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A A{agyor Kciztrírsoság nevében!

A Pestí Kozponti KerÜletí Bírősőg

dr. Izs<ík orso|ya (L07?. Budopest, K|ouzcí| tér 1Ó. Ir. 14.) gyvéd cíltol képviselt

( .) telperesnek -

dr. Eordogh Lívio (lo?4, Budapest, Margít krt. 8-10. L ?.) ugyvéd ltol képviselt

( ;z. o|ottí lokos)
olperes ellen -

gyermeke|he|yezés irrínt indu|t perében o moi nopon meghozta az olcíbbi

-  í té|e te t . ,

A bírősríg oz 1993. december 6. nopjrín sziiletett , vo|omínt dz t997.
okt ber 17. nopjrín szÍi|etett nevíí gyermekeket - o je|en|egi he|yzetnek ís
megf e|e|óen- o felperesi opo gondozósábo, neve|ésébe he|yezi.

A bírősríg kőte|ezi az o|perest, hogy gyermekeí torfásríro 2oo8. februrír 1-tó|
kezdödöen, hovonto esedékesen, legkésöbb o t rpryhő 15. nopjríig gyermekenként
15-15.000 (tízenótezer-tizenőtezer), tehrít mindósszesen 30.000 (hormíncezer)
forint hotrírozoft ósszegú gyermektort sdíjot fizessen meg.

Az onyo jogosult gyermekeit minden prírot|on héten cs tőrtők du. 16.00 rót |
hétf6 regge| o8.oo óráig mogávol vinni kopcsolottortrís céljríb6l, oIy mődon, hogy oz
onyq kőte|es gondoskodni o116| , hog,í o gyermekek hétÍ6 regge| 08.00 őrokor o
ton intézménybe megérkezzenek .

Az apa kote|es o gyermekeket megf e|e|6en f e|készítve oz onyánok todni.

Az onyrít megi||eti korrícsony, hrjsvét és pÜnkósd mrísodnoPj.ín is o gyermekek
e|vitelének jogo regge| 09.00 6rrátől este '8.0o őrríig.

Az onyo az 6szi, o téli és o tovoszi szÍinet fe|ében az e|6zetes megegyezés
olopjrín, o kezdó nop reggé| o9.oo rríjrítől o zóró noP 18.00 őrríjríig ugyoncsok



rnogrívol vÍheti o gyermekeket kopcso|ottortrís céljríbről.

Á nyríri rendkívii|i kopcsolottortrís négy hét ídötortombon illeti meg oz onyát azzc|,
hogy minden év mríjus 31.i9 kóte|esek o fe|ek ennek esetleges megoszttísríbon
me9rí||opodni, e||enkez6 meg ||opodrís hírínyríbon oz jrÍ|íus 1.töl ?l-ig tor"t, o kezd6
nqp reggel o9.0o őrríjrítől a z6ró nop 18.00 őrríjríig.

A gyermekek todríscínok helye oz opo ]ok so e|ótt torténik.

A kopcsolqttort s okodrí|yrírő| o Íe|ekkcjte|e,sek egymríst hitelt érdem|ö mrídon, |ego| bb
48 rírrívol kor bban értesítení (ttívírot, te|efon).

Hq o kopcsolottorttís o gondozcí szÜ|ónél vogy o gyermekekné| fe|rnerÜlt ok miott morod
e|,,jgy ozt o kiivetkezö hétvégén azonos ídötortombon kote|esek p to|ni.

A bírősríg ezze| egyideiŰ|eg hotrí|yon kívű| he|yezi o 6. és t5. sz. ideigtenes
intézkedéseit.

Az íté|et o gyermektortrísdíjro vonotkozó részében e|Ízetesen végrehajthotő.

Á bírős g e|utosÍtjo oz o|peres viszontkereseti kére|mét.

Az ítéiet eilen c |:,ízhezvéte|tö| számított 15 noP o|ott von he|ye fe||ebbezésnek,
melyet enné| o bír sőgn l kell hrírom péld nybon benyrjjtoni.

A fe|ek o fe||ebbezésí hot ridó |ejdrto e]6tt kozosen is kérhetík o fe]|ebbezés
t rgyol son kív ! tcjrténó e|bírd|rís t.

Indoko|ős :

A f e|ek t992. j níus bon ismerkedtek meg, mojd néhóny hőnop e|te|téve|
osszeko|tcjztek, és az egyutté|ést az o|peres szu|einek tu|o.idonát képezö íngatlonbon, o

u. sz. o|ott kezdték meg. 1993. december 6.őn nev gyermekÜk
sz |etett, okinek tekintetében af e|peresi opo te|jes hotcí|y apoi elismer6 nyílotkozotot
tett.

A f e|peres és oz olperesí szÜ|ók kozott, í|l. o pe?es f e|ek gyermekneve|ési e|vei miott ís
$}oknn1q.vitrík, konfliktusok voltak, ezért .Így dontottek, hogy o szÜlóktó! elko|tcjznek,
és, egy bérelt cso|cídi hdzbon folytott k oz egy tté|éstjket. t997, oktőber t7-én
megszu|etett ís, okinek vonotkozrís bon ugyoncsok teljes hotrílyri e!ismeró
nyi|otkozotot tett a fe|peres, az1 kovetöen jb l gyakoríokká vríltok o fe|ek kozottí
vit k, veszekedések, egYre s lyosobb konf liktusoik t modtok, így o f e|peres
nehezményezte, hogy az a|peres kevés ídó.| fordít o h ztortásro, ríll spontjo szerint o
gyermekekke| sem f oglo|kozott e|eget, mert ekkor mór eröteljes érdek|ödést mutotott
o scientolő9íoí egyház tonoí ír nt.
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Az a|peres ugyonokkor a fe|peres cso| dho; vo|ő viszony t kífogríso|to, me9gyözídése
szerínt a f e|peres kevés ídót fordított q cso|rádjríro, és etniqtt érezte űgY, hogy o
sciento| 9ioí egyhóz tq| n segítséget odhot o cso| dí egység he|yreá||ítósóhoz. í||. o
gyermek nev e|ésben i s so k hos znos íthotrí t<ím pontot nyrÍjthot.

A scíento|őgioí egyhóz tonoínok megísmeré,sét o fe|peres nem t mogotto, sót ezt
kifejezetten e||enezte, mert ídóve| űgy érezte, hogY ez olperest g<íto|jo o
gyermekneve|ésben és a ve|e volő normrí|is viszony fenntortrís<íbon is. Ú9y dontott, hogy
felszrímo|jo oz é|ettársi kozosséget o|peresse|, de miután oz onyo meggyözte ót orrrí|,
hogy sz m<íro az egyutté|és és o gyermekek csol dbon torténö fe|neve|ése o
legfontosobb, ezért a f e|peres ljgy dontott, hogy o tovríbbiokbqn is egyrítt morodnok. A
késóbbjekben ozonbon szembesÜ|níe kellett azza|, hogy tov bbro is mé9 elszántobbon
gyokoro|jo o sciento|őgiot egyhóz tlrrc+it';
A f e|peres ezért 2000. nyorrín .. r\vl . zrt csol di h zot bére|t, ohov egyedu| kívdnt
e|ko|tozní, Szóndék rő| tósékoztotto oz otPerest, oki isméte|ten e||enezte az egyutté|és
f e|szómol s t, ezért egylitt ko|toztek Erdókartesre.

?ooL. nyar n o konf|iktusok jro f e|é|edtek, és ekkor már oz o|peres o gyermekekke]
egyiitt o szi.j|eíhez ko|tozott. A fe|ek meg<í|lopodtok obbon, hogy a f e|peresi opo és o
gyerekek kozott o kopcso|ottorfds rendszeres |esz, eszerint o hétkoznopokot o
9yermekekaz ony vo| tÖ.ltik, mí9 o hétvégeket az op nrí|.
Ez ?oo4. szeptemberéig o 

.meg 
||opodrís szerint mrikodott is, de ekkor o te|ek űgy

íté|ték meg, hogy az egyutté|ést ísméte|ten meg kell prríb lní , ezért az é|ettórsi
kopcsototot megint csok he|yrerí|lítottdk.

2005. nyor n az é|ett rsí kopcso|ot vég|eges fe|szómo|<íso tortént meg, mert ekkor az
o|peres tigy dontott, hogY az <í|Iondríon ismét|ódö vltók miott cz egyutté|és fenntortríso
indoko|ot|on, ezért e|ko|tozott, de o gyermekek o fe|peresí opánál rnorodtok. A
késóbbiekben meg<íllopodríst kotottek, hogy o gyermekek hétkoznop az a|peresné|,
hétvégén pedig o kordbbi gyokor|otnok megf e|e|öen a f e|peresi op n | |esznak.

?oo4, szeptemberében kezdte meg az |tol nos ískolqi tonulmrínyokot, s m r o
forsong idején je|ezte az oszt lyfónok gz éd*anyrínok, hogy o gyermek ídónként
e|réved, homor e|főrad,gyokron e|bombu|. Ezt az onyo o gyermek sze||enri
|et erhe|t ségév e| mogyor zt a, és o k is lrínyt v í tom i nd rjsob bon tríp l rí| to.

2005. szeptemberében oz onyq neurol gus szokemberhez, dr.
vítte e| a gyermeket, okí mrír okkor győgyszeres keze|ést írt e|ö, ozonbon oz olperes
e||enezte o gyermek ilyen se||egú gyóg1vkeze|ését, tortvo o gyógyszerek erös
me | | ékhotds t l. Tgy ekezett mtís, o lternoi ív gy ógymődot keresn í.



A kís| ny 2006, m rcius L4-én opjdvol církuszi e|óodríson volt, amikor ís a gyermek
rosszu| |ett, végtagrőngrísos tíllopotbo ker[j|t, és ezt kovetóen az édesapa ozonno!
megkezdte o kis| ny orvosi gyógykeze|tetését, és ezen idóponttó| kezdídöen a gyermek
neve|ését, f e|ugye|etét sojrít h ztortrfucíbon vol sítjo meg, A gyermeket tőbbé nem adto
az onyo gondozrísríbo. A gyermek gyógykeze|ése dr. neuroIrí9us
szokorvosná| torténík, je|en|eg mo o kísl<íny q fo|yomotos győgyszerszedések
kovetkeztében is tÜnetm ?ntes, epí|epszirís jel|egti problémríí megszrjntek.

A f e|peres sojrít, oktqt(fuszervezö v |lo|kozríst ijzeme|tet, az ebb6l sz rmoző egyhavi
nettó keresetét o 2006. jtínius 5.én megtortott trírgyo|tfuon hovi 340.000 forintbon
je|o|te meg, mojd ezt a 2008. jonurír 29-i tórgyo|císon mrídosítotto, orro utolvo, hogy ez
az dsszeg a cég hovi bevéte|ét jelenti, az 6 tény|eges keresete, ame|yet o csa|ődjo
megé|hetésére fordít, 90.000 forintn | nem mogosobb osszegú, de a megé|hetés olopjrít
képezí oz d|tolo korríbbon oroko|t osszegek utcín jdrrí komot ís, mindezekre tekintettel
hovi 120.000 f orintot tud soj t mogo és gyermekei megé|hetésére f ordítoni.

A f e|peres Budopest kerÜletben egy szóz négyzetméteres cso|cídi h zos íngotlont
bére|, ohol míndkét gyereknek krj|on oncíll szobo ker |t berendezésre, kor bbon ennek o
bér|eti díjo 120.000 forínt vo!t, je|en|eg abérbeadó részére végzett sz<ímítrístechnikoi
munko fejében ez csupőn 50.000 forint. A hovi rezsiko|tséget a fe|peres hovi 20.000
foríntbon je|o|te meg. tre|en|eg nég tu|ojdon t képezl egY Suboru típusti gépsórmŰ,
omelynek elod so foIyomotbon von, he|ye,;te egY ?o éves Toyota terepjórőt kív<ín
5cc.03c f crintér.t nugvasárolní.

Munkoídeje kotetlen, azt te|jes mértékben o gyermekek elfogloltsógőhoz, otthon
tortőzkodrísríhoz ígozítjo, vogyis ez azt jelenti,hogy o gyermekekért gyokorto ö megy
oz iskoltíbo, és ezen idóponttő| kezdödöen míndvégig gyermekeive| Von egyutt, o
tonu|osbon segíti öket.

rnrísf él éve, ?0o7. szeptemberétó| hetente kétszer teniszezik, o
teniszoktotrís o két gyermek tekíntetében tlogoson 30.000 forintbo kerÜ|. A kislríny
nasf é| éve hegedul.

Az o|peres morketing tevékenységet folytofr5 bt.-t vezet , az ebból szóemozó hoví
rítlogkeresetét koze| 82.000 foríntbon je|olte meg, Tulojdonrít képezi egY negYven
négyzetméteres |ok s.

2006. m rcius kcizepétó| a fe|peres dontése o|opj n keri.jlt o fe|peresí opo
gondozóstíbo, neve|ésébe, mí9 vdltozot|onul az onyo neve|ésében moradt. Egy
kopcso|ottortrfu olkolm vo! ozonbon o gyermek 200í mríjusábon 9y dontott, hogy o
tovríbbiokbon ö ís qz opjrívoi kíván é|ni, ut bb ezt azza| mogyorózta, hogy nem csok oz
opjrívol vo|ő egyÜttélést kívríntq kiprríbrí|ní, honem hírínyzott nekí testvére is.
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Míndkét gyermek a Á|tal.ínos Isko|o tonultíjo , és abeszerzett pedagőgiai
vé|emény szerint a gyermekek l I es kiegyensrjlyozotton fejlódnek az opoi kornyezetben,
qz édesopo kcjvetkezetes szigorrol neveli o gyermekeit, o gyermekek tonszereí
f e|szer e|és ei meg vonnok.

A f i vonotkoz<ísríbon rcigzíti o pedagőgiai vé|emény, hogy tonu|mányi munkríjríbon
képességei q|ott morod, motemqtiko trírgybríl j.5l te|jesít, de nogyobb szorgolommo|
sokkql jobb te|jesítményre |enne képes. Ezen pedagógíoi vé|emény ?007. őpri|is t6-ón
szrjletett, ehhez képest o ?0a7. december 18- n beszerzett pedogrígioi vé|emény a
kor bbívol színte ozonos torto|mrj, onnyibon ozonbon tobb, hogy kitér a gYermek bor ti
kopcsolotoíro is, omelyet o szi.jlók rendszeresen f igyelemmel kísérnek, sót e
vonotkozásbon még oz osztályfónoktól ís tqn csot kértek. A pedagőgus rogzíti, hogy o
szti|ókke| kopcso|otbon d|l, és a gYermekke| eset|egesen fe|merri|ó prob|émákot meg
tudj<ík o|doní. Kiegyens lyozot|ons grő| , negatív ír ny v<í|tozrísrrí| ezen beszerzett
pedagógiai vé|emény nem beszé|.

?0a7, rípri|is 16.rín kelt pedogrígioi se||emzés szerínt idónként f<írodékony, de
kiegyensrÍlyozott, kedves, borcítsrígos gyerrnek, tonu|mcínyí eredménye képességeinek
megf e|e|öen o|okul. A ?0a7. december 18.rín beszerzett pedagőgiai vé|emény sem
tortolmoz o kor bbíhoz képest mríst, tonu|mrínyí e|ómeneteJe megf e|elö,
kíegyensrilyozott, nyí|t kis| ny, tísztrín, gondozotton jelenik meg az iskolcíbon. A gyermek
ircínt míndkét szÜló érdeklódik, oz uttíbb érl;zzett pedagógiai vé|emény rcigzíti, hogy oz
éd esopo kciv et kezet es s z i go r ro| neve I i gy ermekeit .

A f e|peres eredeti keres eti kére|rnében mindkét gyermekek nrílo torténí e|he|yezését
kérte, és az alperes szÜlói f e|ugye|etének megszllntetését ís índítv nyozto, utotvo orro,
hogY oz o|peres veszé|yezteti mogotort<ís vo| testí épségét , egészségét azza|,
hogy győgyszeres keze|ését nem biztosítotto' A késóbblekben o perben beszerzett
bízonyítékok és o nevŰ gyermek 2008. jonu r ?9-én tett nyi|otkozotcíro ís
tekintettel mődosítotto kereseti kére|mét, eszerint o kopcsolottortcfu szobtí|yozósót
nem e||enezte csijtortok du. 16.00 órótő| hé1'f 6 regge| 08.00 óráíg, azza| ozonbon , hogY
Qz oktot si intézményben vo|<í megje|enésró| o kti|on é|ö olperesi sztj|ónek kel|
gondoskodniq. A rendkívtj|i kopcso|ottortcísro vo|ő jogosults got sem vítotto, és ezen
belí.iI o nyríri rendkívÍ.iIi kopcsolottqrtííst négyhetí idótortombon nem e||enezte.
Gyermektort<ísdíj megríllopít st o m dosított keresete szerint 2008. februór l.tól
igénye|t gyermekenként hovi 15-15.000 forinf f ix ossz egben.

A szÜ|óí Íe|ugye|eti jo9 megsztintetése irtínt e|öterjesztett keresett kére|métól utríbb
el  l l t .

Az a|peres o f e|peresi kereset elutosít& t indítvdnyozto, és víszontkeresettel mindkét
gyermeknek n lo torténí e|helyezését kérte, kifejezetten hivqtkozott orro, hogy
meggyózödése, hogy o Íe|pqres durvo, erószqkos ember, o gyermekeket, k lonosen

terrorizLí|jo' így ó o|ko|motlon o gyermekek fo|yomotos, cí!|ond<í gondoz&óra,



neve|ésére, Kérte értéke|ní q f e|peres onkénye.s mogotortcísrít, omely szerint a f e|peres
az a|peresi onyo hozzőjáru|áso, be|eegyezé,se né|kÜ|, onhotolm |og dontott gy, hogy o
kis| nyt ?006, mcírcius kozepétö| sojdt h ztortrísőbon kívrínjo neve|ni, és hosszrÍ idón
kereszttj| még o kapcso|ottortást sem kívrínto o kÜlon é|ö szu|6 és a gyermekek kozott
biztosítoni.

Gyermektort sdíj megríllopítasót 6 mo9o ís igénye|te gYe?mekenkénti hqvi 60.60.000
f o r íntos osszegb en az ít é|ethozoto |trí | kezdödö en.

A kopcso|ottort<ís szobdlyozasót o bírríi gyokor|otnok megf e|e|óen ö mogo ís kérte.

A f e|peres mődosított keresete o|opos , az a|peres viszontkeresete olopto|on.

Á Csjt. 7?/^. s (1) bekezdése szerint o gyermek e|he|yezéséró| o szÜ|ók dontenek, de o
szij|ók megegYezésének hiríny bon o bírrís g o gyermeket onnd| o sztjlónél he|yezi e|,
okiné| a kedvezóbb tesÍi, érte|ml és erkolcsí fej |ódés biztosított.

Az íté|kezési gyokor|ot egységesítése érdekében o Legf e|söbb Bírrís óg t7. sz. irríny e|ve
rogzíti ozokot o szemPontokot, ome|yeket az i|yen tórgy,J perekben értéke|ni ke||, az
egY es é|ethe|y zet ekkel oss zef ri ggésben f e l mer í.j l ö kér d ése k kop c s őn.

A gyermeke|he|yezés o|opvetó szetnpontjo o gyermek érdeke, ̂  bírrís<ígnok o
g7,ei.ne|lalhel:1ezés ,lapcsán.vízsg |nío kel| .rzt, hogy vojon me|yik fé| fe|e|ós o cso|<ídi
egYseg rnegbom|asóért, A bizonyít s; e|1óros |ef o|ytotríso ut n nyilvcínvo|ó, hogy o csolcíd
széteséséért vol|ő fe|e|6sség míndkét fe|ei terhe|i, Megd|lopítotto a bírősőg, hogy o
f e|peres |obbonékony, heves természetŰ és, egy idó ut n képte|en vo|t toler<í|ní ,hogy az
onyo egYre tÖ.bb id6t szentelt o scíentolrígioí egyhőznok o cso| d rovrísríro. Az o|peres
nem togodto, hogy torekedett ezen egyhóz tonoinok megísmerésére, de ezt o csol dí
béke, volomint sojrít és a gyermekei é|eténekjobbítds a érekében tette,

A fe|peresí |lríspont szerint az olper.es gyermekneve|ésre o!kolmotlon, í||etve
gyermekneve|ésj képessége je|entös mértékben csokkent vo|| si hovotortozósa miott.

A bírősóg megíté|ése szerint onmogtíbon o voll sí meggy1zódés vo|omely egyhózhoz vo|ő
tortoztís nem j.í. gyermekneve|ésí olkolmot|onsríggol, sót még o gyermekneve|ési
képességet sem rontjo, f e|téve hq o szu|ó o vo|| st megf e|e|6 keretek kozott gyokoro|jo.
A f e|peres nem bizonyítotto, hogy oz onyo voltrísgyokor|&tíva| o gyermekek f eJ|ódését
kríroson befolyríso|to, ebbó| okszerúen kovetkezik hogy az a|peres vo||ríso o|opj<ín nem
o| ko|mot|on gyerm ekneve|ésre,

A bírtístíg kíemelten vizsg<ílt,o q gYermekneve|és szempontj b<í| re|evcíns ozon tényezöt ,
hogy mílyen q sztj|ók neve|ést képessége, mílyen szemé|yes tu|ojdonscígokko|
rende|keznek és ennek o|opjrín melyikójí.jk o|kolmosobb gyermekeikneve|ésére.
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A f e|peres ?006. március kozepétö| ről, mí9 2006. mríjus végétö| ,rríl is soj t
hríztortrís bon gondoskodik, és o beszerzett kcirnyezettonulmríny és pedagőgiai
vé|emények olopj n is a gYermekek Íe|'6dése kiegyens |yozott.

Ezt nern csok o fent em|ített bízonyítékok t mosztjrík o|rí, honem o perben beszerzett
igazságugyi pszícho|rígus szakértöi vé|emény is, omely ozt rogzíti, hogy o gyermekek
fe1|6dése oz opoi k rnyezetben nem tér e| q kordbbítő|, mindkét gyermek szellemí,
érze|mi ÍeJ|6dése megf ele|ó szintrj.
Nem nyert igozol st oz onyo ozon l|ítcíso, mely szerínt oz oPo durvo, zsornokí , idínként
agresszív mogotort<fu és ez k ros o gyermekek sze||emi, |e|ki f eJ|6désére.
A bírósőg megíté|ése szerínt amennyiben oz oPo i|yen terrorbon neve|né gyerekelt,ligy
onnok testí és mentcí|is kovetkezményei |ennének, ame|yeket nyÍ|v n o pszicho|őgus
szakért6, sót o gyermekek pedagógusoí is ész|e|tek volno, ozonbon erre utolő je|zést a
bírősóg egyet)en a gYermekekke| foglo|koző szakembertó| sem kopott.
Az ísmételten beszerzett pedagógiai vé|emények tov<íbbro is o gyermekek
kiegyens |yozottságót ígozolt k, obbon o korríbbiokhoz képest vá|tozast o pedogőgusok
nem toposztoltok.
Teh<ít oz olperesi l!ít s e korben t |értékelt.

Az a bízonyítrísí eljrírrís sordn is kiderijlt, hogy a f e|peres hot<írozott és kovetkezetes
neve|ési e|veket o|kolmoz, ez ozonbon nyi|vdn nem jdr egylk gyermek mentrí|is
séru|éséve| sem, sót mo.go nyilotkozto u bírősógi megho||got so so.rdn, hogy.az.oPjo
kovetend 6 pé|da sz máro.

A bírősóg meggyízódése, hogy o kovetkeze1es neve|ési e|vek, oz ídónként mértéktortő
szcímonkérés, kontro|l hosszrj trívon egY kamoszkorbon |évö gyermek jovát szo|g ljo,
hiszen o szti|ónek az é|etre kel| o gyermeket neve|níe. o 2008. jonurír 29-i
tárgyolríson mogo nyi|otkozto, ho9y oz onyo engedékenY, kevésbé szrímonkérí, idínként
kovetkezet|en, s ó j.íI tudjo, hogy ÍeJ|ödé.stjket ínkcíbb az opoí é|ettérben torténí
e|he|yezés biztosítjo., nég okkor is ho je|en|eg az onyoí engedékenység kedvezóbb
sz mukro.

nyi|vrín neméb6|, é|etkor bí5l fokod<íon is érze|mi|eg tqlíín erótel1esebben kó.tód.k
oz onyríh oz, és to|rín jobbon, hongs lyozottotlban lgény|í oz onydvo| volrí tobb egy tt]étet
is. Ezt vi|rígoson megfoga|mozto o pszícho|őgus szakértöi vizsgrí|ot olkolmrívo! is.
Ugyonokkor oz is tény, hogy oz opj hoz ís kőtódik, öt is szeretí, opj vo| níncs rossz
víszonyban, és tulojdonképpen e|fogodjq o m r eddíg kioloku|t he|yzetet, miszerint rr5|o
édesopjo gondoskodott eddig is, és o jovóbetr síncs kÜlonÖ.sebb kifogcfuo oz opoi neve|és
ellen.

A |eónygyermek onyjo irrínti eröte|iesebb érze|mi kotódese megolopozhotnrí oz ony n<íl
torténö e|he|yezést, . híszen onmog bon Qz onyo ís q|kolmas gyermekneve|ésre
ozonbon o bírrísríg éppen o cao|<ídi egység megr5vtfua a gye?mekek kiegyenxÍlyozott le|ki
f e1|ödésének érvényesu|ése miott indoko|otlonnok tortotto szétvá|aszt sukot.



A pszicholőgus szakértíi vé|emény ís rogzíti, hogy oj n|otos lenne o gyermekek egyÜttes
e|he|yezése, de q gyermekek pszicho|rígusn l tett nyí|otkozoto olopjrín is, ktj|onosen' 

2008. jonutír ?9-én tett e|óod<ís brí| ís egyérte|mrÍen kítrjník, hogy kozottrik
nogyon er6s a testvéri kotődés, kijlonosen rogoszkodík hoz.

e|mondtq q megho||got so o|kq|rndvol, hogy 
"gyre 

onál| bb , de é|etkorábő|
fokodríon idónként elfelejti oz epi|epszio e|leni gyógyszer beszedését és ezt ó e||en6rzj
mert onyjukt I o győgyszere||enessége míott nem v<írhotő e| o hétvégi
kopcso|ottortríso kon ennek kontro l I rí|ríso.

Az a|peres hívotkozríso szerínt a f e|peres gYermekneve|ésre olkolmot|on, mert t
onkényesen sojdt hríztort sdbo, neve|ésébe he|yezte az onyo hozzá1áru|ríso,
be|eegy ezése né| ki.j |.
A beszerzett bizonyítékok o|opj n orvosi , j||etve gyógyszeres keze|ése mrír nem
volt e|od zhotő. Az onyo tudto, hogy a gYógYszeres keze|és índokolt , de azl mégis
elhrírította. A gyors és ozonno|i dontés o gyermek érdekében ||t, s ezt o dontést o
f e|peres vrí||olto fe| qk r gyis, ho9y o kíslrín7t soj<ít neve|ésébe vonto.
A bíróság is egyetért azza|, hogy az índokolotlon győgyszer f ogyasztdstrí| tortőzkodni
ke|l, vonnok ozonbqn é|ethe|yzetek omikor azt kivédeni nem lehet. A hot rozottsóg és a
dontesképesség o szÜ|ótól e|vrírhotrí, s e vonotkozosbon 9y trinik, hogy aÍe|peres jobb
neve|ésl képességge| rende|kezlk, ebbö| fokodőon e korben gyermekneve|ési
olko|mot|ons 9rő|, vogy ozt le-rontő tényezéríl f e|peres tekíntetében nem |ehet szó.

A perben beszerzett bizonyít ékokolopjdn rogzíthetl, hogy a f e|peres szemé|yisége a
beszerzett szakértöi vé|emény tijkrében ís rendezett , gyermekneve|ésre olko|mos
megÍe|eló |okrís. és onyogi kor |ményekke| is bír. A gyermekek sz m ro llondősrígot
biztosít, ezért tehdt olopos ok nincs orro, hogy o bír sríg a gYermekeket o sz mukro
megszokott kornyezetbíl kiemelje.

Á Csjt. 72/ A. s (1) bekezdése o|opj n o bírrís g a f enti índokokro utolvo hozto meg
hotrírozotcít.

Á tortdsdí; tekíntetében a bírősóg o Csjf , 69/ A., B. és C. S-ok olopjrín dontott, így az
a|perzst ony nok mint kli|on é|6 szu|önek okcír o soj t szukséges tortrísrínok rovríscíro is
hozzó ke|l j ru|nío o tó|e kij|c'n é|6 gyermekei tortrísóhoz,és neki mint k lon é|ó szu|önek
o tortds t pénzben (gyerrnektort sd,L ) ke| l szo |grí|totni o.

Az o|peres egyhavl nettő ót|agkeresete 82.000.. Ft.bon kertitt igazo|ősra, ezt o
f e|peres utríbb e|fogodta, és ehhez mérten pontosítotto a kereseti kére|mét, és 2008.
f ebruőr 1.tó| gyermekenként 15-15.000.. Ft megcí|lapít s t igénye|te, ome|y o
gyermekek é|etkorávo| és gz o|peres ríltal igozolt jo.vedelmi viszonyokkq| is or nybon
ríl|rínok tekinthetí,tehót ennek megÍizetésérekcite|ezte o bírősóg az o|perest.



Pestí Ktizponti Kerti|etí Bírősríg

A bírősóg o Csjt. 92. s (4) bekezdése o|apj n hotrírozott q ki.ilon é|6 sz |ó es o
gyermekek kozotti kopcsolottort srő|, és e korben értéke|te az olperesi onyo erös
érze|mi kotídését gyermekeí f e|é, és mé|tónyolto ozt o gyermek rílto| e|íterjesztett
igényt ís, miszerint oz onyjukko| o kor bbíokhoz és az cí|tolcínos bír i gyokorlothoz
képest ís jővo| tobbet kívrínnok egyutt lenni , ezért o bírőscíg minden p rot|on héten mőr
csijtortok dé|ut nj trí| kovetkezö hét hétfö regge|éig bíztosítotto o kopcsolottortríst;
f e|eme|ve qz igen szé|es korrj rendkív li kopcso|ottqrt s lehetóségét is.

Az e|ózetes végrehojthotősóg o Pp. 231. s o./ pontjo o|opj n rí|l fenn.

A bírősóg az 5, és 15. sz. végzéseive| ideig|enesen rendezte az onyo és a tó|e kÜ|on é|ö
gyermekek kopcso|ottort s t, ezért o bírős<íg utőbb q Pp. 156. s (6) bekezdése olopj n
hot lyon kíví.j| helyezte ezen ideig|enes jntézkedéseit.

Fentiek ttikrében tehrít o bírrís g az olperesi viszontkeresetet mint megolopozot|ont
elutosítotto.

A gyermektortrísdíjro vonotkozőqn qz íté|et e|ízetesen végrehojtondő o Pp. 231. S o./
pontjo olopjtín.

A mődosított keresetí kére|mek olopjrín ko|tség igény nem merÜlt f e|, o bírrísrígnok
tehcít e korben hot roznia m<ír nem kellett.

Budopest, 2008. jonuár 29.
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