
A szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések: 

 

3. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei 

4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége] 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a 
gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát 
tiszteletben tartva - együtt kell működniük. 

4:174. § [A gyermekkel együttélő szülő tájékoztatási kötelezettsége] 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi 
állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként 
tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos 
felvilágosítást meg kell adnia. 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen 
gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy 
a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől 
különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy 
megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek 
nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli 
tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi 
tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 
iskolájának, életpályájának megválasztása. 

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen 
gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről 
a gyámhatóság dönt. 

4:176. § [A különélő szülő tájékoztatási kötelezettsége] 

Ha a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosítja a gyermek gondozásával, 
nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, a vagyonkezelés és a gyermek 
vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet gyakorlására, a szülői felügyeletet e 
tekintetben a különélő szülő gyakorolja. A különélő szülő tevékenységéről a szülői 
felügyeletet egyébként gyakorló szülőt tájékoztatni köteles. 

4:177. § [Közvetítés a gyámhatósági eljárásban] 

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő 
együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása - ideértve a 
különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást - érdekében a szülők számára 
közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el. 
 
 
 
 


