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2019. évi ..... törvény 

A felügyeleti jog megszüntetésének átalakitásáról

1. §

A büntetőeljárásról szóló törvény 2017. évi XC. törvény 572. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

1. A bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló törvénynek a szülői felügyeleti jog megszüntetésére
vonatkozó  rendelkezései  alapján  az  ügyészség  indítványára  megszüntetheti  a  vádlott  szülői
felügyeleti jogát, ha a vádlottat a vele együttélő hozzátartozója sérelmére elkövetett szándékos
bűncselekményben bűnösnek mondja ki.  Ha a  vád tárgya  a vádlottal  együtt  élő hozzátartozó
sérelmére  elkövetett,  legalább  három évig  terjedő  vagy  ennél  súlyosabb  szabadságvesztéssel
büntetendő  szándékos  erőszakos  bűncselekmény,  az  ügyész  köteles  a  szülői  felügyeleti  jog
megszüntetését indítványozni.
2. A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítvány előterjesztését a vádlott másik szülője, a
vádlottal együtt élő hozzátartozója, vagy a gyermek egyenesági rokona vagy nagykorú testvére az
eljáró ügyészségnél  kezdeményezheti.  Ha az ügyészség a kezdeményezéssel nem ért  egyet,  a
kezdeményezést  haladéktalanul  megküldi  a  gyámhatóságnak  a  szülői  felügyeleti  jog
megszüntetése  iránti  per  indításának  a  megfontolása  érdekében  és  erről  a  kezdeményezőt
tájékoztatja.
3. A bíróság a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti igény érvényesítését egyéb törvényes
útra utasítja, ha az indítvány elbírálása a büntetőeljárás befejezését jelentősen késleltetné, vagy az
indítványnak a  büntetőeljárásban való érdemi  elbírálását  más  körülmény kizárja.  A bíróság  a
szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti igény érvényesítését csak különösen indokolt esetben
utasíthatja egyéb törvényes útra, ha a vád tárgya a vádlottal együtt élő hozzátartozó sérelmére
elkövetett,  legalább három évig terjedő vagy ennél  súlyosabb szabadságvesztéssel  büntetendő
szándékos erőszakos bűncselekmény.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt években egyre súlyosabb családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek kerültek a
nyilvánosság  elé.  Ezek  alapján  egyértelműen  kiderült,  hogy  szükség  van  a  jelenlegi
jogszabályok  módosítására.  Problémák  merültek  fel  a  jogalkalmazási  gyakorlattal  is.  Jelen
törvényjavaslat célja, hogy kibővítse azon hozzátartozók körét, akik esetében - az ügyészség
indítványa  alapján  -  a  bíróság  megszünteti  a  szülői  felügyeleti  jogot.  E  törvényjavaslat
megteremti  annak  lehetőségét,  hogy  ne  csak  a  gyermekekre,  hanem  lényegében  minden
hozzátartozóra vonatkozóan kezdeményezni lehessen az eljárás megindítását.Fontos változtatás
az is,  hogy a súlyosabb személy elleni  erőszakos bűncselekmények esetén (pl.  súlyos  testi
sértés,  ennek kísérlete,  emberölés és  ennek kísérlete)  az ügyész köteles  a  szülői  felügyelet
megszüntetését indítványozni. Ez az intézkedés fontos preventív célokat is szolgál, ugyanakkor
természetesen a döntés továbbra is a bíróság kezében marad.

Másrészt a javaslat szigorítja annak a lehetőségét, hogy a szülői felügyeleti jog megvonásának
vizsgálatát a bíróság a törvény egyéb útra utasíthassa, ezáltal az érdemi döntés elsikadhasson.

E  javaslat  továbbá  összhangban  van  az  Európa  Tanács  2011-ben  elfogadott  Isztambuli
Egyezményével,  melynek  31.  cikke  kimondja,  hogy  "a  részes  felek  megteszik  a  szükséges
jogalkotási vagy más intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a láthatási jog vagy a
szülői  felügyeleti  jog  gyakorlása  ne  veszélyeztesse  az  áldozat  vagy  a  gyermekek  jogait  és
biztonságát."

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat előírja, hogy mely esetekben köteles az ügyész a bíróságnál a szülői felügyeleti jog
megszüntetését kérni, továbbá – a kezdeményezők körének pontos meghatározása mellett -
kibővíti  azon személyek körét,  akik  az  ügyészségnél  indítványt  tehetnek  a  vádlott  szülői
felügyeleti jogának megszüntetésére. 

A javaslat  szigorítja  annak  a  lehetőségét,  hogy  a  szülői  felügyeleti  jog  megvonásának
vizsgálatát  a bíróság a törvény egyéb útra utasíthassa: amennyiben súlyos,  személy elleni
bűncselekményről van szó, e körben a bírói mérlegelés lehetősége csökken. 

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés
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