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Rendhagyó Törvényházi Szeminárium – Ismeretterjesztő sorozat a családi 

kapcsolatokat érintő főbb jogszabályi  rendelkezésekről 

 

 

 

1. Mit jelent a szülői felügyelet? 

 

�  A gyermekek 18. éves korukigszülői felügyelet alatt ál lnak.  

 

�  A szülői  felügyelet  körében az anya és az apa jogai  és kötelezettségei 

azonosak 

-  a gyermek érdekében és egymással együttműködve kötelesek 

gyakorolni  

-  tájékoztatniuk kell  a gyermeket az őt érintő döntésekről,  a 

véleményét ki  kell  kérniük – korára, érettségére 

tekintettelf igyelembe is kell  venniük.  

 

 

2. Milyen jogok és kötelességek alkotják a szülői felügyeletet? 

 

�  a gyermek nevének meghatározása:  

-  családi neve lehet valamelyik szülő születési ,  vagy  

házasságkötéssel szerzett családi neve, vagy a szülők 

összekapcsolt családi neve is (max 2 tagból állhat)  

-  utónevét is  a szülők határozzák meg (ennek hiányában 

gyámhatóság dönt) 

 

�  a gyermek gondozása és nevelése:  

-  megélhetéséhez és felneveléséhez szükséges feltételeket is 

biztosít ítani kell  

-  lakhatását saját háztartásukban biztosítani kel l  

-  a gyermek szülei lakását 16. éves kora után -  a gyámhatóság 

jóváhagyásával -  a szülők beleegyezése nélkül is elhagyhatja 

(ez a szülői felügyeletet nem szünteti meg) 

 

IV. RÉSZ 
  

A szülıi felügyelet és a gyámság – a gyermekek jogai  
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�   a gyermek életpályájának eldöntése:  

-  szülők és a gyermek közös döntése (milyen iskolában, milyen 

szakirányon tanuljon tovább) 

-  vita esetén a gyámhatóság dönt.  

 

�  a gyermek vagyonának kezelése:  

-  a gyermek vagyona(pl. ingatlana) és jövedelem (pl . bérleti  díj ,  

kamat, osztalék, árfolyamnyereség) 

-  a gyermek indokolt szükségleteire kel l  a szülőknek fordítani  

-  nagykorúvá válásakor a gyermeknek ki kell  adni  

-  a szülők közösen járnak el a vagyonkezelés során, de 

egymásnak meghatalmazást is adhatnak (a meghatalmazáshoz 

közjegyző vagy ügyvéd közreműködése szükséges) 

-  szándékos vagy súlyosan gondatlan vagyonkezelés esetén 

kártérítéssel tartoznak gyermekük felé 

-  ha valaki azzal  a kikötéssel  juttat a gyermeknek vagyont, hogy 

azt a szülők nem kezelhetik, a gyámhatóság vagyonkezelő 

gyámot rendel ki  

-  ha a gyermeknek munkabére van, a szülő kérheti,  hogy a 

háztartás kiadásaihoz megfelelően járuljon hozzá  

 

�  a gyermek törvényes képviselete:  

-  a szülők képviselik gyermeket mindenügyükben, hatósági vagy 

bírósági eljárásokban 

-  a gyermek csak személyesen tehet bizonyos nyilatkozat, 

szülők nem képviselhetnek (pl.  házasságkötés, apai elismerő 

nyilatkozat)  

-  a szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, ahol 

ellenérdekű fél ő maga,  vagy közel i  rokona, i lyenkor a 

gyámhatóság eseti gyámot rendel ki  

 

�  gyámnevezés, gyámságból való kizárás:  

-  a szülők megjelölhetik, akit  gyermeknek gyámulkérnek 

kirendelni vagy a gyámságból ki  kívánnak zárni (közokiratban 

vagy végrendeletben) 

-  ha eltérő személyeket neveznek meg gyámként, a 

gyámhatóság választ .  

 

 

3. Mi történik a szülői felügyelettel a szülők halála esetén? 

 

�  Ha a szülők meghaltak a kiskorú gyermek gyámság alá kerül .  

 

�  A gyámot a gyámhatóság rendeli  ki:  

-  elsősorban a szülők által nevezett személyt  

-  ennek hiányában a közeli  hozzátartozók közül valakit  
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-  gyermekvédelmi rendszerbe került gyermek számára ún. 

gyermekvédelmi gyámot rendelnek ki  

 

 

4. Gyermekjogok védelme 

 

�  Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) keretében nemzetközi  

egyezmény született  a gyermeki jogok fokozottabb védelme érdekében 

New Yorkban, 1989. november 20-án (Magyarország is részese 1991-

től).  

 

�  Gyermekvédelmi törvényünk (1997. évi  XXXI. törvény) sorolja fel a 

gyermeki jogokat. Például:  

 

-  testi,  értelmi, érzelmi és erkölcsi,  egészséges fejlődését és 

jólétét biztosító saját családban való nevelkedés joga 

-  személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését 

veszélyeztető helyzet elhárításához,  valamint önálló 

életvitelének megteremtéséhez való segítség,  

-  a fejlődésére,  egészségére ártalmas környezeti és társadalmi 

hatások elleni védelemhez való jog 

-  a bántalmazással,  f iz ikai,  szexuál is vagy lelki  erőszakkal 

szembeni védelemhez való jog 

-  megismerje származását, vér szerinti  családját és -  a vér 

szerinti  család beleegyezése mellett -  velük kapcsolatot 

tartson,  

-  mindkét szülőjével kapcsolatot tartson akkor is,  ha a szülők 

különböző ál lamokban élnek.  

-  alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben 

meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen. 

 

 

5. Ha felbomlik a család… 

 

�  a gyermek szüleitől  vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, 

törvényben meghatározott esetekben és módon választható el 

 

�  a gyermeket kizárólag anyagi okból nem szabad családjától  

elválasztani.  
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6. Jogvédelem – hova forduljak jogsértés esetén? 

 

 

�  A gyermeki  jogok védelme minden gyermekekkel  foglalkozó személy és 

szervezet törvényes kötelessége. 

 

�  A gyermekek jogvédelmét az Integrált  Jogvédelmi Szolgálat  is segít i:  

www.i jsz.hu 

 

 

Sorozatunk az V. résszel -Ha egy kapcsolat megromlik… A házasság 

felbontása, a szülői  felügyelet rendezése,  a távoltartás -  egy hét múlva 

folytatódik.  

 

Székesfehérvár, 2018. május 25. 

 

A Székesfehérvári Törvényszék Sajtóosztálya 

 

 

 


