet szolgálja leginkább a gyermek 

érdekét, hiszen jogilag mindkét szülővel garantálja a kapcsolat lehetőségek szerinti 

teljességét, mégis vitát vált ki. Ennél lényegesen több vitát generál, és megosztja a jogászi 

közvéleményt a váltott elhelyezés intézménye. Sokan nehezményezik az intézményt arra 

hivatkozással, hogy a gyermek számára megterhelő a rendszeres költözködés, váltás, melynek 

következtében szinte állandó otthon nélkül nő fel. Előnyei azonban nem kérdésesek. A 

gyermek mindkét szülővel szoros kapcsolatban maradhat, ami a gyermek mindenekfelett álló 

érdekét szolgálhatja. E megoldás nemcsak a gyermek, hanem a szülők érdekét is szolgálja, 

hiszen egyik sem válik kirekesztetté a gyermek életéből.
37

 

 

 

3. Konklúzió helyett – a közös szülői felügyelet nemzetközi háttere 

 

3.1. Az 1989-es new yorki gyermekjogi egyezmény 

 

A gyermekjogi egyezmény átfogóan rendezi a gyermeki jogokat, és a szülők közös 

felelősségének elismerése mellett foglal állást. Az egyezményben részes államoknak a 18. 

cikk értelmében azon kell lenniük, hogy biztosítsák annak az elvnek az elismerését, amely 

szerint a szülőknek közös a felelőssége a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. 

Ez a rendelkezés két oldalról, részben a gyermek, részben a szülők, különösen a különélő 

szülő oldaláról közelíthető meg. A gyermek mindenekfelett álló érdeke az, hogy mindkét 

szülő részt vegyen a nevelésében, és elősegítse fejlődését. A szülők oldalán a férfiak és nők 

közötti egyenlőség, vagy annak hiánya jelentkezik problémaként. Az ENSZ Gyermekjogi 

Bizottsága ezzel kapcsolatban hangsúlyozza az anyák és apák azonos jogait, különösen arra 

tekintettel, hogy számos ország jogszabálya, illetve ítélkezési gyakorlata a szülők különválása 

esetén automatikusan az anyának, vagy az apának ítéli a gyermeket. A Bizottság álláspontja 

szerint a gyakorlatnak olyannak kell lennie, amely mentes a rugalmatlanságtól, nem alkalmaz 

sem az anyák, sem az apák javára előnyt.
38

 Az egyezmény értelmében a szülőknek akként kell 

gyakorolniuk szülői felelősségüket, hogy az megfeleljen a gyermek mindenekfelett álló 

érdekének. A szülők közös felelőssége azt a szülői kötelezettséget jelenti, hogy a gyermek 

életében mindketten részt vegyenek.
39

 

A szülői felügyelet kérdéséhez kapcsolódik a gyermekjogi egyezmény több cikke is. Az 

egyezmény 9. cikke értelmében a részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket 

szüleitől akarata ellenére, ne válasszák el, kivéve – a megfelelő eljárási szabályok betartásával 
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– ha a gyermek mindenekfelett álló érdeke indokolja. Az egyezmény két példát említ, az 

egyik az, ha a szülők különváltan élnek, és dönteni kell a gyermek elhelyezéséről. Ebben az 

esetben elkerülhetetlen lehet az, hogy a gyermek az egyik szülőtől ebben az értelemben 

elválasztva kénytelen élni, és ezért az állam felelősséget vállalni nem tud. A Gyermekjogi 

Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy nagyobb tájékoztatást adjanak arról, hogy a válás 

milyen hatást gyakorol a gyermekre.
40

 

 

3.2. Egyéb nemzetközi dokumentumok 

 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966), valamint a nőkkel 

szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 1979. évi new yorki 

egyezmény a férfiak és nők közötti megkülönböztetés tilalmából, illetve abból indul ki, hogy 

a házasság felbontása után, illetve szülői szerepükben jogaik és kötelezettségeik egyenlők, 

szülői felelősségük közös alárendelve a gyermek érdekének. 

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által elfogadott a szülői felelősséggel és a 

gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az 

ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról 

szóló 1996. évi egyezmény nemzetközi magánjogi és nemzetközi polgári eljárásjogi 

rendelkezéséket tartalmaz és leszögezi a gyermek mindenekfelett álló érdekének elsőbbségét 

és a gyermek védelme érdekében való együttműködés szükségességét. 

Az Európa Tanács 2002-ben elfogadott, a szülői jogállás keletkezéséről és annak 

jogkövetkezményeiről szóló Fehér Könyve
41

 elveket fogalmaz meg, többek között a szülői 

felelősség tartamának és annak szülők általi, lehetőség szerinti közös gyakorlásáról. A Fehér 

Könyvben foglalt elvek értelmében célszerű, hogy a szülői felelősség mindkét szülőt 

megillesse. Amennyiben mindkét szülő rendelkezik szülői felelősséggel, azonos jogok illetik 

meg őket a szülői felelősség gyakorlása során és amennyiben lehetséges, közösen kell 

gyakorolniuk, kivéve, ha ez ellenkezik a gyermek mindenekfelett álló érdekével. A szülői 

felelősséget gyakorolhatja egyedül az egyik szülő is, ha a gyermek mindenekfelett álló érdeke 

ezt indokolja, vagy a szülői felelősséggel együtt járó jogok megoszthatók a szülők között akár 

a hatáskörrel rendelkező bíróság, akár a felek megállapodása eredményeként. 

A Fehér Könyvben foglalt, a szülői felelősség gyakorlására vonatkozó elvek 

kiindulópontja a közösen gyakorolt szülői felelősség, amely a gyermek mindenekfelett álló 

érdekét szolgálja. Az elvek olyan rendszer megvalósítását tekintik ideálisnak, amikor a közös 

szülői felelősség akkor is fennmarad, ha a szülők nem élnek együtt, kivéve, ha ez nem felel 

meg a gyermek mindenekfelett álló érdekének.  

Az 1950-ben aláírt Emberi Jogok Európai Egyezmény 8. cikke értelmében a gyermeknek 

és szüleinek egyaránt joguk van arra, hogy a családi életbe való indokolatlan beavatkozástól 

az állam tartózkodjon, ugyanakkor az államnak elő kell segíteni a családi élet megfelelő 

fenntarthatóságát (8. cikk). 

Az Európa Tanács 1996-ban fogadta el a gyermek jogainak gyakorlásáról szóló 

egyezményt,
42

 amely a gyermek mindenekfelett álló érdekének érvényre juttatása érdekében 

szükségesnek tartja azt, hogy a gyermek valóban gyakorolhassa jogait az őt érintő, különösen 

családjogi vonatkozású eljárásokban. Ennek érdekében szükséges az is, hogy a gyermek 

megfelelő információkkal rendelkezzen és módja legyen arra, hogy kinyilváníthassa 

véleményét. 
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 Kézikönyv a gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához. UNICEF, 2007. 86. 
41

 White Paper on Principles Concerning the Establishment and Legal Consequences of Parentage, 2002. 
42

 Convention on the Exercise of Children’s Rights (CETS n 160.) 1996. 
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43

 2003-ban került elfogadásra. Az 

Egyezmény a gyermek érdekének elsődlegessége érdekében célozza a gyermek és azon 

családtagja, elsősorban szülője közötti kapcsolattartást, aki a gyermekkel él együtt. A 

preambulumban foglaltak rögzítik a kapcsolattartás rendszerességének, közvetlenségének, 

személyességének követelményét. 

 

3.3. A szülői felügyelet uniós megközelítése 

 

Az Európai Unió a családjog anyagi jogi kérdéseit nem szabályozza. Egyre több családjogi 

viszonyokkal kapcsolatos, külföldi elemet tartalmazó vitának a joghatósági, határozatok 

elismerésére, végrehajtására vonatkozó, illetve kollíziós jogi kérdéseit rendezi az uniós jog, a 

családjog anyagi jogi szabályai nemzeti szabályok.
44

  

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikk (3) bekezdése értelmében az Európai Unió 

előmozdítja a nők és férfiak közötti egyenlőséget, továbbá a gyermekek jogainak védelmét.
45

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti a nők és férfiak közötti egyenlőséget,
46

 valamint 

szól a gyermekek jogairól.
47

 A gyermekjogok körében a Charta az 1989-es gyermekjogi 

egyezményt alapul véve hangsúlyozza azt, hogy a gyermekeknek joguk van a jólétükhöz 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, továbbá kifejezi azt, hogy a gyermek 

mindenekfelett álló érdeke az elsődleges szempont, amelynek érvényesülnie kell mind a 

hatóságok, mind a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében. A Charta 

megismétli a gyermekjogi egyezménynek a szülő és gyermek közötti kapcsolattartásra 

vonatkozó rendelkezést, azaz a személyes és közvetlen kapcsolat fenntartására vonatkozó 

előírást, a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatban nem tartalmaz rendelkezést.
48

 

Az Európai Bizottság 2011 februárjában terjesztette elő az EU gyermekjogi ütemtervét, 

amelyben a Chartával összhangban fogalmaz meg a gyermekek érdekét védő intézkedéseket, 

terveket. A szülői felügyelettel kapcsolatban utal arra, hogy a családjogi viták jelentős 

mértékben megterhelik a gyermeket és különösen a szülői felelősséggel kapcsolatos 

kérdésekben folyó, határokon átnyúló családi kapcsolatokat érintő perek válhatnak terhessé a 

gyermek számára. Az Európai Bizottság a gyermek azon jogának tulajdonít jelentőséget, hogy 

mindkét szülőjével kapcsolatot tarthasson. Az ilyen kérdésekben hozott ítéletek kölcsönös 

elismerése és végrehajtása szükséges. A szülői felügyelettel kapcsolatos kérdésekben a 

kölcsönös elismerés és végrehajtás kérdéséről rendelkezik a Brüsszel IIA rendelet.
49
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 A Tanács 2201/2003 EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 

vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 

1347/2000 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A Brüsszel IIA rendelet a szülői felelősséggel kapcsolatos 

kérdésekben a joghatóság, illetve a határozatok elismerése és végrehajtása kérdését rendezi, ezek azonban 

európai nemzetközi polgári eljárásjogi kérdések, így a rendelet a családjog anyagi jogi rendelkezéseit nem érinti. 

A rendelet határozottan támaszkodik a gyermekjogi egyezmény alapvető követelményeire, így a rendelet 

alkalmazása során is előtérben áll a gyermek elsődleges érdeke. 


