
 
BUDAVÁRI CSALÁD- ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Felügyelt kapcsolattartás 
 

 Időpont: pénteken 14 és 18 óra között 
 

 A felügyelt kapcsolattartás célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a gyermeknek a 
fejlődésében fontos szerepet betöltő 
személlyel való kapcsolattartásra egy 
semleges helyszínen. 

 Kizárólag bírósági ítélettel, végzéssel, 
illetve gyámhivatali határozattal vehető 
igénybe.  

 Azon felnőtt személyek igényelhetik, akik 
mediátorok segítségével megállapodást 
kötöttek intézményünkkel, azaz: 

 aláírták a kapcsolatügyeleti 
együttműködésről szóló egyezséget; 

 elfogadják a házirendet; 
 folyamatosan együttműködnek az 

intézmény szakembereivel. 

 A kapcsolatügyelet szolgáltatásainak 
igénybevétele olyan esetekben indokolt, 
amikor a gyermek még nem ismeri, vagy 
nagyon régen látta a szülőt, illetve amikor 
ellenállást mutat vele szemben, továbbá, 
ha a szülők közötti kapcsolat jelentősen 
megterheli a gyermeket, ha a szülőnek 
nincs hova vinni a kapcsolattartáskor a 
gyermeket, és a szülő szakember 
támogatását igényli kapcsolattartáskor. 
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Továbbra is várjuk Önt az alábbi 

elérhetőségünkön: 
 
 
 

Személyesen az Attila út 89-ben 
 

hétfőn  9:00-17:00 
kedden 13:00-17:00 
szerdán 13:00-17:00 

csütörtökön 9:00-17:00 
pénteken 9:00-13:00 

 
Telefonon a 356 83 63-as számon 
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