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A CSALÁDJOG JÖVŐJE

SZEIBERT ORSOLYA

Az Európai Családjogi Bizottság Elvei a házasság felbontása,
a volt házastárs tartása, a szülői felelősség és a házastársak közötti
vagyoni viszonyok terén*

AZ EURÓPAI CSALÁDJOGI BIZOTTSÁG ÉS
AZ EURÓPAI CSALÁDJOGI ELVEK

Az Európai Családjogi Bizottságot 2001-ben családjoggal
foglalkozó és több európai országot képviselő egyetemi
professzorok alapították a családjog európai harmonizációjának támogatása céljával. A tudományos alapokon
álló és tudományos módszerrel dolgozó, de a gyakorlat
követelményeire is figyelemmel lévő, független szervezet
az ún. Európai Családjogi Elvek kidolgozásával mintát
kíván nyújtani azon európai jogrendszerek jogalkotói
számára, ahol napirenden van a családjogi jogalkotás; az
Elveket ugyanakkor nem modellszabályoknak szánják.
Az Európai Családjogi Bizottság két testületből áll, a héttagú Szervező Bizottságból, amely az Elvek előkészítését,
kidolgozását és azok véglegesítését végzi, valamint egy
szakértői csoportból. A Szervező Bizottság tagjai részben
egyúttal az alapítók1, míg a szakértői csoportban valamennyi, a munkában érintett európai ország képviselője részt vesz.2 Az Elvek kidolgozása minden alkalommal
ugyanolyan meghatározott lépések szerint és módszer
alkalmazásával történik. Miután a szakértői csoport tagjai maguk is a családjog területén tevékenykedő kutatók,
illetve szakemberek, gondolataikkal, felvetéseikkel segítik az Elvek kidolgozását, megfelelő formában történő
*

1

2

Az Európai Családjogi Bizottság (Commission on European Family
Law) mind ez ideig közzétett Családjogi Elvei. A fordítás az angol
és német eredeti változatok alapján, az Elvek kommentárját is tekintetbe véve a szerző munkája; köszönettel Weiss Emilia észrevételeiért. Az elveket tartalmazza Boele-Woelki et al.: Principles of
European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between
Former Spouses (2004); Principles of European Family Law Regarding
Parental Responsibilities (2007); Principles of European Family Law
Regarding Property Relations Between Spouses (2013). A bontási,
tartási és vagyonjogi elvek fordításának első közlését lásd: Szeibert
Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében.
ELTE Eötvös Kiadó 2014. (A jelen közlés megfelel a korábbinak; azzal
az eltéréssel, hogy a szerző a child’s best interests kifejezés tekintetében a korszerűbb „legfőbb érdek” fordulatot alkalmazza.) A szülői
felügyelettel kapcsolatos Elvek jelenlegi közlésére az NKFIH támogatásával, a K 120623. ny. számú kutatás keretei között kerül sor.
Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Christina González
Beilfuss, Maarit Jänterä-Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny és Walter Pintens.
Magyar részről Weiss Emilia és Szeibert Orsolya.
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megfogalmazását; azok megalkotásáért ugyanakkor a
Szervező Bizottság tagjai felelnek.
Az alábbiakban az idáig közzétett Elvek egy szerkezetben kerülnek közlésre.
I. A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK ÉS A VOLT
HÁZASTÁRS TARTÁSÁNAK ELVEI
Preambulum
Felismerve azt, hogy a nemzeti családjogi rendszerek
közötti eltérések fennállása ellenére egyre nagyobb mértékű a jogi konvergencia;
Felismerve azt, hogy fennálló különbségek akadályozzák a személyek szabad mozgását Európában;
Azzal a kívánsággal, hogy hozzájáruljon a családjog
európai harmonizációjához és elősegítse a személyek
szabad mozgását Európában;
Azzal a kívánsággal, hogy egyensúlyt teremtsen a házastársak és a társadalom érdekei között, támogassa a
nemek tényleges egyenlőségét és a gyermek legfőbb érdekének figyelembevételét,
Az Európai Családjogi Bizottság a következő Elveket
javasolja:
I. Rész
A házasság felbontása
I. Fejezet
Általános elvek

1:1 Elv
A házasság felbontásának megengedettsége
(1) Jogszabály lehetővé teszi a házasság felbontását.
(2) A bontásnak nem előfeltétele a házasság meghatározott időtartamú fennállása.

1:2 Elv
Jogi eljárás és hatáskörrel rendelkező szerv
(1) A házasság felbontásának eljárását jogszabály rendezi.
(2) A házasságot az erre hatáskörrel rendelkező szerv
bonthatja fel, amely akár bíróság, akár igazgatási szerv
lehet.
CSALÁDI JOG
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1:3 Elv
A bontás típusai
A jogszabály megengedi mind a házasság közös megegyezésen alapuló felbontását, mind az egyik házastárs
beleegyezése nélküli bontást.
II. Fejezet
A közös megegyezésen alapuló bontás

1:4 Elv
A közös megegyezés
(1) A jogszabály a házasság felbontását megengedi a
házastársak közös megegyezése alapján. Tényleges különélés időszakának ezt nem kell megelőznie.
(2) Közös megegyezés áll fenn, amennyiben a házastársak megegyeznek abban, hogy házasságukat fel kívánják bontani.
(3) Ezt a megegyezést a házastársak akár erre irányuló közös kérelemben előterjeszthetik, akár egyik házastárs is előterjesztheti a másik házastárs hozzájárulása
mellett.

1:5 Elv
Meggondolási idő
(1) Amennyiben a bontás iránti eljárás megindításakor
a házastársaknak van 16 éven aluli gyermeke és a házastársak a bontásnak az 1:6 Elvben meghatározott valamennyi jogkövetkezményéről megállapodtak, három
hónapos meggondolási időt kell biztosítani. Amennyiben
nem állapodtak meg valamennyi jogkövetkezményről, a
meggondolási idő hat hónap.
(2) Amennyiben a bontás iránti eljárás megindításakor
a házastársaknak nincs 16 éven aluli gyermeke és a házastársak a bontásnak az 1:6 Elv d) és e) pontjaiban3
meghatározott valamennyi jogkövetkezményéről megállapodtak, nincs szükség meggondolási idő biztosítására. Amennyiben nem állapodtak meg valamennyi jogkövetkezményről, a meggondolási idő három hónap.
(3) Nincs szükség meggondolási idő biztosítására,
amennyiben a bontás iránti eljárás megindítását megelőzően a házastársak már legalább hat hónapja ténylegesen külön éltek.
1:6 Elv
A házastársak közös megegyezésének tartalma és
alakja
(1) A házastársaknak a következő jogkövetkezményekről kell megállapodniuk:
a) a szülői felelősség gyakorlása, amennyiben ez szükséges, ideértve a gyermek tartózkodási helyének meg3

2
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A 1:5 Elv (2) bekezdése az eredeti szöveg valamennyi változatában
az 1:6 Elv (1) bekezdésének d) és e) pontjaira hivatkozik. Tekintettel
egyrészt arra tényre, hogy az 1:6 Elv (1) bekezdése a)–d) pontokat
tartalmaz, másrészt pedig arra, hogy az 1:5 Elv – a kommentár által
is támogatott módon – úgy értelmezhető, hogy az 1:5 Elv (2) bekezdésében a házastársak egymás közötti jogviszonyáról van szó, itt helyesen c) és d) pontokról van szó.

CSALÁDI JOG

határozását és a szülő és gyermek közötti kapcsolattartást,
b) a gyermektartás, amennyiben ez szükséges,
c) a vagyon megosztása, illetve újbóli elosztása,
d) a házastársi tartás.
(2) A fenti megállapodást írásba kell foglalni.

1:7 Elv
A bontás jogkövetkezményeinek megállapítása
(1) A bontásra hatáskörrel rendelkező szervnek az 1:6
Elv a) és b) pontjainak megfelelően meg kell határoznia
a bontásnak a gyermeket érintő következményeit, de a
házastársak bármely megengedhető megállapodását figyelembe kell venni, amennyiben az megfelel a gyermek
legfőbb érdekének.
(2) A bontásra hatáskörrel rendelkező szervnek az 1:6
Elv c) és d) pontjaiban meghatározott jogkövetkezményekről szóló megállapodásnak legalább az érvényességét vizsgálnia kell.
(3) Amennyiben a házastársak nem, vagy csak részben
állapodtak meg az 1:6 Elv c) és d) pontjaiban szereplő
jogkövetkezményekről, ezekről a bontásra hatáskörrel
rendelkező szerv dönthet.
III. Fejezet
A házasság felbontása az egyik házastárs
beleegyezése nélkül

1:8 Elv
Tényleges különélés
A házasság felbontása akkor engedhető meg az egyik
házastárs beleegyezése nélkül, ha legalább egy éve ténylegesen külön élnek.
1:9 Elv
A kérelmező különösen nehéz helyzete
Azokban az esetekben, ha a kérelmező különösen nehéz helyzetben van, a házasság felbontására hatáskörrel
rendelkező szerv felbonthatja a házasságot akkor is, ha
az egyéves tényleges különélés követelménye nem teljesült.
1:10 Elv
A jogkövetkezményekről való döntés
(1) Amennyiben szükséges, a házasság felbontására
hatáskörrel rendelkező szerv dönt
a) a szülői felelősségről, ideértve a gyermek tartózkodási helyének meghatározását és a szülő és gyermek
közötti kapcsolattartást, valamint
b) a gyermektartásról.
A házastársak bármely megengedhető megállapodását
figyelembe kell venni, amennyiben az megfelel a gyermek
legfőbb érdekének.
(2) A bontás kimondásával egyidejűleg vagy azt követően a bontásra hatáskörrel rendelkező szerv dönthet a
bontás házastársakat érintő vagyonjogi következményeiről, és ennek során figyelembe veszi a házastársak bármely megengedhető megállapodását.
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II. Rész
A volt házastárs tartása
I. Fejezet
Általános elvek

2:1 Elv
A volt házastárs tartása és a házasság felbontása
közötti kapcsolat
A volt házastárs tartására ugyanazok a rendelkezések
vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a bontás mely típusa alapján bontották fel a házasságot.
2:2 Elv
Öngondoskodás
Az alábbi elvek fenntartása mellett, a házasság felbontását követően mindkét volt házastársnak magának kell
gondoskodnia saját tartásáról.
II. Fejezet
A tartás biztosításának feltételei

2:3 Elv
A tartás feltételei
A házasság felbontását követő házastársi tartásnak
feltétele, hogy a jogosult ne rendelkezzen elég anyagi
eszközzel a szükségletei fedezéséhez, a kötelezett pedig
képes legyen ezeknek a szükségleteknek a fedezésére.
2:4 Elv
A tartási igény elbírálása
A tartásra irányuló igény elbírálása során különösen
az alábbi tényezőkre kell tekintettel lenni:
– a házastársak munkaképessége, életkora és egészsége;
– a gyermekekről való gondoskodás;
– a házasság fennállása alatt a kötelezettségek házastársak közötti megosztása;
– a házasság fennállásának időtartama;
– a házasság alatti életszínvonal; továbbá
– új házasság vagy tartós élettársi kapcsolat.

2:5 Elv
A tartás teljesítésének módja
(1) A tartást meghatározott időszakonként előre kell
fizetni.
(2) A hatáskörrel rendelkező szerv a felek közös kérelmére vagy bármelyik fél egyoldalú kérelme alapján, az
eset körülményeire figyelemmel elrendelheti az egyös�szegű fizetéssel történő rendezést is.
2:6 Elv
Kivételes nehézségek a tartásra kötelezett
házastárs oldalán
Amennyiben a házastársi tartás teljesítése a kötelezettre nézve kivételes nehézséget jelent, a hatáskörrel
rendelkező szerv a jogosult házastárs magatartására
tekintettel a tartási igényt elutasíthatja, a tartást korlátozhatja vagy megszüntetheti.
2017
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III. Fejezet
Különleges rendelkezések

2:7 Elv
Több tartási igény érvényesítése
Annak megítélése során, hogy a kötelezett mennyiben
képes a tartást igénylő házastárs szükségleteit fedezni,
a hatáskörrel rendelkező szervnek
a) elsőbbséget kell biztosítania a kötelezett házastárs
kiskorú gyermeke esetleges tartási igényének,
b) figyelembe kell venni a kötelezett házastársnak az új
házastárssal szembeni esetleges tartási kötelezettségét.

2:8 Elv
Időbeli korlátozás
A hatáskörrel rendelkező szerv a házastársi tartást
határozott időtartamra biztosítja, de kivételesen időbeli korlátozás nélkül is elrendelheti.

2:9 Elv
A tartási kötelezettség megszűnése
(1) A tartási kötelezettség megszűnik, amennyiben a
jogosult házastárs új házasságot köt vagy tartós élettársi kapcsolatot létesít.
(2) A tartási kötelezettség (1) bekezdés szerinti megszűnése után az nem éled fel a házasság vagy a tartós
élettársi kapcsolat megszűnésével.
(3) a tartási kötelezettség akár a jogosult, akár a kötelezett házastárs halálával megszűnik.
2:10 Elv
A házastársi tartás tárgyában kötött megállapodás
(1) A házastársak megállapodhatnak a bontást követő
házastársi tartás kérdésében. A megállapodás kiterjedhet a tartási kötelezettség terjedelmére, teljesítésének
módjára, időtartamára és megszűnésére, továbbá a házastársi tartásról való esetleges lemondásra.
(2) A megállapodást írásba kell foglalni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szerződési szabadság
mellett a hatáskörrel rendelkező szervnek legalább a
tartási megállapodás érvényességét vizsgálnia kell.
II. A SZÜLŐI FELELŐSSÉG ELVEI
Preambulum
Felismerve azt, hogy a nemzeti családjogi rendszerek
közötti eltérések fennállása ellenére egyre nagyobb mértékű a jogi konvergencia;
Felismerve azt, hogy fennálló különbségek akadályozzák a személyek szabad mozgását Európában;
Azzal a kívánsággal, hogy hozzájáruljon a gyermeki
jogokkal és a gyermek jólétével kapcsolatos közös európai értékekhez;
Azzal a kívánsággal, hogy hozzájáruljon a családjog
európai harmonizációjához és elősegítse a személyek
szabad mozgását Európában;
Az Európai Családjogi Bizottság a következő Elveket
javasolja:
CSALÁDI JOG
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I. Fejezet
Fogalmak

3:1 Elv
A szülői felelősség fogalma
A szülői felelősség a gyermek jólétének elősegítését és
biztosítását célzó jogok és kötelezettségek összessége.
Különösen idetartozik:
a) gondozás, védelem és oktatás;
b) személyes kapcsolatok fenntartása;
c) tartózkodási hely meghatározása;
d) vagyonkezelés és
e) törvényes képviselet.

3:2 Elv
A szülői felelősséggel rendelkező személy
(1) Szülői felelősséggel rendelkezik az a személy, akit
akár teljes egészben, akár részben megilletnek, illetve
terhelnek a 3:1 Elvben foglalt jogok és kötelezettségek.
(2) A következő Elvek alkalmazása szempontjából szülői felelősséggel rendelkeznek:
a) a gyermek szülei, valamint
b) a gyermek szüleitől eltérő személyek, akik mellettük
vagy helyettük szülői felelősséggel rendelkeznek.
II. Fejezet
A gyermek jogai

3:3 Elv
A gyermek legfőbb érdeke
A szülői felelősséggel kapcsolatos valamennyi kérdésben a gyermek legfőbb érdekét kell elsődlegesen tekintetbe venni.
3:4 Elv
A gyermek autonómiája
A gyermek autonómiáját önálló eljárásra való képességével és ennek szükségességével összhangban tiszteletben kell tartani.

3:5 Elv
A gyermek hátrányos megkülönböztetésének tilalma
A gyermek hátrányos megkülönböztetése tilos nem,
rassz, bőrszín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti, etnikai vagy társadalmi származás, nemi
irányultság, fogyatékosság, vagyon, születési vagy más
státusz alapján, függetlenül attól, hogy ez a gyermekre
vagy a szülői felelősséggel rendelkező személyekre vonatkozik.
3:6 Elv
A gyermek meghallgatáshoz fűződő joga
A gyermeket életkorára és érettségére tekintettel megilleti az a jog, hogy valamennyi őt érintő kérdésben tájékoztassák, véleményét kérjék, továbbá, hogy véleményét
kifejezhesse, s annak megfelelő súlyt tulajdonítsanak.
3:7 Elv
Érdekellentét
Amennyiben a gyermek érdekei és a szülői felelősség4
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gel rendelkező személyek érdekei között ellentét van,
a gyermek érdekeit kell védelemben részesíteni.
III. Fejezet
A szülők és harmadik személyek szülői
felelőssége

3:8 Elv
Szülők
Azok a szülők, akiknek szülői jogállása megállapításra
került, a gyermek tekintetében szülői felelősséggel rendelkeznek.

3:9 Elv
Harmadik személyek
A szülői felelősség, akár teljes egészében, akár részben
harmadik személyeket is megillethet.
3:10 Elv
A megszüntetés vagy különválás hatása
A szülői felelősséget sem a házasság vagy más formális
partnerkapcsolat megszüntetése vagy érvénytelensége,
sem a szülők jogi vagy tényleges különválása nem érinti.
IV. Fejezet
A szülői felelősség gyakorlása
A) szakasz: szülők

3:11 Elv
Közös gyakorlás
A szülői felelősséggel rendelkező szülőket ennek gyakorlása során egyenlő jogok illetik és kötelezettségek
terhelik, és amennyiben lehetséges, a szülői felelősséget
közösen gyakorolják.

3:12 Elv
Mindennapi ügyek, fontos és sürgős döntések
(1) A közös szülői felelősséggel rendelkező szülők jogosultak arra, hogy a mindennapi ügyekben önállóan
járjanak el.
(2) A fontos döntéseket olyan ügyekben, mint az oktatás,
egészségügyi ellátás, a gyermek tartózkodási helye, illetve
vagyonának kezelése, közösen kell meghozniuk. Sürgős
esetekben a szülőt megilleti a jog az önálló eljárásra. A másik szülőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell.
3:13 Elv
A gyakorlás kérdésében való megállapodás
(1) A közös szülői felelősséggel rendelkező szülők a
gyermek legfőbb érdekét tekintetbe véve megállapodhatnak a szülői felelősség gyakorlásában.
(2) Az erre hatáskörrel rendelkező szerv a megállapodást megvizsgálhatja.

3:14 Elv
A gyakorlás kérdésében való megállapodás hiánya
(1) Amennyiben a közös szülői felelősséggel rendelkező szülők fontos kérdésben nem tudnak megállapodni,
az erre hatáskörrel rendelkező szervhez fordulhatnak.
2017
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(2) A hatáskörrel rendelkező szervnek elő kell segítenie a szülők közötti megállapodást.
(3) Amennyiben nem születik megállapodás, a hatáskörrel rendelkező szerv megosztja a szülők között a szülői felelősség gyakorlását, illetve dönt a jogvitában.

3:15 Elv
A szülő felelősség egyedüli gyakorlása megállapodás
vagy döntés alapján
A gyermek legfőbb érdekét tekintetbe véve az egyik
szülő egyedül gyakorolhatja a szülői felelősséget
a) a szülők közötti, a 3:13 Elvben foglalt megállapodás,
vagy
b) az erre hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján.
3:16 Elv
A szülői felelősség egyik szülő általi gyakorlása
Amennyiben csak az egyik szülő rendelkezik szülői
felelősséggel, egymaga gyakorolja azt.
B) szakasz: harmadik személyek

3:17 Elv
A szülők melletti vagy helyetti gyakorlás
A szülőtől eltérő személy a szülői felelősséget teljes
egészében vagy részben a szülők mellett vagy helyett
gyakorolhatja.

3:18 Elv
Mindennapi ügyekben hozott döntés
A szülő partnere, amennyiben a gyermekkel együtt él,
részt vehet a mindennapi ügyeket érintő döntéshozatalban, feltéve, hogy a a szülői felügyelettel rendelkező másik szülő ezt nem ellenzi.
V. Fejezet
A szülői felelősség tartalma

A) szakasz: a gyermek személye és vagyona

3:19 Elv
Gondozás, védelem és oktatás
(1) A szülői felelősséggel rendelkező személyeknek
biztosítaniuk kell a gyermek gondozását, nevelését és
oktatását a gyermek saját személyiségének és fejlődési
szükségleteinek megfelelően.
(2) A gyermekkel szemben nem alkalmazható testi fenyítés vagy más embertelen bánásmód.
3:20 Elv
Tartózkodási hely
(1) Amennyiben a szülői felelősséget közösen gyakorló személyek nem élnek együtt, meg kell állapodniuk
arról, hogy a gyermeknek melyik szülőnél lesz a tartózkodási helye.
(2) A gyermek a szülői felelősséget gyakorló személyeknél váltott módon is tartózkodhat a hatáskörrel rendelkező szerv által jóváhagyott megállapodás vagy a
hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján. A hatás2017
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körrel rendelkező szervnek a következő tényezőket kell
figyelembe vennie:
a) a gyermek életkora és véleménye;
b) a szülői felelősséget gyakorló személyek képessége
és hajlandósága arra, hogy együttműködjenek a gyermeket és ezen személyek személyes helyzetét érintő kérdésekben;
c) a szülői felelősséget gyakorló személyek otthona
közötti, és a gyermek iskolája közötti távolság
3:21 Elv
A tartózkodási hely megváltoztatása
(1) Amennyiben közösen gyakorolt szülői felelősség
esetén a szülői felelősséget gyakorló egyik személy a
gyermek tartózkodási helyét – akár országhatáron belül,
akár azt átlépve – megváltoztatná, a szülői felelősséget
gyakorló másik személyt erről előzetesen tájékoztatnia
kell.
(2) Ha a szülői felelősséget gyakorló másik személy
ellenzi a gyermek tartózkodási helyének megváltoztatását, bármelyikük a hatáskörrel rendelkező szervhez
fordulhat döntés érdekében.
(3) A hatáskörrel rendelkező szerv a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) a gyermek életkora és véleménye;
b) a gyermek joga ahhoz, hogy a szülői felelősséggel
rendelkező másik személlyel személyes kapcsolatát fenntarthassa;
c) a szülői felelősséggel rendelkező személyek képessége és hajlandósága arra, hogy együttműködjenek;
d) a szülői felelősséggel rendelkező személyek személyes helyzete;
e) a földrajzi távolság és az elérhetőség;
f) a személyek szabad mozgása.

3:22 Elv
A gyermek vagyonának kezelése
(1) A szülői felelősséggel rendelkező személyeknek
megfelelő gondossággal kell kezelniük a gyermek vagyonát annak érdekében, hogy a vagyon értékét megőrizzék,
s ha lehetséges, növeljék.
(2) A szülői felelősséggel rendelkező személyek a vagyonkezelés során a vagyon terhére nem teljesíthetnek
ajándékot, hacsak az ajándékozás nem erkölcsi kötelezettség teljesítése.
(3) A gyermek vagyonából származó jövedelmet,
amennyiben az nem szükséges a gyermek vagyonának
megfelelő kezeléséhez, illetve a gyermek tartásához és
oktatásához, a család szükségleteinek kielégítésére lehet
fordítani.
3:23 Elv
Korlátozások
(1) A szülői felelősséggel rendelkező személyek nem
kezelhetik a gyermeknek azt a vagyonát, amelyet végrendeleti rendelkezés vagy ajándékozás útján kapott, ha
az örökhagyó vagy ajándékozó így rendelkezett.
(2) Hasonlóképpen, a gyermek keresményét nem kezelhetik a szülői felelősséggel rendelkező személyek,
CSALÁDI JOG
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hacsak a gyermek nem rendelkezik az önálló döntéshez
szükséges életkorral és érettséggel.
(3) Amennyiben az ügylet a gyermekre nézve jelentős
vagyoni következményekkel jár, a hatáskörrel rendelkező szerv engedélye szükséges.

3:24 Elv
Törvényes képviselet
(1) A szülői felelősséggel rendelkező személyek képviselik a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben.
(2) A szülői felelősséggel rendelkező személyek a törvényes képviseletet nem láthatják el, ha érdekük és a
gyermek érdeke között ellentét van.
(3) A gyermeket életkorára és érettségére tekintettel
megilleti az a jog, hogy az őt érintő jogi eljárásokban
maga járjon el.
B) szakasz: a személyes kapcsolatok fenntartása

3:25 Elv
A szülőkkel és más személyekkel való kapcsolat
(1) A gyermeknek és a szülőknek joguk van ahhoz, hogy
egymással rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki és tartsanak fenn.
(2) A gyermek és közeli rokonai közötti viszony kapcsolattartást alapít meg.
(3) Kapcsolattartás a gyermek és azon személyek közötti viszonyra is alapítható, akikkel a gyermeknek közeli személyes kapcsolata van.

3:26 Elv
A kapcsolattartás tartalma
(1) A kapcsolattartás magában foglalja azt, hogy a
gyermek meghatározott ideig annál a szülőnél vagy más
személynél tartózkodjon, akivel nem él együtt életvitelszerűen, vele találkozzon vagy bármely egyéb formában
kommunikáljon.
(2) A kapcsolattartásnak a gyermek legfőbb érdekében
kell állnia.
3:27 Elv
Megállapodás
(1) A szülők és a 3:25 (2)–(3) Elvekben meghatározott
más személyek a gyermek legfőbb érdekét tekintetbe
véve megállapodhatnak a kapcsolattartásról.
(2) A hatáskörrel rendelkező szerv megvizsgálhatja a
megállapodást.

3:28 Elv
Korlátozások
A kapcsolattartást korlátozhatják, megszüntethetik,
illetve feltételektől tehetik függővé, amennyiben a hatáskörrel rendelkező szerv a gyermek legfőbb érdekében
így rendelkezik.
3:29 Elv
A szülők tájékoztatása
A szülőnek joga van ahhoz, hogy a gyermek személyes
helyzetével kapcsolatos ügyekben tájékoztatást kapjon.
6
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VI. Fejezet
A szülői felelősség megszűnése

3:30 Elv
Megszűnés
(1) A szülői felelősség megszűnik, amennyiben a gyermek
a) eléri a nagykorúságot;
b) házasságot köt vagy bejegyzett partnerkapcsolatot
létesít;
c) örökbefogadják;
d) meghal.
(2) Amennyiben az egyik szülő partnere fogadja örökbe a gyermeket, a másik szülő szülői felelőssége megszűnik.

3:31 Elv
A szülők halála
(1) Amennyiben a szülők közös szülői felelősséggel
rendelkeznek és egyikük meghal, a másik szülő fog rendelkezni szülői felelősséggel.
(2) Ha a szülői felelősséggel egyedül rendelkező szülő
meghal, a szülői felelősség az erre hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a másik szülőt vagy harmadik
személyt fogja megilletni.
(3) Amennyiben mindkét szülő meghal és legalább
egyikük szülői felelősséggel rendelkezett, a hatáskörrel
rendelkező szerv megteszi a gyermek személyét és vagyonát érintő védelmi intézkedéseket.
VII. Fejezet
A szülői felelősség megszüntetése
és visszaállítása

3:32 Elv
A szülői felelősség megszüntetése
Az erre hatáskörrel rendelkező szerv teljes egészében
vagy részben megszünteti a szülői felelősséggel rendelkező személy szülői felelősségét, ha magatartásával vagy
elhanyagolással a gyermek személyét vagy vagyonát
komoly kockázatnak teszi ki.
3:33 Elv
A szülői felelősség megszüntetése iránti kérelem
(1) A szülői felelősség megszüntetését kérheti
a) a szülői felelősséggel rendelkező bármelyik szülő;
b) a gyermek; továbbá
c) bármely gyermekek érdekeit védő intézmény.
(2) Az erre hatáskörrel rendelkező szerv kérelem hiányában is dönthet a szülői felelősség megszüntetéséről.
3:34 Elv
A szülői felelősség visszaállítása
A gyermek legfőbb érdekét tekintetbe véve az erre hatáskörrel rendelkező szerv visszaállíthatja a szülői felelősséget, amennyiben az annak megszüntetéséhez vezető körülmények már nem állnak fenn.
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VIII. Fejezet
Eljárás

3:35 Elv
A hatáskörrel rendelkező szerv
(1) A szülői felelősséggel kapcsolatos valamennyi döntést meghozhatja az erre hatáskörrel rendelkező szerv,
amely akár bíróság, akár igazgatási szerv lehet.
(2) Amennyiben szükséges, a hatáskörrel rendelkező
szerv a gyermek körülményeinek kivizsgálása érdekében
kijelölheti a megfelelő személyt vagy szervet.
3:36 Elv
Alternatív vitarendezés
A szülői felelősséggel kapcsolatos valamennyi vitában
lehetővé kell tenni alternatív vitarendezés igénybevételét.

3:37 Elv
A gyermek meghallgatása
(1) A hatáskörrel rendelkező szervnek a 3:6 Elv értelmében a szülői felelősséggel kapcsolatos valamennyi
eljárásban meg kell hallgatnia a gyermeket, amennyiben
pedig olyan döntést hoz, hogy a gyermeket nem hallgatja meg, azt kifejezetten indokolni kell.
(2) A gyermeket közvetlenül a hatáskörrel rendelkező
szerv vagy az általa kijelölt személy vagy szerv hallgatja
meg.
(3) A gyermeket az életkorának és érettségének megfelelő módon kell meghallgatni.
3:38 Elv
Speciális képviselő kijelölése a gyermek részére
Azokban a szülői felelősséggel kapcsolatos eljárásokban, amelyekben a gyermek és a szülői felelősséggel rendelkező személy között érdekellentét alakulhat ki vagy
amelyek a gyermek jólétét egyébként kockára teszik, a
hatáskörrel rendelkező szerv a gyermek részére speciális képviselőt jelölhet ki.
3:39 Elv
Végrehajtás
(1) A hatáskörrel rendelkező szerv szülői felelősséggel
kapcsolatos döntését, illetve a szülői felelősséggel kapcsolatos végrehajtható megállapodást önkéntes teljesítés
hiányában késedelem nélkül kell végrehajtani.
(2) Nincs helye végrehajtásnak, amennyiben az nyilvánvalóan ellentétes a gyermek legfőbb érdekével.
III. A
 HÁZASTÁRSAK KÖZÖTTI VAGYONI
VISZONYOKRA VONATKOZÓ ELVEK
Preambulum
Felismerve azt, hogy a nemzeti családjogi rendszerek
közötti eltérések fennállása ellenére egyre nagyobb mértékű a jogi konvergencia;
Felismerve azt, hogy fennálló különbségek akadályozzák a személyek szabad mozgását Európában;
Azzal a kívánsággal, hogy a házastársak egyenlőségét
illetően gyarapítsa a közös európai értékeket;
2017
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Azzal a kívánsággal, hogy egyensúlyt teremtsen a házastársak magánautonómiája és szolidaritásuk között;
Azzal a kívánsággal, hogy elősegítse a család jólétét;
Azzal a kívánsággal, hogy biztosítsa a családi otthon
védelmét;
Azzal a kívánsággal, hogy mindkét házastárs részére
tisztességes részesedést biztosítson a házasság alatt
szerzett vagyon tekintetében;
Azzal a kívánsággal, hogy hozzájáruljon a családjog
európai harmonizációjához és megerősítse állampolgárainak jogait;
Az Európai Családjogi Bizottság a következő Elveket
javasolja:
I. Fejezet
A házastársak általános jogai és kötelezettségei

4:1 Elv
Általános alkalmazás
Az ebben a Fejezetben foglalt Elveket házassági vagyonjogi rendszertől függetlenül alkalmazni kell.

4:2 Elv
A házastársak egyenlősége
A házastársaknak egyenlő jogai vannak, és egyenlő
kötelezettségek terhelik őket.
4:3 Elv
A házastársak cselekvőképessége
Az alábbi Elvek tekintetében a házastársak teljes cselekvőképességgel rendelkeznek, és különösen szabadon
köthetnek jogügyleteket a másik házastárssal és harmadik személyekkel.

4:4 Elv
A család szükségleteihez való hozzájárulás
(1) Mindkét házastárs köteles képességeinek megfelelően hozzájárulni a család szükségleteihez.
(2) A család szükségleteihez való hozzájárulás magában foglalja a háztartás fenntartásához, a házastársak
személyes szükségleteihez, továbbá a gyermekek tartásához, felneveléséhez és oktatásához történő hozzájárulást.
(3) Amennyiben a házastárs nem tesz eleget a családi
szükségletekhez való hozzájárulás kötelezettségének, a
másik házastárs a hatáskörrel rendelkező szervtől kérheti a hozzájárulás megállapítását.

4:5 Elv
A családi otthon és a háztartási felszerelési tárgyak
védelme
(1) A családi otthonra, illetve háztartási felszerelési
tárgyakra vonatkozó jogot érintő bármely rendelkezéshez szükséges a másik házastárs hozzájárulása.
(2) A másik házastárs hozzájárulása nélkül történő
bármely rendelkezés akkor érvényes, ha azt a másik házastárs jóváhagyja.
(3) Amennyiben a házastárs a hozzájárulást megtagadja, vagy azt nem tudja megtenni, a másik házastárs a
hatáskörrel rendelkező szervtől kérhet arra feljogosítást.
CSALÁDI JOG
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(4) A fenti rendelkezések sérelmével megtett rendelkezés érvénytelenné nyilvánítását a hozzájárulást nem adó
házastárs a hatáskörrel rendelkező szervtől kérheti.

4:6 Elv
A bérelt családi otthon védelme
(1) Amennyiben a családi otthon az egyik házastárs
bérlete, úgy kell tekinteni, mintha mindkét házastárs
bérlő lenne, még akkor is, ha a bérlet a házasság előtt
keletkezett.
(2) Az egyik házastárs nem szüntetheti meg, illetve
nem módosíthatja a bérletet a másik házastárs hozzájárulása nélkül.
(3) A bérbeadónak mindkét házastársat értesíteni kell
a bérlet megszűntéről.
4:7 Elv
Képviselet
(1) Az egyik házastárs meghatalmazhatja a másik házastársat, hogy jogügyletek során képviselje őt.
(2) Amennyiben a házastárs nem képes akaratának
kifejezésre juttatására, a hatáskörrel rendelkező szerv
engedélyezheti a másik házastárs számára, hogy
a) egyedül járjon el, amennyiben a másik házastárs
hozzájárulása szükséges lenne;
b) képviselje házastársát, amennyiben a másik házastárs jogosult lenne egyedül eljárni.

4:8 Elv
Tájékoztatási kötelezettség
Mindkét házastárs köteles házastársát tájékoztatni
vagyonáról, tartozásairól, továbbá a jelentős vagyonkezelési intézkedésekről, amennyiben ez a másik házastárs
jogainak gyakorlásához szükséges.
4:9 Elv
A házassági vagyonjogi szerződés megkötésének
szabadsága
A házastársak szabadon köthetnek a házassági vagyonjogi viszonyaikat meghatározó megállapodást.
II. Fejezet
Házassági vagyonjogi szerződések

4:10 Elv
Fogalom
(1) A házasság előtt kötött házassági vagyonjogi szerződésben a jövendőbeli házastársak házassági vagyonjogi rendszert választhatnak.
(2) A házasság fennállása alatt a házastársak módosíthatják a házassági vagyonjogi rendszert, vagy másik
rendszert választhatnak.
4:11 Elv
Formai követelmények
A házassági vagyonjogi szerződést közjegyzőnek vagy
hasonló feladatot ellátó jogi végzettségű személynek kell
okiratba foglalnia, keltezéssel kell ellátni és mindkét házastársnak alá kell írni.
8
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4:12 Elv
Tájékoztatás
A házassági vagyonjogi szerződés megkötése során a
házastársaknak egymás tudomására kell hozniuk vagyonukat és tartozásaikat.

4:13 Elv
A közjegyző, vagy hasonló feladatot ellátó jogi
végzettségű személy kötelezettségei
A közjegyző, vagy hasonló feladatot ellátó jogi végzettségű személy köteles
a) mindkét házastárs számára külön-külön pártatlan
tanácsot adni,
b) biztosítani azt, hogy mindkét házastárs megérti a
házassági vagyonjogi szerződés jogkövetkezményeit,
c) biztosítani azt, hogy mindkét házastárs szabad akaratából köti meg a szerződést.
4:14 Elv
Harmadik személyekkel szembeni hatály
A házassági vagyonjogi szerződés harmadik személyekkel szemben is hatályos, amennyiben a házastárssal
kötött jogügylet időpontjában
a) ez az információ nyilvánosan hozzáférhető; vagy
b) ismerik a megállapodás releváns részeit.
4:15 Elv
„Hardship-klauzula”4
A hatáskörrel rendelkező szerv azokra a körülményekre tekintettel, amelyek között a szerződést megkötötték,
vagy amelyek később jelentkeznek, kivételes nehézségek
esetén a házassági vagyonjogi szerződést megszüntetheti vagy módosíthatja.
III. Fejezet
Házassági vagyonjogi rendszerek

A) szakasz: szerzeményben való részesedés

4:16 Elv
A szerzeményi vagyonban való részesedés
rendszerének alkalmazhatósága
A szerzeményi vagyonban való részesedés rendszerét
akkor kell alkalmazni, ha a házastársak eltérően nem
állapodtak meg a II. Fejezetben foglaltak szerint.
Fogalom
4:17 Elv
A szerzeményi vagyonban való részesedés fogalma
(1) A szerzeményi vagyonban való részesedés házassági vagyonjogi rendszer, amelynek során a házastársak
saját vagyonuknak önálló tulajdonosai.
(2) Mindkét házastárs vagyona magában foglalja a
szerzeményi vagyont és a fenntartott vagyont.
(3) A vagyonjogi rendszer megszűnésekor mindkét
házastárs részesül a másik házastárs rendszer fennál4

A 4:15 Elv angol változata az „Exceptional hardship” elnevezést viseli.
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lása alatt szerzett szerzeményi vagyonában a 4:31 Elvnek
megfelelően.

d) a hatáskörrel rendelkező szerv komoly okon alapuló
döntése.

4:19 Elv
Fenntartott vagyon
A fenntartott vagyonba tartozik
a) a rendszer kezdete előtt szerzett vagyon;
b) a rendszer fennállása alatt szerzett ajándék, örökölt
vagyon és adomány;
c) a fenntartott vagyon helyébe lépett érték;
d) a személyes természetű vagyontárgy;
e) a kizárólag az adott házastárs foglalkozásának gyakorlása érdekében megszerzett vagyontárgy;
f) a fenti vagyon értékgyarapodása.

Felszámolás
4:26 Elv
A szerzeményi vagyon és értékének megállapítása
(1) Mindkét házastárs szerzeményi vagyonát a rendszer megszűnésének 4:25. Elvben meghatározott időpontjában kell megállapítani.
(2) A szerzeményi vagyon értékét a rendszer felszámolásának időpontjára nézve kell megállapítani.

Vagyon
4:18 Elv
A szerzeményi vagyon
(1) A szerzeményi vagyonba tartozik a rendszer fennállása alatt szerzett vagyon, kivéve a fenntartott vagyont.
A szerzeményi vagyon körébe tartozik különösen
a) mindkét házastárs jövedelme és nyeresége, származzon az keresményből vagy a vagyonból;
b) az egyik házastárs jövedelméből vagy nyereségéből
származó vagyon.
(2) A vagyonról vélelmezni kell, hogy szerzeményi jellegű, kivéve, ha fenntartott vagyoni jellege bizonyított.

4:20 Elv
A közös tulajdon vélelme
A vagyontárgyról vélelmezni kell, hogy mindkét házastárs közös tulajdona, kivéve, ha az ellenkezője bizonyított.
tartozások
4:21 Elv
Személyes tartozások
Az egyik házastársnál felmerült tartozás személyes
tartozásnak minősül.

4:22 Elv
A személyes tartozások fedezete
A személyes tartozásokért az adós házastárs szerzeményi vagyona és fenntartott vagyona szolgál fedezetként.

Vagyonkezelés
4:23 Elv
Vagyonkezelés
A 4:6 és 4:7 Elveknek megfelelően mindkét házastárs
jogosult vagyonának önálló kezelésére.

Megszűnés
4:24 Elv
A megszűnés alapja
A szerzeményi vagyonban való részesedés rendszerét
megszünteti
a) az egyik házastárs halála;
b) a házasság érvénytelenné nyilvánítása, felbontása
vagy a különválás;
c) a házassági vagyonjogi rendszer házastársak általi
szerződéssel történő megváltoztatása;
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4:25 Elv
A megszűnés ideje
A szerzeményi vagyonban való részesedés rendszere
megszűnik
a) az egyik házastárs halálának időpontjában;
b) a házasság érvénytelenné nyilvánítása, felbontása
vagy különválás esetén a kérelem benyújtásakor;
c) a házassági vagyonjogi rendszer házastársak általi
szerződéssel történő megváltoztatása esetén a változtatás időpontjában;
d) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése esetén a kérelem benyújtásakor.

4:27 Elv
Hátrányt okozó jogügyletek
A szerzeményi vagyon meghatározása során mindkét
házastárs tekintetében figyelembe kell venni
a) a túlzott mértékű ajándékozást;
b) a vagyon tékozlását;
c) más olyan cselekményt, amely szándékosan csökkentette a szerzeményi vagyon értékét a másik házastárs
rovására.

4:28 Elv
Kompenzáció
(1) A fenntartott vagyonnak a szerzeményi vagyon
terhére történő gyarapítását a fenntartott vagyonból
kompenzálni kell.
(2) A szerzeményi vagyonnak a fenntartott vagyon
terhére történő gyarapítását a szerzeményi vagyonból
kompenzálni kell.
(3) A tartozások azt a vagyont terhelik, amellyel kapcsolatban keletkeztek. Kétség esetén vélelmezni kell,
hogy a szerzeményi vagyont terhelik.
(4) A vagyonszerzést célzó beruházás, a vagyon gyarapítása vagy fenntartása esetén a kompenzáció kiszámítása során a vagyon értékének növekedését vagy csökkenését tekintetbe kell venni.
(5) A kompenzációt pénzben kell teljesíteni, kivéve, ha
a házastársak másként állapodnak meg.
Részesedés
4:29 Elv
Részesedésben történő megállapodás
A házastársak szabadon megállapodhatnak a szerzeményben történő részesedésben.
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4:30 Elv
A családi otthon és a háztartási felszerelési
tárgyak rendelkezésre bocsátása
A hatáskörrel rendelkező szerv a család érdekében és
a kompenzáció teljesítésének függvényében a családi
otthont és a háztartási felszerelési tárgyakat az egyik
házastárs rendelkezésére bocsáthatja.

4:31 Elv
A szerzemények tiszta értékében történő egyenlő
részesedés
(1) Ha az egyik házastárs szerzeményeinek tiszta értéke meghaladja a másik házastárs szerzeményeinek
tiszta értékét, az utóbbi házastársat megilleti a különbség egyketted része.
(2) A szerzemények tiszta értékét az adósságok értékének levonásával kell kiszámítani.
(3) Amennyiben az egyik házastárs adósságai a megszűnés időpontjában meghaladják a szerzeményi vagyonát, abban a másik házastárs nem osztozik.
(4) A részesedésre nézve pénzbeli igényt lehet támasztani, kivéve, ha a házastársak másképp állapodnak meg.
(5) Az adós házastárs kérelmére a hatáskörrel rendelkező szerv komoly ok alapján engedélyezheti a teljesítés
elhalasztását vagy a részletekben történő teljesítést.
4:32 Elv
Kiigazítás a hatáskörrel rendelkező szerv részéről
Kivételes nehézség esetén a hatáskörrel rendelkező szerv
a) kiigazíthatja a részesedés mértékét;
b) a 4:29 Elvvel összhangban a házastársak megállapodásától eltekinthet vagy módosíthatja azt.
B) szakasz: szerzeményi közösség

4:33 Elv
A szerzeményi közösség alkalmazhatósága
A szerzeményi közösség rendszerét akkor kell alkalmazni, ha a házastársak eltérően nem állapodtak meg a
II. Fejezetben foglaltak szerint.
Fogalom
4:34 Elv
A szerzeményi közösség fogalma
(1) A szerzeményi közösség olyan házassági vagyonjogi
rendszer, amely közös vagyonból és különvagyonból áll.
(2) A közös vagyon a szerzeményi közösség alatt szerzett vagyon, amely nem különvagyon.
(3) A különvagyon mindkét félnek saját vagyona.

Vagyon
4:35 Elv
Közös vagyon
(1) A közös vagyonba tartozik minden, a rendszer fennállása alatt szerzett ingó- és ingatlanvagyon, amely nem
a házastársak egyikének a különvagyona.
(2) A közös vagyonba tartozik különösen
a) a házastársak jövedelme és nyeresége, amely a keresetükből, a közös vagyonból vagy a különvagyonból
származik;
10
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b) a házastársak által a szerzeményi közösség alatt
akár közösen, akár külön-külön a házastársak jövedelméből és nyereségéből szerzett vagyontárgyak;
c) a házastársaknak vagy egyik házastársnak azzal a
kikötéssel nyújtott ajándék vagy adomány, hogy az a közös vagyonhoz tartozik.
4:36 Elv
Különvagyon
A különvagyonba tartozik
a) a szerzeményi közösség kezdete előtt szerzett vagyon;
b) a szerzeményi közösség alatt szerzett ajándék, örökölt vagyon és adomány;
c) helyettesítés, beruházás vagy újbóli beruházás révén
szerzett vagyontárgyak a 4:37 és 4:38 Elvekkel összhangban;
d) a rendszer fennállása alatt szerzett személyes természetű vagyontárgy;
e) a kizárólag az egyik házastárs foglalkozásának gyakorlása érdekében megszerzett vagyontárgy.
4:37 Elv
Helyettesítés
(1) A különvagyoni vagyontárgy helyébe lépő bármely
vagyontárgyat, amennyiben megszerzése nem járt további ráfordítással, különvagyonnak kell tekinteni.
(2) A különvagyoni vagyontárgy helyébe lépő bármely
vagyontárgyat, amennyiben megszerzése további ráfordítással járt, különvagyonnak kell tekinteni, kivéve, ha
a közös vagyonból történő ráfordítás elérte vagy meghaladta a helyettesített vagyon értékét.
(3) Amennyiben az egyik alvagyonból történt a további ráfordítás, a másik alvagyonból azt meg kell téríteni.
4:38 Elv
Beruházás vagy újbóli beruházás
(1) A kizárólag különvagyoni vagyontárgy beruházásával vagy újbóli beruházásával megszerzett vagyontárgyat különvagyonnak kell tekinteni.
(2) A részben különvagyoni vagyontárgy beruházásával vagy újbóli beruházásával, részben a közös vagyon
terhére megszerzett vagyontárgyat különvagyonnak kell
tekinteni, kivéve, ha a közös vagyonból történő ráfordítás elérte vagy meghaladta a beruházott vagy újból beruházott vagyon értékét.
(3) Amennyiben az egyik alvagyonból történt a további ráfordítás, a másik alvagyonból azt meg kell téríteni.

4:39 Elv
A közös vagyon vélelme
A vagyontárgyakról azt kell vélelmezni, hogy a közös
vagyon részei, kivéve, ha bizonyítást nyert, hogy a 4:35–
4:38 Elveknek megfelelően a különvagyon részei.

Tartozások
4:40 Elv
Közös vagyoni tartozások
A közös vagyoni tartozások a következők:
a) mindkét házastárs által közösen vállalt tartozások;
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b) az egyik házastárs által az indokolt családi szükségletek fedezése érdekében vállalt tartozások;
c) a gyermekek tartásával kapcsolatos tartozások;
d) az egyik házastárs által a közös vagyon használata
vagy kezelése, illetve a közös vagyon érdekében vállalt
tartozások;
e) a házastárs foglalkozásának gyakorlásával kapcsolatos tartozások;
f) a közös vagyonhoz tartozó ajándékokkal és adományokkal kapcsolatos tartozások;
g) tartozások, amelyeknek a különvagyonhoz tartozása nem bizonyított.
4:41 Elv
Különvagyoni tartozások
A házastárs különvagyoni tartozásai a következők:
a) a szerzeményi közösségi rendszer kezdete előtt keletkezett tartozások;
b) bármely házastárs által a rendszer fennállása alatt
szerzett ajándékokra, örökölt vagyonra és adományokra
vonatkozó tartozások;
c) a különvagyonnal kapcsolatos tartozások;
d) a természetüknél fogva személyes tartozások;
e) a másik házastárs szükséges egyetértése nélkül vállalt tartozások.

4:42 Elv
A közös vagyoni tartozások megtérítése
(1) A közös vagyoni tartozásokat a közös vagyonból és
annak a házastársnak a különvagyonából kell megtéríteni, akinél a tartozás keletkezett.
(2) Amennyiben a házastársaknak közös tartozásuk
van, ezt a tartozást a házastársak különvagyonából is
meg lehet téríteni.
4:43 Elv
A különvagyoni tartozások megtérítése
(1) Az egyik házastárs különvagyoni tartozásai megtéríthetőek
a) az adós házastárs különvagyonából;
b) az adós házastárs jövedelméből és nyereségéből;
c) a közös vagyonból olyan mértékben, amilyen mértékben az vegyült a házastárs különvagyonával.
(2) A jogsértésből eredő különvagyoni tartozásokat a
közös vagyon tiszta értéke egyketted részének erejéig
is meg lehet téríteni, amennyiben az adós házastárs különvagyona, jövedelme és haszna nem elegendő.

Vagyonkezelés
4:44 Elv
A közös vagyon kezelése
(1) Mindegyik házastárs jogosult a közös vagyon kezelésére, de a fontos ügyletek közös kezelést igényelnek.
(2) Amennyiben az egyik házastárs megtagadja azt,
hogy hozzájáruljon egy közös vagyonkezelést igénylő
ügylethez, a másik házastárs a hatáskörrel rendelkező
szervtől kérheti az önálló eljárásra történő feljogosítását.
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4:45 Elv
Közös eljárást igénylő vagyonkezelés
A közös eljárást igénylő vagyonkezelés alá tartozik a
4:4–4:8 Elveknek megfelelően és a házastársak gazdasági helyzetére is tekintettel különösen
a) az ingó vagyontárgyak megszerzése, elidegenítése
és megterhelése;
b) jelentős kölcsönszerződések, biztosítéki ügyletek
megkötése;
c) jelentős mértékű ajándékozás.
4:46 Elv
Ügyletek megsemmisítése
A hozzájárulását nem adó házastárs kérelmére a hatáskörrel rendelkező szerv megsemmisítheti a közös
eljárást igénylő ügyletet.

4:47 Elv
A különvagyon kezelése
A 4:6–4:7 Elveknek megfelelően mindkét házastárs
egymástól függetlenül kezelheti különvagyonát.
4:48 Elv
A közös vagyon kezelési jogának megvonása
(1) Az egyik házastárs kérelmére a hatáskörrel rendelkező szerv a másik házastársnak a közös vagyon kezelésére vonatkozó jogát teljes egészében vagy részben
megvonhatja
a) a szándék kifejezésének képtelensége;
b) súlyosan gondatlan vagyonkezelés; vagy
c) a 4:8 Elvnek megfelelő tájékoztatási kötelezettség
súlyos elmulasztása
esetén.
(2) A közös vagyon kezelésének a joga abban a terjedelemben, amely vonatkozásában az egyik házastárs jogát
megvonják, kizárólag a másik házastársat illeti meg.
(3) A hatáskörrel rendelkező szerv bármelyik házastárs kérelmére visszaállíthatja a megvont vagyonkezelői
jogot.

Megszűnés
4:49 Elv
A megszűnés alapja
A szerzeményi közösség rendszerét megszünteti
a) az egyik házastárs halála;
b) a házasság érvénytelenné nyilvánítása, felbontása
vagy a különválás;
c) a házassági vagyonjogi rendszer házastársak általi
szerződéssel történő megváltoztatása;
d) a hatáskörrel rendelkező szerv komoly okon alapuló, vagyonelkülönítést elrendelő döntése.

4:50 Elv
A megszűnés ideje
A szerzeményi közösségi rendszer megszűnik
a) az egyik házastárs halálának időpontjában;
b) a házasság érvénytelenné nyilvánítása, felbontása
vagy a különválás esetén a házastársak egymás közötti
viszonyában a kérelem benyújtásakor vagy – amennyiben a házastársak korábban különváltak –, a különválás
CSALÁDI JOG
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időpontjában, harmadik személyekkel szemben pedig a
hatáskörrel rendelkező szerv döntésének regisztrálása
időpontjában;
c) a házassági vagyonjogi rendszer házastársak általi
szerződéssel történő megváltoztatása esetén a házastársak egymás közötti viszonyában a változtatás időpontjában, harmadik személlyel szemben pedig a megállapodás nyilvánosságra hozatala időpontjában;
d) a hatáskörrel rendelkező szerv vagyonelkülönítést
elrendelő döntése esetén a házastársak egymás közötti
viszonyában a kérelem benyújtásakor, harmadik személ�lyel szemben pedig a kérelem nyilvánosságra hozatalakor.
4:51 Elv
Vagyonkezelés a megszűnés után
A szerzeményi közösség megszűnése után a vagyonkezelésre a közös tulajdonra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.
Felszámolás
4:52 Elv
A közös vagyon és értékének megállapítása
(1) A közös vagyont a szerzeményi közösség megszűnésének a 4:50 Elvben meghatározott időpontjában kell
megállapítani.
(2) A szerzeményi vagyon értékét megosztásának időpontjára nézve kell megállapítani.

4:53 Elv
Kompenzáció
(1) A különvagyonnak a közös vagyon terhére történő
gyarapítását a különvagyonból kompenzálni kell.
(2) A közös vagyonnak a különvagyon terhére történő
gyarapítását a közös vagyonból kompenzálni kell.
(3) A vagyonszerzést célzó beruházás, a vagyon gyarapítása vagy fenntartása esetén a kompenzáció kiszámítása során a vagyon értékének növekedését vagy csökkenését tekintetbe kell venni.
(5) A kompenzációt pénzben kell teljesíteni, kivéve, ha
a házastársak másként állapodnak meg.

4:54 Elv
A közös vagyoni tartozások rangsora
A közös vagyoni tartozások és a kompenzációs igények
a rangsor azonos helyén vannak.
vagyonmegosztás
4:55 Elv
Megosztásban történő megállapodás
A házastársak szabadon megállapodhatnak a közös
vagyon megosztásában.

4:56 Elv
A családi otthon, a háztartási felszerelési tárgyak
és a foglalkozáshoz szükséges vagyontárgyak
rendelkezésre bocsátása
A hatáskörrel rendelkező szerv a közös vagyon megosztása során a család érdekében és a kompenzáció teljesítésének függvényében az egyik házastárs rendelkezésére bocsáthatja
12
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a) a családi otthont és a háztartási felszerelési tárgyakat;
b) a foglalkozás gyakorlásához szükséges vagyontárgyakat.

4:57 Elv
Egyenlő részesedés és kiigazítás
(1) A közös vagyont a házastársak között egyenlő
arányban kell megosztani.
(2) Kivételes nehézség esetén a hatáskörrel rendelkező szerv
a) kiigazíthatja a megosztást;
b) a 4:55 Elvvel összhangban a házastársak megállapodásától eltekinthet vagy módosíthatja azt.

4:58 Elv
A közös vagyoni tartozások megtérítése a közös
vagyon megosztását követően
(1) A közös vagyoni tartozásokat a közös vagyon megosztását követően a házastársakat megillető hányadból
és annak a házastársnak a különvagyonából kell megtéríteni, akinél a tartozás keletkezett.
(2) Az a házastárs, aki a közös vagyon megosztását követően megtéríti a közös vagyoni tartozást, a megtérítés
felének megfizetését követelheti a másik házastárstól.
Zárás

Az Európai Családjogi Elvek – amelyek kizárólag nemzeti családjogi – anyagi jogi – rendelkezéseire nézve
nyújtanak alternatívát – függetlenek az Európai Unió
jogforrásaitól, illetve az Európa Tanács tevékenységétől.
Noha nem folyik valamennyi európai országban családjogi kodifikáció, és a harmonizáció, jogegységesítés gondolata is hátrébb szorult az utóbbi években, nemcsak
gondolkodást serkentő egy korszerűnek szánt családjogi szabályrendszer tanulmányozása, hanem alkalmat
adhat arra is, hogy egyes jogintézmények európai megközelítéséhez és megértéséhez közelebb kerüljünk.5
5

Az Európai Családjogi Bizottság alapításáról, működéséről, az Elvek
kidolgozásának menetéről magyar nyelven részletesen lásd: Szeibert
Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében.
ELTE Eötvös Kiadó 2014. További hazai irodalom: Weiss Emilia: Az Európai Családjogi Bizottság - Comission on European Family Law – Elvei
a szülői felügyeleti jogok kérdéskörében. In: Somfai Balázs (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Filó Erika kandidátus egyetemi docens 70. születésnapjára. Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. 395–412.;
Weiss Emilia: A gyermeki jogok és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának néhány újabb kérdése. Családi Jog 2010. 1. 1–12.; Szeibert
Orsolya: A családjog jövője Európában: Az európai és magyar családjog
lehetőségei. Családi Jog 2011. 4. 1–14.; Szeibert Orsolya: Az Európai
Családjogi Bizottság (CEFL) tevékenységének egyik eredménye: A volt
házastárs tartásának szabályozási Elvei. Acta Facultatis PoliticoIuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando
Eotvos Nominatae XLIX. 2012. 163–184.; Szeibert Orsolya: A házasság
felbontása: az Európai Családjogi Bizottság bontójogi elvei és a magyar
bontójog. In: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária (szerk.): Európai
jogi kultúra: megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 31–53.; Szeibert Orsolya: Az
európai harmonizáció lehetősége a házasság felbontása kérdésében:
tekintettel a jelenlegi európai bontójogi tendenciákra és az Európai
Családjogi Bizottság bontójogi elveire. Jogtudományi Közlöny 2013.
10. 481–491.
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SZEMÁN FELICITÁSZ

Az elme és a jog határán II.
A gondnoksági perek egyes jogalkalmazási kérdései

A gondnoksággal kapcsolatos perek – a kötelező pszichiátriai kezelésekhez hasonlatosan1 – az átlagos jogi
érdeklődés szintjén keveseket foglalkoztatnak. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy ilyen ügyek csak
másokkal történnek, illetve absztrakt jogeset szintjén
kapcsolódnak a cselekvőképességre vonatkozó ismereteikhez. Szerencsésen átlagos körülmények között a
cselekvőképesség olyan természetes része az emberi
létnek, mint a lélegzetvétel.
Emiatt aztán mély megdöbbenést okoz, amikor valakinek a saját életében jelenik meg az a tényállás, amely
felveti a gondnokság alá helyezés szükségességének kérdését. A Ptk. 2:19. § (2) bekezdésében, valamint a 2:21. §
(2) bekezdésében feltételként megfogalmazott mentális
zavart ugyanis az élet elképzelhetetlenül széles palettája tudja produkálni. A klasszikus kóros elmeműködés
nemcsak születési rendellenesség lehet, hanem később
is kialakulhat erős érzelmi, élethelyzeti megterhelés
nyomán. A cselekvőképesség korlátozására okot adó
mentális zavar bekövetkezhet egy autóbaleset, egy váratlan betegség, vagy egy önpusztító kóros függőség
eredményeként. Vagy egyszerűen csak a szervezet az
éveken át tartó kizsákmányolásra reagál a mentális zavarba meneküléssel. És az élet záró szakaszában megjelenhet a demencia, melyben az emberi méltóság megőrzésére alkalmas életvitel biztosítása nagy terhet ró az
érintettre és környezetére. Az ilyen és hasonló élethelyzetekben szinte megkerülhetetlenül vetődik fel a gondnokság alá helyezés jogkérdése.
A gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek igen
szenzitív pertípust képviselnek a civilisztikai ítélkezésben. Egyrészt azért, mert a bíróság elé kerülő élethelyzetek – eljárásjogi nevükön tényállások – kivétel nélkül
különlegesek és megterhelőek. Másrészt azért, mert az
érintett fél teljes perbeli cselekvőképességgel vesz részt
a perben – akár gondnokság alá helyezésről, annak felülvizsgálatáról vagy megszüntetésről van szó –, és jogainak biztosítása sokszor speciális kommunikációt
igényel az eljárás többi résztvevőjétől.
Speciális a pertípus célja is. A fogalom nyelvtani értel1

A tanulmány I. része, amely a kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés jogalkalmazási kérdéseit elemezte, a Családi Jog 2016. decemberi számában jelent meg, lásd XIV. évf. 4. szám 9–13. o.
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mezéséből kiindulva a társadalom gondoskodását kívánja biztosítani azok számára, akik elmeműködésük súlyos
zavara miatt nem képesek az érdekeik helyes felismerésére és életkörülményeik, életvitelük érdekeiknek megfelelő alakítására. A társadalom a jog eszközeivel úgy
gondoskodik az ügyeik viteléhez szükséges belátási képességükben súlyosan sérült tagjairól, hogy az érintettek
jelentős hányada nem kívánja ezt a jogkorlátozással járó
gondoskodást.
Ez az ügycsoport nyomot hagy a jogalkalmazóban még
akkor is, ha a dolgunk az érzelemmentes objektivitás és
a jog racionalitásának érvényesítése. Elsődlegesen ugyan
nem filozófusok és szociológusok vagyunk, de a gondnoksági ügyek sokszor próbára tesznek minket. Vala
mennyiünktől komplex szemléletet követel, melynek
során a cselekvőképesség bírói korlátozását úgy tekintjük jogkérdésnek, hogy egyben látjuk mögötte a konkrét
élethelyzetet, a társadalom „gondoskodásának” minden
nehézségét és hiányosságát is.
A következőkben a Fővárosi Törvényszék általam vezetett, a gondnoksági perek tárgyalására kijelölt másodfokú tanácsában felmerült, néhány aktuális jogalkalmazási problémát fejtek ki, a teljesség igénye nélkül azzal,
hogy törekszem a „kétszer kettő józanságával”2 a napi
gyakorlat szintjén megközelíteni a kérdéseket. Rendszertanilag a gondnokság alá helyezés iránti perek menetét
követve az eljárásjogi kérdések után érkezem el a döntési dilemmákig. Lehet, hogy választ nem minden esetben
adok, de sokszor a kérdés megfogalmazása már tükrözheti a megoldás szemléletét. És bizton állítom, hogy a
felvetett problémák csak a jéghegy csúcsát jelentik.
1. A KERESETINDÍTÁST MEGELŐZŐ ELJÁRÁS

A gondnoksági perek előkészítésének szabályait a Ptk.
VI. címe, a 2:28. §-a és a Pp. 307. § (2) bekezdése tartalmazza, amiből látszik, hogy a szabályozás kettősségét
az új törvények is fenntartották. A jogalkalmazás számára egyértelműbb megoldást szolgáltatott volna, ha
egy törvényben történik az előfeltételek rögzítése, de a
2

Utalás Radnóti Miklós: Levél a hitveshez c. költeményének utolsó sorára, ott: „a 2×2 józansága hull rám” (A szerk.)
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jelenlegi szabályozási struktúra mellett is formálisan
viszonylag kiegyensúlyozott a gyakorlat.
Ebben a körben az egyik leggyakoribb jogalkalmazási
probléma abból ered, hogy a Ptk. 2:28. § (2) bekezdése
szerint a gyámhatóságnak akkor van jogosultsága a gondnokság alá helyezési per megindítására, ha az (1) bek. a)
és b) pontjaiban perindításra feljogosított személyeket
tájékoztatta a keresetindítás szükségességéről, s ők a
tájékoztatást követő 60 napon belül nem tesznek nyilatkozatot. A szabály nem új, azt a régi Ptk. 14. § (3) bekezdése is tartalmazta. A hozzátartozóitól eltávolodott, vagy
mentális zavara okán azokról megfelelő ismeretekkel
nem rendelkező fél esetében kétségtelenül nehézségekbe
ütközhet a perindításra jogosult hozzátartozók körének
és elérhetőségének felderítése, majd nyilatkoztatása. Álláspontom szerint azonban a gyámhatóság ilyen esetben
sem mellőzheti a jogszabályokban biztosított lehetőségeivel élve a hozzátartozók személyének felderítését és
törvénynek megfelelő tájékoztatását, s mindezek megtörténtét a keresetlevelének mellékleteként hitelt érdemlően igazolnia kell. A bíróság ennek tényét a keresetlevél
tárgyalásra kitűzése előtt vizsgálja.
Abban azonban korántsem egységes a bírói gyakorlat,
hogy mi az elsőfokú bíróság tennivalója abban az esetben, ha a keresetlevélben a felperes gyámhatóság nem
igazolta az előzetes tájékoztatás megtörténtét. Álláspontom szerint ilyen esetben a gyámhatóság felperesi legitimációja feltételes, a szabályszerű előzetes tájékoztatás
lefolytatásától függ. Mivel azonban a felperesi legitimáció anyagi jogi jogszabályon alapul, nincs lehetőség a
keresetlevél Pp. 130. § (1) bek. g) pont alapján idézés
kibocsátása nélküli elutasítására, hanem a bíróságnak
érdemben kell elutasítani a keresetet.
Hasonlóan érdekes jogalkalmazási problémát vet fel
az együtt élő házastárs és az élettárs feljogosítása a
gondnokság alá helyezés iránti per megindítására [Ptk.
2:28. § (1) bek. a) pont]. A házastársi együttélés, illetve
az élettársi kapcsolat tényleges fennállása ugyanis a felperes perbeli legitimációja szempontjából bizonyítási
kérdéssé válhat egy gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perben.
2. AZ IDEIGLENES GONDNOK

A gondnoksági perek egyik legsúlyosabb kérdése az ideiglenes gondnok kirendelése és annak jogköre. Ez a kérdés önmagában külön tanulmány tárgya lehetne, s a
jogalkalmazási gyakorlat naponta újabb és újabb problémákkal szembesül. Nem vitatva a gyámhatóságok eljárásának jóhiszeműségét és jogszerűségét, a kérdést
meghatározó jelentőségűnek tartom. Az érintett ugyanis sokszor a per jogerős befejezéséig áll az ideiglenes
gondnokrendelés hatálya alatt, s a per végére az ideiglenes gondnok eljárása folytán tartósan és visszafordíthatatlanul megváltozhatnak a gondnoksággal érintett személy elhelyezési és egzisztenciális körülményei.
A Ptk. 2:26. § (1) bekezdése ugyanis a gyámhatóság
számára szinte korlátlan lehetőséget biztosít az ideiglenes gondnokrendelésre, ha a nagykorú személy cselek14
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vőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik. Bár a törvényszöveg klasszikusan ideiglenes
gondnokról és nem ideiglenes gondnokság alá helyezésről beszél – ezzel is kifejezésre juttatva, hogy a cselekvőképes nagykorú a gondnokság alá helyezést kimondó
ítélet jogerőre emelkedéséig megtartja teljes cselekvőképességét – az ideiglenes gondnok működése ténylegesen mégis korlátozza az érintett személyi autonómiáját.
Különös súlyt ad ennek az intézkedésnek az is, hogy
ellene nincs helye fellebbezésnek. A 2:27. § kettős időbeli kontrollt iktat be, amikor a gyámhatóság számára kötelezően előírja az ideiglenes gondnok kirendelését követő 8 napon belüli perindítást, s a bíróságnak pedig 30
napos határidőt ad a gondnokrendelés szükségességének
felülvizsgálatára. A határidőknek a jogkorlátozás tényére
és jellegére, valamint a bírósági kontrollra figyelemmel
különös jelentősége van. Szerencsére ritkán találkozunk
a gyakorlatban olyan esettel, amikor a gyámhatósági
perindítás az ideiglenes gondnok kirendelését követő 8
napos határidő után történik meg.
Mindezekre figyelemmel az általunk követett gyakorlat szerint a gyámhatóságnak csak az általa indított perben és csak a perindítást megelőzően van jogi lehetősége ideiglenes gondnok kirendelésére. A más jogosult által
indított gondnoksági perben, valamint a gyámhatóság
által indított perben a keresetlevél beadását követően
már csak a bíróságnak van jogi lehetősége ideiglenes
gondnokrendelésre a Pp. 308/A. § alkalmazásával.
Az ideiglenes gondnok intézkedési lehetőségét a gyámhatóság, illetve a bíróság az ügycsoportok pontos megjelölésével határozza meg. Ebben a körben fontos garancia, hogy az ideiglenes gondnok jogköre nem terjedhet
túl a keresetlevélben meghatározott ügycsoportokon és
mértéken. A bíróságnak a felülvizsgálat során arra kell
ügyelnie, hogy a gondnokrendeléssel érintett ügycsoportok arányban állnak-e az érintett igazolt mentális állapotával és belátási képességével. A vizsgálat nem lehet
formális és nem tűri a „biztonsági játékot”. Lehetőleg
kerülni kell azokat a jogi megoldásokat, amikor a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre induló perben a mindennapi élet teljes spektrumát átfedő ideiglenes gondnokrendelésre kerül sor.
Az ideiglenes gondnokok intézkedéseinek közvetlen
felügyelete nem képezi a gondnoksági perek tárgyát. A
bírói gyakorlat azonban nehezen megoldható feladattal
szembesül, amikor a gondnokság alá helyezés iránti kereset elutasítása esetén a jogerős ítélethozatal időpontjában az érintett személy az ideiglenes gondnok intézkedésének eredményeként hosszabb ideje bentlakásos
szociális intézményben van elhelyezve, vagy esetleg a
lakhatását biztosító ingatlan értékesítésre került.
Számos jogeseten alapuló határozott álláspontom szerint az ideiglenes gondnoknak a per időtartama alatt
minden visszafordíthatatlan helyzetet előidéző intézkedéstől tartózkodnia kell.
Különösen vonatkozik ez
– az érintett bentlakásos gondozó intézményben történő elhelyezésére, mert ilyen esetben a jogerős ítélet meghozatalának időpontjára elveszítheti az önálló életvitelt megalapozó képességét, valamint
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– a lakhatását szolgáló ingatlan értékesítésére. Ez
ugyanis objektíve ellehetetleníti az akár részben önálló életvitelre visszatérés lehetőségét.
Kétségtelen, hogy a fenti kérdésekben történő állásfoglalás némileg túlmutat a gondnoksági ügyekben a
bíróság számára kijelölt feladatkörön. Rögzítésüket
azonban mégis fontosnak tartom, mert az ítélkezésben
nem kerülhetünk kényszerpályára az ideiglenes gondnokrendelés következményeként.
3. A KERESETLEVÉL TARTALMA

A gondnoksági perben – éppen az alapjog korlátozás elvi
lehetősége miatt – kiemelt jelentősége van annak, hogy a
kereseti kérelem kellően pontos legyen. Az elsőfokú bíróságtól elvárható, hogy megkövetelje a felperestől a Pp.
121. § (1) bek. c) és e) pontjainak maradéktalan érvényesülését. Ebben a körben különösen arra gondolok, hogy a
keresetlevélben pontosan meg kell jelölni a gondnoksággal
érinteni kívánt ügycsoportokat, s ügycsoportonként indokolni kell a cselekvőképesség korlátozásának a szükségességét. A törvény előírásainak az egyediesített, az alperes konkrét állapotához igazodó kereseti kérelem felel
meg. A bíróság akkor jár el helyesen, ha ebben a kérdésben
nem nagyvonalú és nem enged a formalitás kényelmének.
Akár a Pp. 130. § (1) bek. j) pontjára utaló hiánypótlással
kell rábírni a felperest arra, hogy pontos és alapos jogi
kereteket adjon az eljárás számára.
4. A FELPERESI RÉSZVÉTEL A GONDNOKSÁG ALÁ
HELYEZÉSI PERBEN

Az alcím végére tett kérdőjel szemléletesen jelenítené
meg azt a másodfokú tapasztalatot, hogy ebben a pertípusban gyámhatósági perindítás esetén a bíró legtöbbször magára marad az alperessel és a keresettel. Nincs
kétségem azzal kapcsolatban, hogy a gyámhatóságok a
lehetőségeikhez és teherbírásukhoz képest – sőt azt meghaladóan is – mindent megtesznek a gondnoksági perek
lelkiismeretes menedzselése érdekében. Ez a kiindulópont azonban nem változtat azon, amit az elsőfokú iratokban látok: az elsőfokú bíróság a tárgyalások jelentős
hányadában felperesi jelenlét nélkül viszi a pert. A keresetlevél benyújtását követően a felperesi aktivitás sokszor csak annyiban jelentkezik, hogy a szakvélemény
kézhezvételét követően, a bíróság felhívására módosítják
a kereseti kérelmet.
A bíróság persze, a Pp. 310. §-ában foglalt hivatalbóli
bizonyítási kötelezettségének eleget téve addig folytatja
a bizonyítási eljárást, míg nem jut el a törvényi feltételeknek és meggyőződésének megfelelő döntésig. Ez azonban vitathatatlanul messze van az ideális permenettől.
Ebben a helyzetben pedig különös jelentőséget kap a
3. pontban taglalt pontos kereseti kérelem szükségessége. A bíróság hivatalból bizonyítási kötelezettsége
ugyanis szigorúan csak a kereseti kérelem keretei között
érvényesülhet, a kérelemhez kötöttség elve alól a Pp.
310. § sem ad felmentést.
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5. AZ ÜGYGONDNOK

Az ügygondnok Pp. 308. § (1) bekezdése alapján a gondnoksággal érintett fél részére a bíróság által kötelezően
kirendelt „támogató”. Abban a kérdésben, hogy képviselője-e a félnek az ügygondnok, nem egységes a jogalkalmazás álláspontja. Valóban ebben a pertípusban speciális az ügygondnok és az általa támogatott fél eljárásjogi kapcsolata. Az érintett félnek ugyanis a Pp. 306. § (1)
bekezdése alapján teljes perbeli cselekvőképessége van,
a bíróság a perben az idézések és kézbesítések, jogorvoslati jogosultság szempontjából úgy kezeli, mintha személyesen járna el. Az ügygondnok kirendelésére a gondnoksági perekben okot adó körülmény pedig nem szerepel a Pp. 74. §-ában szabályozott rendszerben.
A jogalkalmazási gyakorlat következetes abban, hogy
a gondnoksággal érintett fél bármikor meghatalmazhat
az általános szabályok szerint képviselőt a perben, ez
azonban nem eredményezheti az ügygondnok elbocsátását a perből. Amennyiben ez mégis megtörténik, az a
Pp. 252. § (2) bekezdése szerinti súlyos eljárási szabálysértésnek minősül, ami hatályon kívül helyezési ok.
A bíró szemével nézve a pertípust, kiemelten fontosnak
tartom az ügygondnok feladatát, és perbeli részvételének
módját. Az ügyfél érdekvédelme, valamint a bíróságra nehezedő perviteli teher szempontjából nem mindegy, hogy
az ügygondnok mennyire elkötelezett a pertípus iránt,
részvétele mennyire aktív, önálló jogorvoslati lehetőségét
milyen módon és milyen célok érdekében érvényesíti.
Szerencsére az ügycsoport jellegéből adódóan vannak
igazán elkötelezett és kreatív jogalkalmazók az ügygondnokok sorában. A gyakorlatban azonban mindenképpen
szükséges fejleszteni az ügygondnok és a gondnoksággal
érintett fél közötti kapcsolat intenzitását. Ezt úgy is elő
lehet segíteni, hogy az elsőfokú bíróság a tárgyalásra
szóló idézéssel tájékoztatja az érintett felet arról, hogy
ki a kirendelt ügygondnoka, mi az ügygondnok feladata,
s a fél hogyan veheti fel vele a kapcsolatot.
6. A SZEMÉLYES MEGHALLGATÁS

Súlyos kötelezettséget ró a bíróságra a Pp. 309. § (3) bekezdése, amely az alperes személyes meghallgatását csak
kivételesen indokolt esetben teszi mellőzhetővé, különösen ha az elháríthatatlan akadályba ütközik
Viszonylag gyakori eljárásjogi jogalkalmazási probléma, hogy az elsőfokú bíróság az alperes meghallgatása
nélkül hozza meg a gondnokság alá helyező döntését. Ez
általában két esetben fordul elő: ha az alperes kórházban
van (rendszerint pszichiátriai osztályon kezelik), vagy
hajléktalanként nem rendelkezik szabályszerű idézéshez
szükséges címmel.
A kórházban kezelt alperes meghallgatásának elmaradására általában súlyos eljárási szabálysértést megállapító hatályon kívül helyezés a másodfok válasza. Álláspontunk szerint ez nem minősül a Pp. 309. § (3) bekezdésében szabályozott elháríthatatlan akadálynak. Természetesen előfordulhatnak kivételes esetek, amikor
aggálytalanul bizonyított a perben, hogy az alperes beCSALÁDI JOG
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tegsége okán teljes mértékben kommunikációképtelen
– ami megalapozhatja az elháríthatatlan akadály megállapítását.
A hajléktalan életmódot folytató személyek gondnokság alá helyezése iránti kereset nem lehet sikeres olyan
esetben, amikor sem a bíróság, sem a szakértő nem tudja meghallgatni az érintettet. Ilyenkor ugyanis objektíve
nem bizonyítható aggálytalanul az érintett ügyeinek
viteléhez szükséges belátási képessége csökkenésének
ténye és mértéke.
Külön esetcsoport ebből a szempontból is a gondnokság alá helyezés felülvizsgálati eljárása. A Pp. 312. § (3)
bekezdése alapján ugyanis erre a pertípusra is a gondnoksági perek általános szabályait kell alkalmazni, tehát
nincs jogszabályban rögzített könnyítés a gondnokolt
személyes meghallgatásának kötelezettségére és a szakértő kirendelésére. Ezekben az ügyekben meglehetősen
ritka a másodfokú eljárás. Amennyiben ilyen ügy kerül
hozzánk, szigorúan elvárjuk a bíróság általi személyes
meghallgatást és a Pp. 310. § (2) bekezdésére is figyelemmel szakértő kirendelését.
Jogalkalmazási „kuriózumként” jelzem, hogy másodfokú tanácsunk attól sem rettent vissza, hogy az elsőfokú
bíróság által meg nem hallgatott, pszichiátriai otthonban
ápolt alperest helyszíni tárgyaláson hallgassa meg.
7. A SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS

Az igazságügyi elmeorvos szakértő véleményének beszerzése az ügytípus kötelező eleme. A szakértő kirendelésével kapcsolatban nem értünk egyet azzal az igen
gyakran észlelt elsőfokú gyakorlattal, amikor a tárgyalás
kitűzésével egyidejűleg, a keresetlevél alapján kirendeli a bíróság az igazságügyi elmeszakértőt – anélkül, hogy
a Pp. 308. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a
207. § szerinti feltételek hiányában elrendelt előzetes
bizonyításra utalna.
Kétségtelen, hogy ilyenkor az első tárgyalásra elkészülhet a szakvélemény, ami gyorsíthatja az eljárást. A szakértő kirendelésekor azonban ebben az esetben még nincs
tényállás, az elsőfokú bíróságnak a keresetlevél alapján
csak egyoldalú információja van az alperes mentális állapotáról. Tapasztalataink szerint a szakértő ilyen módon
történő kirendelése valójában időszerűbb eljáráshoz sem
vezet, mert az érintett bírósági meghallgatása után általában a szakvélemény kiegészítését kell elrendelni.
Gyakran fordul elő az is, hogy az érintett fél teljesen
elzárkózik az együttműködéstől, s nem jelenik meg az
orvosszakértő által kitűzött vizsgálati időpontokban.
Ilyen esetben következetes, jól bejáratott gyakorlattal
élünk a Pp.310. § (2) bekezdésén alapuló fekvőbeteg
gyógyintézetben történő átmeneti elhelyezéssel. Ez a
megoldás azonban helyesen csak akkor alkalmazható,
ha előtte a szakértő által kitűzött időpontban legalább
két alkalommal meghiúsul a vizsgálat a fél távolmaradása miatt. A bíróság ebben az esetben is csak akkor rendeli el a fekvőbeteg gyógyintézetben történő átmeneti
elhelyezést, ha a szakértő az iratoknál igazolta a fél szabályszerű értesítésének tényét.
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Az érintett mentális zavarának jellege és mértéke függvényében azonban az is elfogadható megoldás, hogy a
Pp. 309. § (2) bekezdésének alkalmazásával elővezetett
ügyfelet a tárgyalóteremben vizsgálja meg a szakértő,
természetesen hosszabb tárgyalási szünet elrendelése
mellett.
Ezt követi annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy
milyen jellemzőkkel rendelkezik a jó szakvélemény ebben a pertípusban. Álláspontunk szerint a meggyőző,
aggálytalanul megalapozott szakvéleménynek az alábbi
elvárásoknak kell megfelelnie:
– pontosan összefoglalja az érintett fél releváns kórelőzményét,
– a szakvéleményből észlelhető, hogy a szakértő ismeri a peranyagot,
– a fél állapotának leírása kellően részletesen rögzíti
a fél által előadottakat, az ő saját megfogalmazásait
használva,
– az állapotleíró és a véleményrész között egyértelmű
tartalmi, logikai összhang van,
– a szakértő olyan módon fogalmazza meg véleményét,
hogy az érthető legyen a gondnoksággal érintett fél
számára is.
– A cselekvőképesség részleges korlátozásával érintett
ügycsoportok meghatározása jogkérdés, az a bíróság
feladata. A szakértőnek arra kell kitérnie véleményében, hogy a fél mentális zavara az élet mely területein, milyen módon és mértékben korlátozza őt valós
érdekei felismerésében és az annak megfelelő cselekvésben.
A bírói gyakorlatban a szakértői bizonyítás körében új
irányt szabott a Kúria állásfoglalása, mely előírta a bíróságok számára a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye és a fél által benyújtott magánszakvélemények közötti jelentős ellentmondások tisztázásának kötelezettségét.3
Így a gondnoksági perekben előfordulhat az a helyzet is
– mint azt tanácsunk számára is előírta a Kúria egy konkrét ügyben – hogy egyszerre három elmeorvos-szakértőt
hallgattunk meg a véleményeikben megjelenő ellentmondások feloldására. Egy ilyen meghallgatás eredményes
lebonyolítása azért még a kellő rutinnal rendelkező bírák
számára is komoly szakmai kihívást jelent.
A szakvélemények mérlegelése során ebben a pertípusban különösen érvényesül az az elv, hogy a szakvélemény csak egy – bár hangsúlyos – bizonyíték, melyet a
bíróság a per egész anyagának tükrében értékel. A szakértő a fél mentális zavarának tényét, jellegét, mértékét
és annak a fél életvitelére gyakorolt közvetlen hatását
minősíti, amelynek jogi konzekvenciáit a bíróság vonja
le. Kizárólag ezzel a logikai megoldással érhető el az,
hogy e súlyos jogkorlátozásról való döntés a bíróság kezében maradjon.
3

Lásd BH 2007.10.186. és a Kúria elnöke által létrehozott joggyakorlat
elemző csoport 2015. február 12-én közzétett összefoglaló jelentését
„A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban” címmel, azon belül Molnár Ambrus: A magánszakértői vélemény helyzete a polgári eljárásban c. tanulmányát (jelentés 242–251. old.) Lásd http://www.kuriabirosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_2.pdf
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8. A BÍRÓSÁG ÉRDEMI DÖNTÉSE

8.1. A kérelemhez kötöttség: a perek nagy számában előforduló kérdés, hogy a bíróságot mennyiben köti a gondnokság alá helyezésre irányuló perben a kereseti kérelem
tartalma, azaz a hivatalból bizonyítás kötelezettsége
jelenti-e egyben azt is, hogy a bíróság hivatalból, a kereseti kérelmek tartalmától függetlenül határozza meg a
gondnokság terjedelmét, illetve az érintett ügycsoportokat.
Ennek különösen akkor van jelentősége, amikor a szakvéleményből az állapítható meg, hogy az aktuális kereseti kérelemtől eltérő mértékű, tartalmú gondnokság alá
helyezés lenne indokolt.
Az egységes bírói gyakorlat érdekében jelentős előrelépést fogalmazott meg a civilisztikai kollégiumok vezetőinek 2016 tavaszán megtartott tanácskozása4. A tanácskozás résztvevői ugyanis rögzítették, hogy a hivatalból
bizonyítás kötelezettsége nem teszi mellőzhetővé a kérelemhez kötöttség elvét. Ebből az álláspontból az alábbi
konkrét jogalkalmazási megoldások vezethetők le:
– A gondnoksági perekben a kérelemhez kötöttség elvének helyes értelmezése „a többen benne van a kevesebb”, illetve a „súlyosítási tilalom” sajátos, polgári jogi módon történő érvényesítésével működik.
– A cselekvőképesség részleges korlátozására irányuló kereseti kérelem esetén a bíróság nem helyezheti
az alperest cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság hatálya alá.
– A cselekvőképesség teljes korlátozására irányuló
kereseti kérelemnél a bíróságnak lehetősége van
arra, hogy az alperest cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezze, s kifejezett
kereseti kérelem nélkül, önállóan meghatározhatja
a gondnoksággal érintett ügycsoportokat.
– A cselekvőképesség részleges korlátozására irányuló kereseti kérelemnél azonban a bíróság hivatalból
nem terjesztheti ki a gondnokságot a kereseti kérelemben nem szereplő ügycsoportokra, illetve nem
teheti a gondnokságot a keresetben foglaltaknál terhesebbé az alperes számára.
– Utóbbi elv érvényesül a jövedelemmel rendelkezés
százalékos mértékének meghatározásánál is, melynél a bíróság nem terjeszkedhet túl a keresetben
meghatározott százalékos mértéken.
Sajátos kihívást jelent a bíróság számára az az eljárásjogi helyzet, amikor a gondnokság alá helyezés iránti
perben a felperes eláll a keresettől, a bíróságnak pedig
a szakvélemény, illetve a peradatok alapján határozott
meggyőződése, hogy a gondnokság alá helyezés az érintett fél érdekeinek védelme miatt indokolt, sőt szükséges
lenne. Sajnálatos módon ilyen esetben is működésbe lép
a kérelemhez kötöttség elve, amely alól a gondnoksági
perek speciális szabályai sem adnak felmentést, tehát a
4

Lásd A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2016. március 16–17-én tartott
tanácskozása összefoglaló anyagának VI. pontjában foglaltakat
(Bírósági Határozatok 2016. évi 6. szám 293. o.)
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bíróság a pert – jobb meggyőződése ellenére – meg fogja
szüntetni.
Hasonló helyzet adódik akkor, amikor a gondnokság
alá helyezés iránti kereset teljesítését sem az alperes,
sem ügygondnoka nem ellenzi. A bíróság meggyőződése
szerint viszont nem, vagy nem a keresetnek megfelelő
mértékű gondnokság alá helyezés lenne indokolt. A bíróság ilyen esetben is kötve van a kérelemhez, s hivatalból nem választhatja a fél érdekei számára megfelelőbbnek tartott, ám a kereseti kérelemben nem szereplő
megoldást.

8.2. Az ügycsoportok: a fenti kötöttségek miatt ezért –
visszautalva összeállításom 3. pontjára – különös gonddal kell ügyelni a bíróságnak arra, hogy már a keresetlevél tartalmazza a gondnoksággal érintett ügycsoportok
pontos felsorolását és annak kifejtését, hogy az adott
ügycsoportban miért szükséges a cselekvőképesség korlátozása. Nem helyes az a megoldás, amikor először a
bíróság ítéletében történik meg az egyes ügycsoportok
tekintetében a gondnokság alá helyezés szükségességének konkrét indokolása. Ezzel ugyanis a bíróság a döntéshozó pozíció helyett átveszi a felperes szerepét és
felelősségét. Azt csak megjegyzem, hogy az ítéletnek
valamennyi érintett ügycsoport tekintetében konkrét
indokolást kell tartalmaznia.
A gyakorlatban sokszor felvetődik a cselekvőképességet részlegesen, de általánosan korlátozó gondnokság
intézményének hiánya. Ez főleg olyan esetekben merül
fel, amikor a fél ügyei viteléhez szükséges belátási képességének nagymértékű és tartós csökkenése – általában mentális zavara jellege miatt – a mindennapi élet
valamennyi területén megállapítható. Ilyen esetekben a
jogalkalmazási gyakorlat arra kényszerül, hogy egy igen
részletes, soktételes ügycsoport felsorolással lényegében
lefedi a mindennapi életvitel minden területét.
Ehhez kapcsolódva meg kell emlékeznünk arról is, hogy
az új szabályozás semmilyen ügycsoport felsorolást nem
tartalmaz. Ez üdvözlendő megoldás abból a szempontból,
hogy lehetővé teszi a fél állapotához és életkörülményeihez igazított, ahhoz jogi árnyalataiban is speciálisan
igazodó ügycsoport megjelölés alkalmazását. Ugyanakkor jelentősen megnehezíti az egységes és harmonikus
összhangban álló bírói gyakorlat kialakulását. Az alapjogvédelem szempontjából pedig az alapjog korlátozási
gyakorlat általános zsinórmértékének garanciális jelentősége lenne.

8.3. A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság
alá helyezésről: a jogalkalmazók körében nem egységes
annak megítélése, hogy a cselekvőképességet kizáró
gondnokság alá helyezés cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alá helyezéssé átalakítása érdemben változtatott-e az ítélkezési gyakorlaton a belátási
képesség teljes hiánya esetén. Egyetértek azzal, hogy a
gondnokságtípus elnevezésében bekövetkezett változás
olyan szemléletváltást sugall a gyakorlat számára, melynek üzenetértéke van az alapjogvédelem szempontjából.
Tanácsunk gyakorlata következetes abban, hogy a legsúlyosabb gondnoksági fokozat alkalmazhatóságát sziCSALÁDI JOG
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gorúan vizsgáljuk és csak kivételesen alkalmazható
megoldásnak tartjuk. Általánosságban elmondható, hogy
ha a fél adekvátan kommunikál, a hozzá intézett kérdéseket megérti, azokra tartalmilag értékelhető válaszokat
ad, környezete és élethelyzete valóságnak megfelelő
észlelésére képes, akkor a cselekvőképességét teljesen
korlátozó gondnokság alá helyezésére valószínűleg nem,
vagy csak speciálisan indokolt esetben kerül sor.
Ennél a gondokság típusnál különös jelentőséget tulajdonítunk a keresetlevél előkészítésének és tartalmának,
a minőségi szakvéleménynek, és a fél bíróság általi, közvetlen meghallgatásának.5

8.4. A választójogból kizárás kérdésében történő döntés
kötelezettsége nehezen kezelhető feladattal gazdagította a gondnoksági ügyek ítélkezési gyakorlatát.6 Ezen a
téren ítélkezési gyakorlatunk következetes az alábbi
tételekben:
• az egyes ügycsoportokra cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezetteket –
általánosságban – nem zárjuk ki a választójogból. Az
új Ptk. tükrében ennek általános indoka az, hogy a
választójog gyakorlására vonatkozó belátási képességet a gondnokság alá helyezéssel érintett konkrét
ügycsoportokkal összefüggésben vizsgáljuk és tanácsunk elé még nem került olyan ügycsoport, mellyel
közvetlen összefüggésben indokolt lett volna a választójogból történő kizárás is.
• A cselekvőképességet teljes körűen korlátozó gondnokság alá helyezésnél volt már példa a választójogból történő kizárásra, de ennek indoka a gondnokság
alá helyezett általános mentális állapotából eredő
belátási képesség csökkenés volt.
• Tanácsunk következetes gyakorlatot folyat abban is,
hogy a szakvéleménytől és az elsőfokú ítélettől egyaránt megköveteli, hogy a választójogból történő
kizárás alkalmazása esetén specializált indokolás
legyen erre a kérdésre.
• Időközben tanácsunk már hozott egy olyan tartalmú
döntést, melyben elvi éllel kimondta, hogy a választójoghoz szükséges belátási képesség vizsgálatához
a gondnokság alá kerülő közéleti ismereteinek szintje és minősége nem vizsgálható. A gondnokság alá
kerülővel szemben nem támasztható a választójog
gyakorlásához olyan tárgyi tudásban, közéleti vagy
más ismeretben megnyilvánuló többletkövetelmény,
melyet az Alaptörvény és a választójogra vonatkozó
szabályozás a gondnokság alatt nem álló választójogra jogosultaktól nem követel meg a választójog
gyakorlásának feltételeként.
• Általános másodfokú tapasztalatként rögzíthető az
is, hogy a gondnoksági ügyekben egyre több olyan
fellebbezéssel találkozunk, amely kizárólag a választójog kérdésében hozott elsőfokú döntés megváltoz5
6
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A választójogból való kizárásról ez idő szerint nem a Ptk., hanem külön törvényben foglalt jogszabály: a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 13/A. §-a rendelkezik.
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tatását kéri. Határozottan megfigyelhető egy választójog-tudatosuló tendencia a gondnokoltak körében.
• Ezzel összefüggésben észlelhető az elsőfokú bíróságok jogalkalmazási gyakorlatának változása is. A
hozzánk kerülő ügyekben a korábbinál lényegesen
kevesebbszer alkalmazzák a választójogból kizárást,
s törekednek a formális döntések kerülésére és a
tartalmas, speciális indokolásra.

8.5. A perlekedési tébolyra hivatkozó gondnokság alá helyezési kérelmek sajátos és egyre gyakoribb színfoltjai
a jogalkalmazásnak. A téma önálló tanulmányra is alkalmas, most csak a probléma lényegének felvázolására
törekszem. A bírói gyakorlat folyamatosan alakul és válik egyre karakteresebbé ebben a kérdésben, mely az
egyik legkényesebb területe az ügycsoportnak. Jogi eszközökkel ugyanis nehezen vonható meg a határ a bírósághoz fordulás alkotmányos alapjoga, a hatósági eljárásokkal történő jogérvényesítés alapjoga és a fél érdekvédelme miatt már gondnokságot igénylő „téboly- állapot” között. Személyes meggyőződésem az, hogy a bíróságok és hatóságok tűrőképessége hivatalból magas
szintű, s nem indíthatnak gondnokság alá helyezési eljárásokat önmagában amiatt, hogy az ügyfél – mentális
zavarával összefüggésben – az átlagot meghaladó számú
eljárást indít, vagy más módon, intenzív érdekérvényesítési kísérleteivel többletfeladatot okoz a hatóságok
számára.7
A mentális zavar azonban elérheti azt a szintet, amikor
már az ügyfél érdekvédelme teszi szükségessé a jelentős
számú hivatalos eljárás indításának gondnokság alá helyezést megalapozó okként történő vizsgálatát.
A Kúria útmutatásai alapján már kimunkált iránytűvel
rendelkezünk, melynek alaptételei a következők:
– A bírósági, hatósági eljárások indítása állampolgári
alapjog, senki nem helyezhető gondnokság alá önmagában azért, mert jogai érvényesítése céljából
nagyszámú eljárást indít,
– Az ilyen tárgyú perben az eljáró bíróságnak hivatalból tisztázni kell az alperes által indított bírósági
eljárások számát (konkrét megkeresésekkel, lehetőleg 5 évre visszamenőleg), az ügyek tárgyát, az ellenérdekű fél személyét, valamint az eljárások eredményét.
– A gondnokság alá helyezést csak az ésszerű mértéket
többszörösen meghaladó, döntően eredménytelen
eljárások alapozzák meg, ha megindításuk szoros
összefüggésben van az alperes kóros elmeműködésével, az eljárások jelentős száma már az ő életminőségét is súlyosan lerontja, s életkörülményeit megnehezítő költségkihatással jár.
A fentiek alkalmazásával van egy Kúriát eredményesen
megjárt döntésünk, melyben gondnokság alá helyeztünk
ilyen okból. Van azonban egy másodfokú eljárásra vonatkozó hatályon kívül helyezésünk is, amelyben az elsőfokú ítéletet megváltoztatva elutasítottuk a keresetet.
7

Lásd e körben a Kúriának a BH 2016.9.239. eseti határozatát.
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Jelenleg az ügyben a Kúria által előírt másodfokú bizonyítás kiegészítés folyik, melyben ütköztetnünk kell a
bíróság által kirendelt kirendelt igazságügyi szakértő
véleményét a fél által becsatolt magánszakértői véleményekkel.
9. AMIVEL AZ ÚJ PP. ADÓS MARADT

Nem tekinthetek el attól, hogy jelezzem: véleményem
szerint az új Pp.-ben8 nem történt meg a gondnoksággal
kapcsolatos eljárásjogi problémák rendezése. Nagy reményeket fűztünk a jogalkotáshoz és javaslatainkat megküldtük a jogalkotó részére. Az új Pp.-ben a gondnoksági perek szabályozásában a keresetlevél szükséges kellékeiben alapvető hiányosságok vannak. Továbbra sem
ad választ a törvény arra, hogyan működik a Ptk.-ban
előírt perindítási sorrendiség a gyámhatóság és a hozzátartozók között. Nem történt meg az ügygondnok státuszának és jogkörének megfelelő szabályozása, az érintett perbeli cselekvőképessége szabályainak pontosítása (különösen az ügygondnok képviseleti jogosultságával
összefüggésben), valamint az ideiglenes gondnokrendeléssel kapcsolatos pontosítás sem. Mindezek miatt a legkiszolgáltatottabb ügyfélcsoport eljárásjogi érdekvédelme az átlátható jogi szabályozás helyett továbbra is a
bírói gyakorlatra hárul.
ÖSSZEGZÉS

Remélem, sikerült érzékeltetnem, hogy a gondnoksággal
kapcsolatos perek miért jelentik a polgári ítélkezés egyik
legnehezebb és legszebb jogalkalmazási területét. Meggyőződésem, hogy az alapjogvédelem és az emberi méltóság tisztelete iránti elhivatottság és elkötelezettség
nélkül ebben az ügycsoportban nem szabad egyik jogalkalmazói pozícióban sem dolgozni.
Arra is felhívom a figyelmet, hogy a bíróság ítélete
ugyan a per végét jelenti, de az érintett számára ekkor
kezdődik maga a gondnokság. Amikor szembesül azzal,
hogyan látja el a társadalom a mentális állapota miatt
fokozottan kiszolgáltatott és segítségre szoruló emberek
8

A 2018. január 1-jén hatályba lépő 2016. évi CXXX. törvény XXXII. Fejezete szól a gondnoksági perekről.
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tekintetében a „gondoskodás” feladatát. Mi, akik ezekben
az ügyekben eljárunk, naponta szembesülünk az intézményrendszer hiányosságaival, az objektív feltételek
elégtelenségével.
Nem vitatom, hogy a gondnokság működtetéséért felelős gondnokok és gyámhatóságok általánosságban a
legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik dolgukat, teljesítőképességük korlátai között. Ugyanakkor
másodfokon több olyan élethelyzettel találkozunk ezekben a perekben, melyek a jog eszközeivel nem reparálhatók, az ügy jogi megoldása szempontjából figyelembe
nem vehetők, viszont felelős döntéshozóként nem léphetünk túl azon, hogy jogszerű döntésünk milyen hatással
lesz az érintett életfeltételeire. Amikor a másodfokon
felvett részbizonyítás eredményeként derül ki, hogy az
első fokon gondnokság alá helyezett idős ügyfél időközben tudatilag feltisztult, belátási képessége helyreállt,
de a lakhatását szolgáló ingatlant az elsőfokú ítélet óta
elidegenítették, őt pedig ideiglenes gondnoka hónapokkal korábban idősotthonban helyeztette el.
Vagy azt észleljük a felülvizsgálat során, hogy a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt
álló paranoid skizofrén fiatalember – akinek igazoltan
többmilliós vagyona van – minősíthetetlen körülmények
között él egy otthonban, ahol évek óta tartó lábpanaszai
kezelése érdekében semmit nem történik.
Nehezen érthető a jogalkalmazó számára az is, hogy
ha a gondnokság alatt állónak jelentős ingatlan és megtakarításokban elhelyezett vagyona van, azt a passzív
kezelés helyett miért nem fordítja a gondnok (gyámhatóság) az érintett színvonalas elhelyezésére.
Jogalkalmazóként azonban a Ptk.-ban előírt jogi feltételek megvalósulását vizsgáljuk és nem azt, hogy miként
működik majd ténylegesen a gondoskodás rendszere. A
bíró döntési függetlenségének lényegét képező belső
meggyőződését azonban a jog mellett az élettapasztalatok is alakítják. Ezzel a kettősséggel kell megbirkóznunk
a döntéseink során.
Ugyanakkor vannak különleges élményeink is ebben
a percsoportban, amelyek fenntartják az elhivatottságot
és az éleslátást. Amikor az alkoholista életút végén gondnokság alá helyezett ügyfelet gondozó lánya a tárgyaláson azt kéri, hogy csak részlegesen korlátozó gondnokság
alá helyezzük az édesapját, hogy megőrizhesse az emberi méltóságát. Vagy amikor eszünkbe jut az a Down kóros
fiatalember, aki a legtöbb pozitív kisugárzással rendelkező ügyfelünk volt az elmúlt évek során.
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HŐNIGH ZSUZSANNA

Kezdeti lépések – visszafelé
A gyermekvédelmi közvetítői eljárás a gyámhatóság előtti
kapcsolattartási eljárások gyakorlatában

Az alábbiakban a gyámhatóságok előtti, szülői kapcsolattartási eljárásokban alkalmazható közvetítői eljárás
hazai fejődése, jelen állapota és tapasztalatai kerülnek
bemutatásra. Írásomban* csak a családban élő kiskorúaknak a szülői kapcsolattartást érintő eljárásait vizsgálom, és azt törekszem bemutatni, hogy a családjogi
mediációnak a nemzetközi gyakorlatban a családjogi
jogviták rendezésében jól bevált módszere hogyan képeződik le a hazai gyámhivatali gyakorlatban, különös
tekintettel Budapest II. kerületére.
A tapasztalatok legalábbis vegyesek. A Ptk.1 hatálybalépését megelőzően a közvetítői eljárás olyan lehetőség
volt a felek számára, melyet a gyámügyi ügyintéző ajánlására fontolóra vehettek, azt elrendelni, a feleket arra
kötelezni azonban nem lehetett. Ez okból, és az alább taglalt más okok miatt a közvetítői eljárás a 2003 és 2014
márciusa közötti időszakban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, azt eljárásainkban az ügyfelek viszonylag kevesen és többnyire eredmény nélkül választották.
A Ptk. új alapokra helyezte a szülői felügyeleti jogról
való gondolkodást, mivel kötelező jelleggel írja elő a különélő szülők gyermekük érdekében való együttműködési kötelezettségét és bármely, a szülői felügyeletet
érintő eljárásban megteremti a lehetőségét annak, hogy
ügyfeleinket a közvetítői eljárásban való részvételre kötelezzük. A 2015-ben tapasztaltak alapján a szabályozás
hasznosnak és sikeresnek mutatkozott, hiszen szinte
minden kapcsolattartási ügyben sor került a mediáció
elrendelésére, és ez, ha nem is a végrehajtási, de a kapcsolattartási jog rendezése, megváltoztatása iránti eljárásokban jelentős sikereket hozott annyiban, hogy az
ilyen ügyeket nagyobb számban lehetett a felek egyezségét jóváhagyó határozattal befejezni. Úgy tűnik, hogy
a Ket. 2 2016 januárjában hatályba lépett módosítása,
mely a függő hatályú döntés jogintézményének bevezetésével a kapcsolattartási eljárásokat a hatvan napos
*
1
2
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A cikk az ELTE ÁJK családjogi szakjogász-képzésének során készült
tanulmány átdolgozott változata; konzulens Szeibert Orsolya.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
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abszolút határidő Prokrusztész ágyába kényszeríti, ezt
a jó tendenciát töri meg.
1. A CSALÁDJOGI KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSRÓL
ÁLTALÁBAN

A mediáció mint alternatív vitarendezési technika a már
folyamatban lévő bírósági/hatósági eljárásban az egyszerűbb, gyorsabb és az összes résztvevő számára elfogadható döntések meghozatalát vagy az ilyen eljárások
elkerülését, megszüntetését elősegítő megoldás. Az alternatív vitarendezés, ezen belül a családjogi mediáció
az Európai Unió jogalkotásában a kilencvenes évektől
jelenik meg, és napjainkra az egyes tagállamok (így pl.
Franciaország, Ausztria, Németország, Dánia, Norvégia)
azt különböző szinteken, különböző jogi megoldásokkal,
de széles körben alkalmazzák.
A családjogi mediáció az egyéb eljárásokban alkalmazott közvetítéshez képest annyiban speciális, hogy itt a
válás okozta frusztrációval, feszültséggel, haraggal és
egyéb emberi érzelmekkel is meg kell küzdenie mind a
feleknek, mind pedig annak a személynek, aki ügyükben
dönteni hivatott, mindezt úgy, hogy ebben a folyamatban
egy pillanatra sem téveszthető szem elől a gyermek legfőbb érdeke.
Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai nyomán hazánkban is jelentősen megnőtt a válások, a szülői felügyeleti jogot érintő perek és hatósági eljárások száma. Nincs
változás viszont abban a tekintetben, hogy továbbra is a
család tekinthető a társadalom meghatározó, elsődleges
szocializációt nyújtó kisközösségének és a gyermek felnevelésére, gondozására leginkább optimális közegnek.
A családok felbomlásának száma azonban olyan realitás,
melynek a jogalkotásra és a jogalkalmazásra is számottevő hatása van. A jogrendszernek tehát olyan jogi eljárásokat és segítő szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyek
alkalmasak a szülők támogatására a válással, különéléssel kapcsolatban kialakult stresszhelyzetben. Ezekkel az
eljárásokkal kapcsolatban megfelelő szintű és mennyiségű információt kell nyújtani a felek számára, és biztosítani kell a gyermeknek azt az alapvető érdekét, hogy a
különélő szülőt ne veszítse el, ez a szülő a gyermek éle-
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tében továbbra is aktív szerepet játszhasson, részvétele
a gyermek életében biztosított legyen. 3
2. A GYERMEKVÉDELMI KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS
2.1. M EDIÁCIÓ A GYÁMHATÓSÁG ELŐTTI
KAPCSOLATTARTÁSI ELJÁRÁSOKBAN

Hazánkban a 2000-es évek elején kezdődött meg a fenti
technikák szélesebb körben való ismertté válása és a
gyakorlatba történő bevezetése. Ennek eredményeként
lépett hatályba 2003 márciusában a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, a gyermekvédelmi
közvetítés szabályai azonban más jogszabályban, a Gyer.4
2003. évi módosításával kerültek megállapításra. Eszerint
az eljáró gyámhivatalnak a kapcsolattartás – akkori szóhasználattal – szabályozása, újraszabályozása iránti eljárásban kötelessége a felek közötti egyezség létrehozásának a megkísérlése, és amennyiben e törekvés eredménytelen marad, a gyámhivatal felhívja a feleket a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételének a lehetőségre. A jogszabály akként rendelkezett, hogy ezt a
lehetőséget a végrehajtási eljárásokban is fel kell ajánlani. Amennyiben a felek élni kívántak a közvetítői eljárás
nyújtotta lehetőségekkel, úgy a gyámhivatal a maga eljárását legfeljebb négyhavi időtartamra felfüggesztette.
A szülői felügyeletet, ezen belül a különélő szülővel való
kapcsolattartás jogát érintő eljárások lefolytatására a
bíróságoknak és a gyámhatóságoknak van/volt hatásköre mind hatályos jogunk szerint, mind a gyermekvédelmi
közvetítői eljárás lehetőségét megteremtő fenti jogszabályváltozás időpontjában. Jelenleg a bíróság abban az
esetben rendezi a kapcsolattartást, ha előtte a szülői felügyeleti jogot érintő per van folyamatban, illetőleg abban
az esetben változtatja azt meg, ha a szülő azt a kapcsolattartást rendező határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül, a körülmények lényeges megváltozására való hivatkozással kéri. Egyéb esetekben a kapcsolattartás rendezése, annak megváltoztatása, a kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése vagy megvonása a gyámhatóságok hatáskörébe tartozik. A jogerős
bírósági vagy gyámhivatali határozattal már megállapított kapcsolattartási jog végrehajtásával kapcsolatos
eljárások a gyámhatóság hatáskörébe tartoznak.5
A gyámhatóságok előtti eljárásokban sok esetben problémát jelent az eljáró ügyintéző túlterheltsége, az utóbbi
évek felerősödött fluktuációjára tekintettel képzettségének, szakmai tapasztalatának hiánya és az ügyek szintén
fenti okokra visszavezethető elhúzódása is. E problémákra az alapvető jogok biztosának AJB-3534/2016. számú,
2016. november 28-án kiadott jelentése is rávilágít.6
3
4
5
6

Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): A mediáció. HVG-ORAC Kiadó, Budapest,
2006. 65. o.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.
Ptk. 4: 181. §, 4:185. §, Gyer. 29. §, 31. §, 32. §.
Jelentés a gyámhatóságok munkatársainak túlterheltségéről, https://
www.ajbh.hu
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Ezekben az ügyekben az ügyintéző olyan intim családi és emberi viszonyokba lát és avatkozik bele, amelyekkel kapcsolatban a leggondosabb bizonyítás mellett is
csak a kiragadott részleteket képes feltárni. Az ügyfél
méltán érezheti, hogy az általa fontosnak vélt sok apró
személyes jellegű részlet elsikkad, holott ő ezeket az ügy
szempontjából döntő jelentőségűnek tartja. A gyermek
érdeke az, hogy a szülei megértsék, a hatályos Ptk.-ban
törvénybe foglalt együttműködési kötelezettség nem
puszta szó, hanem valódi kötelesség. A hatósági eljárásban ezt nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen a felekkel
elfogadtatni. A mediáció, mint alternatív lehetőség ezen
a ponton léphet be a folyamatba az eljárás kiegészítő
elemeként.
2.2. M EDIÁCIÓ A KAPCSOLATTARTÁS
VÉGREHAJTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁSOKBAN

A kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárásokban alkalmazott közvetítői eljárást több jogszabály is lehetővé
teszi, sőt, ennek kötelező jellegű elrendelésére is lehetőséget ad.7
A kapcsolattartási eljárásokról általában elmondható,
hogy a közvetítői eljárás sikerének az esélye akkor a legnagyobb, ha a felek tisztában vannak azzal, hogy mindkettejük, főként pedig gyermekük érdeke a viszály mielőbbi rendezése. Sajnos a gyámhivatalok előtt folyó
kapcsolattartási, ezen belül is leginkább a végrehajtási
eljárásokban részt vevő felek célja gyakran egészen más.
Végrehajtási eljárás alatt a kapcsolattartást jogerősen
rendező bírósági vagy gyámhatósági határozatban foglaltak jogi eszközökkel való kikényszerítését értjük. Ebben az eljárásban a hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelmező által leírt konkrét időpontban a kapcsolattartás
meghiúsulása, vagy annak a határozatban foglaltaktól
eltérő gyakorlása valamelyik félnek felróható-e, és
amennyiben igen, úgy szankció alkalmazására kerül sor,
ami a gyakorlatban a felróható magatartást tanúsító fél
bírságolását jelenti. Amennyiben a fenti intézkedések
továbbra sem hoznak megoldást, úgy a kötelezett mulasztása, jogsértő magatartása a szülői felügyeleti jog
gyakorlásának megváltoztatására (korábbi szóhasználattal a gyermek elhelyezésének a megváltoztatására) is
alapot adhat, a jogosult mulasztó fél vonatkozásában
pedig a kapcsolattartási jog korlátozását vagy szüneteltetését, legsúlyosabb esetben annak megvonását vonhatja maga után.
A végrehajtási ügyekben a felek tehát szükségszerűen
ellenérdekűek. Gyakran összetévesztik a célt az eszközzel, és azt gondolják, hogy a végrehajtási eljárás célja
annak hatósággal való kimondatása, hogy a másik fél
mulasztott, ezért veszélyezteti a gyermeket, sőt, sok
esetben azt várják, a gyámhivatal állapítsa meg, hogy a
mulasztó fél a gyermek nevelésére alkalmatlan.
A végrehajtási eljárás célja ezzel szemben azonban,
ahogy erre fent utaltunk, valójában a mulasztó fél ráve7

Gyer. 30/A. §, Ptk. 4:177. §.
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zetése arra, hogy magatartásával a gyermeknek okoz
maradandó lelki károsodást. Ez egyrészt késztetheti
magatartása megváltoztatására, másrészt alkalmas lehet arra, hogy a valamilyen okból nem működő vagy állandó konfliktusokkal járó kapcsolattartást újra elindítsa, illetve javítsa. Ennek legfeljebb eszköze lehet a mulasztó fél szankcionálása, de semmiképpen nem célja. Az
a szülő, aki ki nem mondottan – bár sok esetben valójában
nyíltan kimondott – szankcionálási céllal indít végrehajtási eljárást, nyilvánvalóan nem „érdekelt” abban, hogy
a jogvita „büntetés nélkül” érjen véget, hiszen a cél számára éppen a háború fenntartása. E magatartás mögött
gyakran a kötődés zavarai húzódnak meg. A válások
érzelmi hatásában ugyanis mindig fellelhető az a látszólagos ellentmondás, hogy bármilyen nehezen volt tűrhető a kapcsolat, annak megszűnése megviseli azokat is,
akik maguk kezdeményezték a szakítást. Valószínűsíthető, hogy sok esetben ugyanez a probléma tehető felelőssé a különélő szülő és a gyermek kapcsolattartásában
tapasztalható zavarokért is.8 Vélhetően ezért figyelhető
meg a sokszor évekig húzódó, megoldhatatlannak tűnő
kapcsolattartás végrehajtási eljárások „lecsengése” abban az esetben, ha a válást követően magánélete mindkét
szülőnek rendeződik.
Véleményem szerint a végrehajtási eljárásban a közvetítői eljárás alkalmazása megkérdőjelezhető. Nem vitás, hogy a szülők gyermekük érdekében való együttműködési készségének kialakítása, fenntartása mindig,
minden körülmények között indokolt és kívánatos, ezért
annak minden, a szülői felügyeleti jogot érintő eljárásban
helye van. A végrehajtási eljárás tárgya viszont egy már
megtörtént esemény vizsgálata, melynek eredményeként
a gyámhivatal arról dönt, hogy történt-e mulasztás, és
ha igen, a felróható magatartást tanúsító felet szankcionálja. Ezek olyan tények, körülmények, melyek nem képezhetik tárgyát a mediációs eljárásnak. A közvetítői
eljárás nem szólhat arról, hogy kivizsgálja, hibázott-e a
kérelmezett személy, valóban megszegte-e a végrehajtással érintett időpontban a kötelezettségeit, hiszen ez
az eljáró gyámhivatal feladata; mindez a mediáció fogalmával sem egyeztethető össze, az ugyanis a felek önkéntes részvételével a jövőre, a megegyezésen alapuló rendezésre helyezi a hangsúlyt.9 Még ha születik is megállapodás az ilyen ügyekben alkalmazott közvetítői eljárásban, annak a gyámhivatal előtti eljárásra nem lehet
hatása, legfeljebb abban az esetben, ha a fél a közvetítői
eljárás sikerén felbuzdulva kérelmét visszavonja. Tíz éves
gyámhivatali munkám során ilyen kérelemmel nem találkoztam.
Fenti okból, a Ptk. hatályba lépését megelőzően a gyámhivatalok inkább a kapcsolattartás szabályozására, újraszabályozására irányuló eljárásaikban próbálták a
közvetítői útra terelni ügyfeleiket. Ezekben az eljárásokban a közvetítői eljárás teljes eszköztára alkalmazható.
8
9
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Bognár Gábor – Telkes József: A válás lélektana. Haas & Singer Alapítvány, Budapest, 1994. 58. o.
Somfai Balázs: A kapcsolattartás mint a gyermek emberi joga. HVGORAC Kiadó, Budapest, 2009. 103. o.
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A mediáció ezekben az esetekben lehetőséget teremt egy
új, esetleg később is alkalmazható konfliktuskezelési
technika megtanulására, a feleknek segít abban, hogy
kommunikációjukat mederben tartsák, azt fenntartsák,
esetleg újrakezdjék.
A közösen megfogalmazott egyezségek szignifikánsan
nagyobb számban kerülnek betartásra, mint a gyámhivatal részéről hozott döntések. A feleknek is könnyebb
úgy megállapodni, hogy álláspontjaikat képzett mediátor
előtt, nem pedig az ügyükben dönteni jogosult hatósági
személy előtt, nyugodtan fejthetik ki. A felek a közvetítő
előtt egyenrangú partnerek, nem ellenérdekű felek, gyermeküket, annak szükségleteit, élethelyzetét ők ismerik
a legjobban, így a róla szóló döntések terén is ők a legkompetensebb személyek.
3. A KÖZVETÍTŐ ELJÁRÁSOK SIKERE
A PTK. HATÁLYBA LÉPÉSÉT MEGELŐZŐEN

Budapest II. kerületében a gyámhivatali ügyintézők
2009-ben négynapos mediációs képzésen vehettek részt,
ennek eredményeként többen is felvétették magukat a
közvetítői névjegyzékbe. A mediáció melletti érveket a
2003-as Gyer. módosítást követően az ügyintézők minden kapcsolattartási eljárásban elmondták, az ügyfeleket
a közvetítői eljárás menetéről tájékoztatták. A mediációt
a jogszabály hatályba lépését követően minden esetben
ajánlották az ügyintézők, ennek ellenére az ügyfelek elenyésző számban éltek ennek lehetőségével. Eljárásainkban (és ez így volt régebben is) ritkán lehet olyan
ügyféllel találkozni, aki nyíltan kimondja, hogy nem kíván mediálni, inkább az a jellemző, hogy a megegyezésre való hajlandóság hangoztatása ellenére a közvetítői
eljárás valamilyen okból végül mégsem jön létre.
A Ptk. hatályba lépését megelőzően a jogszabályi környezet sem könnyítette meg az ügyfelek és az ügyintéző
dolgát, hiszen a felek, ha egyet is értettek abban, hogy
mediálni kívánnak, sokszor már a közvetítő személyének
a kiválasztásában sem tudtak egyetértésre jutni. A meghiúsulás leggyakoribb oka mégis a közvetítői eljárás
költsége volt. Ez a második kerület ügyfélkörét tekintve
első hallásra talán meglepő, de ügyfeleink nagy része
jogi képviselővel (néha egyszerre több ügyvéddel is) jár
el. Az ilyen ügyfél az ügyvédjétől azt várja, hogy az ő álláspontját vigye sikerre, nem kíván még egy személyt
ügyébe beavatni és nem akar további anyagi áldozatot
hozni a gyors megoldás érdekében, különösen, ha számára a gyors megoldás, vagy egyáltalán a megoldás nem
is cél. Gyakran előfordult, hogy maguk a jogi képviselők
sem javasolták ügyfelüknek a mediáción való részvételt,
ennek okait csak találgatni lehet.
Összességében elmondható, hogy noha a jogalkotó viszonylag hamar felismerte a közvetítői eljárásoknak a
kapcsolattartási ügyekben való alkalmazhatóságát, tett
is lépéseket ennek népszerűsítése érdekében és a szélesebb körű alkalmazás jogi lehetőségét is megteremtette,
ennek szabályozása és alkalmazása mégsem volt kielégítő. A 2008. évi országos adatok alapján a tízezres nagyságrendű kapcsolattartási ügyek számához viszonyítva
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nagyjából 1%-ra volt tehető azon ügyek száma, melyek
mediátorhoz eljutottak.10
Véleményem szerint fenti körülmények nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Ptk. 2014. március hó 15-én
történt hatályba lépéséig a gyermekvédelmi közvetítői
eljárás a gyámügyi eljárásokban nem volt túlzottan sikeresnek mondható.
4. KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSOK A PTK. HATÁLYBA
LÉPÉSÉT KÖVETŐEN
4.1. A GYÁMHATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS
KEZDETI LÉPÉSEI

A Ptk. hatályba lépése a fennálló helyzetet jelentősen
megváltoztatta. A szülők együttműködési kötelezettségét törvénybe foglalta,11 és azt a lehetőséget is szabályozta, mely szerint a gyámhatóság minden, előtte kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból folyó ügyben 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.12
Ez a szabályozás teremtett lehetőséget arra, hogy a külön
jogszabályban13 meghatározottak szerint a gyámhatóság
a fentiekben már ismertetett, a gyámhivatal által ajánlott
közvetítői eljárásoknak megfeleltethető, a felek együttes
kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek
beleegyezésével igénybe vehető gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy támogatott közvetítői eljárást, illetve a
Ptk. 4:177. §-ában meghatározottak szerint kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy kötelező támogatott
közvetítői eljárást rendeljen el. Ezeknek a rendelkezéseknek a hatályba lépését követően a gyámhivatal a kapcsolattartási eljárásokban, azon belül a rendezést, megváltoztatást, korlátozást, megvonást érintő eljárások szinte száz
százalékában elrendelte a közvetítői eljárást.
A végrehajtási eljárások tekintetében a gyámhivatalok
gyakorlata széttartó volt, nem minden gyámhivatal és
nem minden esetben tartotta célravezetőnek a közvetítői eljárás elrendelését, ám a másodfok következetes
gyakorlata arra késztette az elsőfokú hatóságokat, hogy
a kötelező közvetítői eljárást a végrehajtási eljárásokban
is elrendeljék.
Ügyfeleink a kapcsolattartást érintő határozatokat –
mindegy, hogy azok megváltoztató, rendező, korlátozó,
vagy a végrehajtási eljárásban hozott határozatok – szinte kivétel nélkül megfellebbezik, így ezek az ügyek majdnem minden esetben másodfokú döntéssel végződnek.
A fent írt jogszabályváltozások azt a végrehajtási eljárásokban nem várt eredményt hozták, hogy a másodfokon
10

11

12
13

I. m. 112. o.
Ptk. 4:173. §.
Ptk. 4:177. §.
Gyer. 30/A. §.
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eljáró hatóság az elsőfokú döntéseket ezekben az eljárásokban is szinte száz százalékban megváltoztatta akkor,
ha az első fokú hatóság nem rendelt el kötelező mediációt.
A jelenleg hatályos szabályozást megelőzően a mediáció
önkéntességének fogalmát a jogalkotó és jogalkalmazó is
helytelenül értelmezte. A mediáció módszerével és elveivel ugyanis nem ellentétes az, hogy meghatározott ügyekben „kötelezzék” a feleket annak igénybevételére, tekintettel arra, hogy magát a részvételt, vagy az együttműködést a mediátor előtt is megtagadhatják, sőt annak sincs
önmagában semmilyen következménye, ha azt meg sem
kezdik.14 Ezt a magatartást az alapeljárásban értékelheti
az abban döntést hozó. Ezt az értelmezésbeli bizonytalanságot küszöbölte ki a jogalkotó a fent írt szabályok hatályba léptetésével. Kérdés ugyanakkor, hogy a szándék valóban az volt-e, hogy az ilyen típusú ügyek mindegyikében
elrendeljük a közvetítői eljárást, abban az esetben is, ha
az akár a felek személyiségében rejlő, akár más okból nyilvánvalóan nem kecsegtet eredménnyel?
Elmondható, hogy a végrehajtási eljárásokban a másodfokú, megváltoztató döntések hatására kialakult elsőfokú
joggyakorlat nem hozott áttörést, legalábbis a második
kerület gyakorlatában az ilyen közvetítői eljárásokban
soha nem született egyezség, olyan pedig végképp nem,
amelynek az eredménye a folyamatban lévő végrehajtási
eljárás megszüntetése lett volna. Ebben a vonatkozásban
sajnos a jelenleg hatályos szabályok sem hoztak változást.
4.2. AZ EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN

A kapcsolattartás rendezésére vagy annak megváltoztatásra irányuló eljárásokban elrendelt közvetítői eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatok sokkal kedvezőbbek.
Noha ügyfeleink jelentős része ezen eljárásokban is inkább ügyvédje „határozottságától” várja a neki megfelelő döntést, a kötelező jelleggel elrendelt közvetítői eljárásokra azért többnyire nyitottak, arra elmennek. Nagy
előrelépés ezen a téren az, hogy a kötelező támogatott
közvetítői eljárást a gyermekvédelmi szakszolgálatok
szakemberei végzik. A Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál
(TEGYESZ) erre megfelelően kiképzett és megfelelő létszámú közvetítő áll rendelkezésre, akik valóban gyorsan,
szakszerűen és olcsón állnak ügyfeleink rendelkezésére.
A kötelező támogatott közvetítői eljárás díja, amelyet
jogszabály határoz meg, igen alacsony, és az ügyfelek
számára a legfeljebb 20 000 Ft-ig terjedő költség az eljárással kapcsolatos ügyvédi és egyéb költségek mellett
többnyire még elfogadható. A kapcsolattartás rendezése,
megváltoztatása eljárásokban az esetek nagy részében
valamilyen (rész) egyezség születik.
A TEGYESZ a fővárosban a 2015. évben 148 felkérést
kapott, ezek alapján végül 106 eljárást folytatott le,
és ebből 48 a felek közötti egyezségkötéssel zárult.15
14

15

Somfai, 115. o.
Központi Statisztikai Hivatal, Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről,
2015., 2016. A TEGYESZ közvetítői eljárásra vonatkozó statisztikai adatai a 2016. február 4. napján tartott szakmai értekezleten hangzottak el.
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Ez 45%-os sikert jelent, amely ugyan rosszabb arány,
mint az egyéb közvetítői eljárásokban, de szem előtt kell
tartanunk, hogy ezek kötelezően elrendelt közvetítői
eljárások, ahol az ügyfelek a közvetítővel való kapcsolatfelvételkor nem mindig motiváltak. Az eredmény tehát, véleményem szerint, semmiképpen nem tekinthető
rossznak.
Némileg ellentmondani látszanak fentieknek kerületünk számai. A második kerületben ugyanis a 2015. évben, mely az első olyan év volt, amelyben szinte az összes
ilyen jellegű eljárást közvetítői útra utaltuk, az év során
indult, összesen 139 kapcsolattartási ügyből (ebben a
végrehajtási és a rendezésre irányuló eljárások is benne
vannak) 48-at lehetett az adott évben jogerősen befejezni, és ebből mindössze nyolcat sikerült a felek közötti
egyezség jóváhagyásával rendezni, a 2016. évben indult
összesen 117 kapcsolattartási ügyből pedig már csak
kettőt.
Ennek okai sokfélék lehetnek, de kiemelném közülük
azt a jogszabályi rendelkezést, mely szerint a közvetítő
előtt kötött egyezséget vagy részegyezséget a gyámhivatal a felek kérelmére, szükség esetén tárgyalás megtartásával – hagyja jóvá és foglalja végrehajtható határozatba.16
Gyakran tapasztaljuk, hogy az ügyfelek, annak ellenére, hogy erről a közvetítői eljárásra utaláskor mindig
tájékoztatást kapnak, azt hiszik, hogy azzal, hogy a közvetítő előtt megjelentek, ott egyezséget vagy részegyezséget kötöttek, az eljárást befejezettnek tekinthetik, és
nem kérik az egyezség jóváhagyását. Ha a gyámhivatal
erre rákérdez, esetleg újabb tárgyalást tűz ki, hogy a
fennmaradó kérdésekről is dönthessen, a felek az eljárás
kezdetén tanúsított szerepükbe „csúsznak vissza” és az
általuk egyszer már kialkudott, a mediátor előtt esetleg
jónak tűnő vállalásukat felrúgják, abban sem kívánnak
együttműködni, amiben már megállapodtak, nem gondolnak ilyenkor arra, hogy ezzel a legfontosabb ügyeikben való rendelkezés lehetőségét engedik át valakinek,
aki nyilvánvalóan szelektált információk alapján, kívülállóként fog dönteni. Ennek a jelenségnek véleményem
szerint lélektani okai vannak, míg ugyanis a közvetítő
előtt a felek egyenrangú, mellérendelt partnerekként
jelennek meg, a hatósági eljárásban ellenérdekű felekként
vesznek részt, és amint az eljárás a hatósághoz visszakerül, az abban viselt szerepek is ennek megfelelően alakulnak ismét.
A szakszolgálat és a gyámhivatalok együttműködésének köszönhetően e problémát a 2016. évtől oly módon
sikerült kiküszöbölni, hogy a szakszolgálat által megküldött megállapodásba újabban külön belefoglalják a feleknek a gyámhivatalhoz intézett, jóváhagyás iránti kérelmét. Amennyiben az így megküldött egyezség a jogszabályoknak megfelel, úgy további nyilatkozattételre
már nem kell felhívni az ügyfelet.

4.3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

A hatályos Ptk. miniszteri indokolása is hangsúlyozza,
hogy a „szülői felügyelet gyakorlása során a döntés joga
mindenekelőtt a szülők együttes joga és felelőssége. Ez
vonatkozik az együttélő szülőkre, de a szülők megállapodása esetén a különélő szülőkre is. A Javaslat főszabályként tartalmazza a szülői felügyeleti jog közös gyakorlását. Ez a főszabály a különélő szülők esetén is érvényesül, ami azt jelenti, hogy a szülői felügyelet „magánügy” marad, a szülők a felügyeleti jogaik gyakorlását
olyan módon rendezik, olyan rendszert és életvitelt
alakítanak ki a gyermekük számára, amilyet jónak látnak, a lényeg csupán az, hogy ebben kifejezetten vagy
hallgatólag mindketten egyetértsenek.”17
A Ptk.-ban alapelvi szintű szabály, hogy szülői felügyeletüket a szülők a gyermek megfelelő testi, szellemi és
erkölcsi fejlődése érdekében gyakorolják. A kulcsszó a
szülők együttműködése, akár együtt élő, akár külön élő
szülőkről van szó, amely azonban nem jelent minden
esetben együttdöntést. A különélő és szülői felügyeleti
jogait nem gyakorló szülő vonatkozásában ez az együttműködési kötelezettség a mindennapokban a másik szülő tájékoztatási kötelezettségében, valamint a kapcsolattartás jogának a másik szülő részéről való biztosításában fejeződik ki.18 Az egyenjogúsági elvet szolgálja, és
a felek közötti együttműködés kötelezettségének gyakorlati magvalósítását célozza az is, hogy a közvetítői
eljárásban való részvételre a feleket fent írtak szerint
kötelezni lehet.
Az elvek azonban puszta szavak maradnak mindaddig,
ameddig az állampolgároknak a jogintézményekbe vetett
bizalma, egyáltalán a saját ügyeikhez való hozzáállása
nem változik, és nem értik meg azt, hogy a családjogi,
ezen belül is a kapcsolattartási ügyeket csak meghatározott kereteken belül lehet a jog eszközeivel megoldani.
A legjobb kapcsolattartási rend sem ér semmit, ha jogaikat a felek nem tiszta szándékkal, nem a gyermek érdekében, hanem önös érdekeik mentén, esetleg a másik
féllel szembeni megtorlás eszközeként gyakorolják. Sokat jelentene ebben a megértési folyamatban a jogbiztonság elvének maradéktalan érvényre juttatása, a családjogi jogviszonyokkal foglalkozó hatóságok, intézmények működésébe vetett állampolgári bizalom megerősítése, a közvetítői eljárások mind szélesebb körben való
alkalmazhatósága, ezzel kapcsolatban azonban még
nagyon sok a tennivaló.
4.4. KEZDETI LÉPÉSEK – VISSZAFELÉ

A Ptk. a szülői felügyeleti jogok, ezen belül a kapcsolattartás jogi szabályozása terén jelentős változásokat hozott, sok olyan hatáskört telepített a gyámhivatalokhoz,
mely ügyekben eddig a bíróságok jártak el. Az új jogszaA Ptk. miniszteri indoklása. http://www.parlament.hu/irom39/07971/
07971.pdf.
18 Makai Katalin In.: Kőrös András (szerk.): Polgári Jog. Családjog. Az új
Ptk. magyarázata III/VI., HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2013, 236. o.
17
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bályoknak a gyakorlatba való átültetését, azt, hogy ezek
az ügyek a jövőben hogyan intéződnek, a gyámhatósági
gyakorlat fogja kimunkálni.
A gyámhivatalokat ugyanakkor az anyagi jogszabályok
változásán túl olyan jogalkotói intézkedések is érintették
az elmúlt időszakban, melyek nemcsak nem kedveznek
a kialakulófélben lévő eljárási rend megszilárdításának,
hanem bizonyos esetekben a már elért eredményeket is
visszavetik.
Egyrészt 2015. április 1-jétől megszűnt a gyámhivatalok viszonylagos szakmai önállósága, ezt követően azok
ugyanis a járási (kerületi) kormányhivatalnak egy osztálya csupán.19 A pusztán szervezetinek tűnő intézkedés
olyan elvándorlást eredményezett, melynek során a jól
képzett, több éves tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező munkatársak hagyták el a pályát, és helyükre nagyrészt gyakorlattal nem rendelkező kollégák érkeztek,
ami nem egy hivatalban, éves szinten az ügyintézők akár
felének kicserélődését is jelentette. A jogszabályi környezet napi szintű, rapid változásai is nehézséget okoznak, és az is, hogy a jogszabályi környezet és a szervezeti integráció is a jogalkotó azon szándékára enged következtetni, mintha a gyámügyi, és ezen belül is a szülői
felügyeletet érintő eljárásokat megkülönböztetés nélkül,
annak egyedi sajátosságait figyelembe nem véve kívánná az egyéb közigazgatási hatósági eljárásokkal azonos
módon szabályozni. Fentiekből is látható azonban, hogy
a szülői felügyeleti jogot érintő eljárások nem tipikus
közigazgatási eljárások, annak kereteit mind az eljárás
lépéseit tekintve, mind pedig az annak eredményeként
megszülető határozatok tartalmát tekintve szétfeszítik.
5. A 2016. JANUÁRI KET. MÓDOSÍTÁS HATÁSAI
A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSOKRA

A gyámhivatal a kapcsolattartási eljárásokban a Ptk.
hatályba lépését követően fent írtak szerint szinte minden esetben elrendelte a közvetítői eljárást, és ennek jó
eredményei voltak. A jogszabályi környezet 2016 januárjától hatályos változása20 ezeket a kedvező tendenciákat törte meg.
A Ket. ugyanis megkülönböztetés nélkül „nettó” hatvan
napos maximális ügyintézési határidőt ír elő minden
kérelemre induló közigazgatási eljárásra, így a kapcsolattartási eljárásokra is. A kötelezően elrendelhető
mediáció lehetőségének szabályozását megelőzően, az
általános tapasztalat szerint egy körültekintő és megalapozott, a kapcsolattartást rendező, vagy azt megváltoztató jogerős döntésig eljutni legalább fél évet vett
igénybe, ha a felek között nem volt egyezség. Ezekben az
esetekben a gyámhivatal mindig tárgyalást tart, melyek
több órás megbeszélések, és egy tárgyalási nap gyakran
19

20

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III.
30.) Korm. rendelet 25. § (1) bek.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény 95–109. §-a.
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nem is elegendő arra, hogy kiderüljön, van-e esély a
gyámhivatal előtti megegyezésre. Egyezség hiányában
szakértő kirendelése is szükséges. A döntéseket a felek
valamelyike szinte mindig megfellebbezi, ezek a lépések
pedig a tényleges eljárási határidőket hónapokkal hos�szabbítják meg. A kötelezően elrendelhető mediáció lehetőségével felcsillant a remény arra, hogy ezek az eljárások gyorsíthatók, esetleg szakértő kirendelése nélkül
is megoldhatók lesznek. A felek a mediátor előtt az esetek
nagy részében legalább részben meg tudtak egyezni, ez
alatt az idő alatt a gyámhatóság előtti eljárás fel volt függesztve.
A hatályos Ket. azonban a gyámhatósági eljárás felfüggesztésének lehetőségét megszüntette, amennyiben kimondja, hogy a hatósági eljárást kizárólag törvény függesztheti fel,21 és a függő hatályú döntés jogintézményének bevezetésével a kapcsolattartási ügyekben való eljárás határidejét hatvan napban maximalizálja.22 A kérelemre induló kapcsolattartási eljárásban tehát a gyámhatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon
belül függő hatályú döntést hoz, melyben arról rendelkezik, hogy amennyiben a kérelem beérkezését követő
fent írt hatvan napon belül nem hoz érdemi döntést az
ügyben, úgy, tekintettel a gyámügyi eljárás illetékmentességére, tízezer forintot a kérelmező ügyfél részére
megfizet; valamint arról, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól. Amennyiben
a hatóság ezen belül az adott eljárásra irányadó 21 napos
eljárási határidőt is túllépi, úgy az ügyfél további tízezer
forinttal, ha azt kétszeresen lépi túl, akkor kétszer tízezer forinttal gazdagodik.23
A fenti jogszabályváltozást az állami bürokráciacsökkentés szándéka, az eljárások észszerű időn belül történő
befejezésének méltányolható célja indokolja, amely célnak
a kormányhivatalok munkájában akkor is érvényre kell
jutnia, ha ez az eljárás várható eredményét elbizonytalanítja. Sokak álláspontja és elvárása az, hogy hatvan napon
belül mindenképpen érdemi döntést kell hozni, akkor is,
ha a tényállás esetleg nincs teljeskörűen tisztázva, vagy
valamilyen bizonyíték, nyilatkozat esetleg még hiányzik.
Véleményem szerint ez a hozzáállás azt a további problémát is felveti, hogy így a hatóságnak azt is mérlegelnie
kell, hogy a határidő-túllépéssel vagy a tényállás tisztázása iránti kötelezettségével kapcsolatos jogszabályt
szegje-e meg. Különös súllyal esik e döntésnél latba az,
hogy kapcsolattartási ügyekben a hatóságot határidőtúllépés esetén terhelő költség nemcsak a már említett
eljárási illeték és az esetleges határidő túllépés egyszer
vagy kétszer tízezer forintos ügyfélnek fizetendő összegét, hanem adott esetben a több százezer forintos szakértői, vagy közvetítői díjat is magában foglalja.
A hatvan napos határidőnek való megfelelés kényszere véleményem szerint lerontja az eddig keservesen elért eredményeket, a határidőn túl, vagy megalapozatlanul meghozott döntések tovább gyengítik a gyámhi21

22
23

Ket. 32. §.
Ket. 71/A. § (1) bek.
Ket. 33/A. §.
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vatalok amúgy sem nagy tekintélyét, és biztosan nem
szolgálja ez a gyermek legfőbb érdekét sem. A végrehajtási eljárásokban 2016. január óta nem rendeljük el a
kötelező közvetítést és ezt immár a másodfok sem tartja minden esetben kötelezőnek, itt tehát a trend teljesen
megfordult.
Véleményem szerint a fenti jogszabályi változások,
pontosabban az, hogy azokat a kapcsolattartási, szülői
felügyeletet érintő gyámügyi eljárásokban is kötelezően
alkalmazni kell, egyértelmű visszalépést eredményeznek
és szembemennek a Ptk. elvi jelentőségű, a felek mellérendeltségét, együttműködési kötelezettségét kimondó
szabályaival is, hiszen a gyakorlatban meghiúsítják annak hatósági eljárásokban való kikényszeríthetőségét,
minden eljárási cselekményt a hatvan napos omnipotens
határidőnek rendelve alá.
Szükség van arra, és érthető a jogalkotó azon szándéka, hogy a hatósági eljárások észszerű időn belül lezá-

ruljanak, de a családjogi jogvitákat érintő eljárási szabályokat ezen ügyek speciális jellegét figyelembe véve,
a tényleges jogviszonyokhoz igazítva kellene kialakítani.
A szülői felügyelettel kapcsolatos eljárások nem hasonlítanak egyetlen más hatósági eljáráshoz sem, és ezt a
körülményt a jogalkotás során is értékelni kellene.
Az ügyfeleknek pedig azt kellene felismerni, hogy a
Ptk.-ban elvi jelentőséggel megfogalmazott együttműködési kötelezettség, illetve a saját ügyükhöz való aktív
és konstruktív hozzáállás végső soron az ő, főként pedig
gyermekük érdekét szolgálja. Ezt a jogalkotói szándékot
a gyámhivatalok következetesen képviselik, az ügyek
közvetítői eljárásra utalásának a lehetősége pedig jó
eszköz lehet arra, hogy fenti céllal ügyfeleink is azonosulni tudjanak, ezért mindenki közös érdeke az lenne, ha
ez nem formális és egyre szűkülő körben, hanem mind
több eljárásban és mind tágabb ügyfélkörben válna lehetségessé.

Új magánjog sorozat 10. kötete

Gyermeki joGok, szülői
FelelősséG
és Gyermekvédelem
Szerzők:

Filó erika, katonáné Pehr erika
A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. ez a kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvédelmi törvény mellett feldolgozza az új Polgári Törvénykönyv Családjogi
könyvét, valamint a Gyermek Jogairól szóló egyezményt. A hazai jogszabályokon
kívül egyre jelentősebb a nemzetközi normák szerepe, így az eNSz és az európa
Tanács többoldalú nemzetközi egyezményei, ajánlásai, az emberi Jogok európai
Bírósága joggyakorlata, valamint az európai Unió jogforrásai is bemutatásra kerülnek.

Ára: 7000 Ft
Jogkódex-előfizetőknek
50% kedvezménnyel: 3500 Ft*

A könyvet különösen aktuálissá teszi az, hogy szerzői bemutatják, miként újította meg a Polgári Törvénykönyv
Családjogi könyve a gyermeki jogokat, a szülői felelősséget, a gyámságot és az örökbefogadást, amely változások érintik a gyermekvédelem rendszerét és bővítik a bíróságok, a gyámhatóságok feladatkörét is. Bemutatják továbbá a gyermeki jogok elméletét és érvényesülésének gyakorlatát is, valamint a gyermekvédelmi rendszerben végbement szakmai változásokat mind az ellátások, a szolgáltatások, mind az átalakult gyámhatósági
rendszer hatósági intézkedései tekintetében is.

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14. FAx: (36-1) 349-7600 TeLeFOn: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu
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FROMM TÜNDE

Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban
– a Ptk. új jogintézménye a joggyakorlat tükrében

Ügyvéd eseti gondnokként és ügygondnokként rendszeresen láttam el képviseletet apaság vélelmének megdöntése iránti perekben 2002-től; majd 2014 és 2016 között
bírósági titkárként lehetőséget kaptam a Ráckevei Járásbíróságon apaság vélelmének megdöntése iránti nem
peres ügyek intézésére. A tanulmányom célja, hogy a
házasságról, családról és gyámságról szóló 1952. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) rendelkezései alapján
lefolytatott peres eljárások, közzétett jogesetek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint folytatott
nemperes eljárások és egy jogesetem tükrében, gyakorlati oldalról megközelítve mutassam be a Ptk. által életre hívott új jogintézményt, az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárást.1
AZ APASÁG VÉLELMÉNEK MEGDÖNTÉSE
A CSJT. RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

A Csjt. rendelkezései szerint apaság vélelmének megdöntésére csak polgári perben volt lehetőség. A vér szerinti
apa a peres eljárás jogerős befejeződését követően tehetett teljes hatályú elismerő nyilatkozatot. A Csjt. 44. § (1)
bekezdése alapján keresettel lehetett megtámadni az
apaság vélelmét, a pert a jogosultnak személyesen kellett
megindítania. A Csjt. 44. § (4) bekezdése szerint pedig
cselekvőképtelen kiskorú esetében a gyámhatóságnak
– elháríthatatlan akadályt kivéve – az apaság vélelmének
megdöntése iránti per megindítása előtt az anyát és a
vélelmezett apát meg kellett hallgatnia. A gyámhatóság
a perindításhoz csak akkor járulhatott hozzá, ha a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a kiskorú gyermek érdekében állt.
Tapasztalatom szerint a „tipikusnak mondható” apaság
vélelmének megdöntése iránti peres eljárások tényállása
rendkívül sok hasonlóságot mutatott: az anya és a férj
házassági köteléke csak jogi értelemben állt fenn, az életközösségük már megszakadt, az anya és a férj között nem
volt nemi kapcsolat a vélelmezett fogantatási időben.
Gyakran előfordult az az eset is, hogy a házasság felbontása és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt
1
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el, az anya nem kötött újabb házasságot, ezért a volt férje
nevére anyakönyvezték a gyermeket. Az anya rendszerint
közös háztartásban élt a vér szerinti (biológiai) apával,
közösen gondozták és nevelték a kiskorú gyermeket.
A gyakorlatban a perindítást megelőzően a gyámhatóság
meghallgatta az anyát, a férjet (volt férjet) és a vér szerinti (biológiai) apát. Amennyiben a gyámhatóság előtt a felek
egyező nyilatkozatot tettek a férj és az anya életközössége
megszakadásának idejéről és a gyermek tényleges származását illetően, a gyámhatóság a gyermek érdekében
állónak tekintette az apaság vélelmének megdöntése iránti per megindítását és eseti gondnokot rendelt arra a feladatra, hogy apaság vélelmének megdöntése iránt pert
indítson és a gyermeket, mint kiskorú felperest képviselje
az apaság vélelmének megdöntése irányuló perben. A
gyámhatóság szigorúan vizsgálta azt, hogy a gyermek családi jogállása rendezett lesz-e, ha az apaság vélelme megdöntésre kerül, és csak akkor járult hozzá a per megindításához, ha a vér szerinti apa közokiratban (jegyzőkönyvben) nyilatkozott arról, hogy az apaság vélelmének megdöntését követően teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal saját gyermekének ismeri el a kiskorú gyermeket.
A pert az eseti gondnoknak a vélelmezett apa ellen kellett
megindítania, ha pedig a vélelmezett apa már nem élt, akkor a bíróság által kijelölt ügygondnok ellen. Az anya a
perben beavatkozóként vehetett részt. Ha a beavatkozási
jogára történt figyelmeztetést követően az anya úgy nyilatkozott, hogy a perbe beavatkozni nem kíván, őt a bíróság
tanúként hallgatta ki. A bíróság tanúként hallgatta ki a
biológiai apát is. Amennyiben az alperes, az anya és a vérszerinti apa személyesen megjelentek a bíróságon és egyező nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy a férj és az
anya életközössége már több mint 300 napja megszűnt és
a gyermek nem a férjtől származik, további bizonyítás felvételére, más tanúk kihallgatására és származás-megállapítási igazságügyi szakértő kirendelésére nem került sor.
Nem volt szükség széles körű bizonyítás lefolytatására. A
bíróság az első tárgyalási határnapon érdemben döntött
és határozatában megállapította, hogy a kiskorú felperes
(gyermek) apja nem az alperes. Ez a peres eljárás igen sok
hasonlóságot mutatott a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvényben (a továbbiakban: Pp.) szabályozott
egyezségi kísérletre történő idézéssel. Nem volt szó olyan
típusú jogvitáról, amely csak polgári peres eljárás keretében lenne rendezhető. Azonos volt az alperes, az esetlegesen beavatkozó anya és a tanú(k) célja, azonos volt az álCSALÁDI JOG
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taluk elérni kívánt joghatás, nevezetesen az, hogy a gyermek családi jogállása a tényleges származásának megfelelően kerüljön rendezésre. Ez a felismerés és a joggyakorlatban felmerült igény vezetett oda, hogy az általam korábban „tipikusnak mondható” ügyként megjelölt – származás-megállapítási igazságügyi szakértői bizonyítást
nem igénylő – ügyekben a jogalkotó a Ptk.-ban megnyitotta annak a lehetőségét, hogy az apaság vélelmének megdöntésére nemperes eljárásban is sor kerülhessen.
A SZÁRMAZÁS MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS
A GYERMEK ÉRDEKE

A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében is foglalkozott
azzal a kérdéssel, hogy a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése mikor áll a kiskorú gyermek érdekében. A BH 1992.606. számú – gyámhivatali határozat felülvizsgálata iránti – jogeset tényállása szerint a felperes
és az alperesi beavatkozó házastársak voltak, házasságuk
alatt három gyermekük született. A felperes és az alperesi beavatkozó (a férj) házassága megromlott, az életközösségük megszakadt. Az anya az illetékes gyámhatóság előtt
úgy nyilatkozott, hogy legkisebb gyermekének nem a férje a vér szerinti apja, hanem egy megjelölt másik férfi, akivel csak egy alkalommal volt nemi kapcsolata és ebből a
kapcsolatból származik a gyermek. Az apa és az anya házasságát a bíróság felbontotta, a legkisebb gyermek az
anya gondozásában került elhelyezésére. A perben eldöntendő kérdés az volt, hogy a kiskorú gyermek származásának kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek
érdekében áll-e. Az alperesi gyámhatóság azért nem tartotta a perindítást a gyermek érdekében állónak, mert
megállapította, hogy rendezett a gyermek családi jogállása, teljes családban két fiútestvér után született, világra
jöttét mindkét szülő várta, nevéről közösen döntöttek,
a gyermek szorosan kötődik a szüleihez és testvéreihez.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja ezzel szemben az volt,
hogy a gyermek érdekében az adott körülmények között
a származás kiderítése áll, ugyanis adatok merültek fel
arra vonatkozóan, hogy a kiskorú gyermek vérszerinti apja
nem a vélelmezett apa, a gyermeket az anya egyedül neveli, a gyermek pedig a vér szerinti apával is tartja a kapcsolatot. Ilyen körülmények között pedig a bíróság álláspontja szerint a gyermek személyiségfejlődését éppen az
befolyásolná károsan, ha származásának kiderítésére csak
a nagykorúságának elérése után kerülne sor.
A BH 2006.419. számú eseti döntésben az eljáró bíróság
kimondta, hogy a gyámhivatal annak eldöntésénél, hogy
a gyermek családi jogállásának megállapítására irányuló per megindításához megadja-e a hozzájárulását, azt
vizsgálja, hogy a családi jogállás rendezése a gyermek
érdekében áll-e. A tényállás szerint az anyától 2005. január 4. napján született gyermek vonatkozásában az
I. rendű alperesi beavatkozó teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot tett az anya hozzájárulásával. Miután az
anya lemondott a gyermekéről, a II. rendű alperesi beavatkozó a kiskorú gyermeket örökbe fogadta. A felperes
kérelmet terjesztett elő a gyámhivatalnál eseti gondnok
kirendelése iránt apaság megállapítása iránti per megindításához, a perben pedig annak megállapítását kérné,
28

|

17március.indd 28

CSALÁDI JOG

hogy a fenti anyától született kiskorú gyermeknek ő a
vérszerinti apja. A felperes az eljárás során végig arra
hivatkozott, hogy a gyermek érdekét elsődlegesen az
szolgálja, hogy a vér szerinti szülőjét megismerje és a vér
szerinti szülője nevelje fel. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja is az volt, hogy ezek igen fontos és érvényre juttatandó jogok. Ugyanakkor a fenti jogesettől eltérően
kimondta, hogy a Csjt. 44. § (4) bekezdése a főhangsúlyt
nem erre az érdekre helyezi, hanem arra, hogy a származás kiderítése és a családi jogállás rendezése egyáltalán a kiskorú érdekében áll-e. Ha a kiskorú rendezett
családi jogállás mellett, megfelelő környezetben, értelmileg, érzelmileg és anyagilag is megfelelő körülmények
között nevelkedik, akkor ezek az érdekek és a fejlődésének biztosítása olyan érdekek, amelyek megelőzhetik a
vérszerinti apa személye kiderítésének érdekét.
AZ APASÁG VÉLELMÉNEK MEGDÖNTÉSE IRÁNTI
NEMPERES ELJÁRÁS ANYAGI JOGI ÉS
ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI, GYAKORLATA

2014. március 15. napján hatályba lépett a Ptk., amelynek
rendelkezései szerint az apaság vélelmének megdöntésére már nemcsak peres eljárásban kerülhet sor, hanem
nemperes eljárásban is. Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárás anyagi jogi szabályai a
Ptk. 4:114. §-ában kerültek elhelyezésre, a Pp.-ben pedig
külön fejezet (a XVI/A. fejezet) tartalmazza az eljárási
szabályokat. Ha a Pp. XVI/A. fejezete másként nem rendelkezik, az eljárásra a polgári peres eljárásra vonatkozó szabályokat – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
AZ ANYAGI JOGI SZABÁLYOK

Kiindulópontként fontos rámutatni a következőkre: a Ptk.
4:98. §-a szerint apai jogállást keletkeztető tények a házassági kötelék, élettársak esetén emberi reprodukcióra
irányuló különleges eljárás, az apai elismerő nyilatkozat,
valamint a bírósági határozat. A Ptk. sorrendet állít fel az
apasági vélelem betöltésének típusai között. Ez a sorrend
pedig azt jelenti, hogy „mindaddig, amíg az apai státus a
sorrendben előbb szabályozott vélelem alapján betöltött,
a sorrendben következő vélelem alkalmazására nem kerülhet sor”.2 Kiemelést érdemel, hogy a vélelem nem a házassági életközösség fennállásához, hanem magához a
házassági kötelékhez kapcsolódik.3 A házassági köteléken
alapuló apasági vélelem keletkezése szempontjából tehát
nincs jelentősége annak a körülménynek, hogy a férj és a
gyermek édesanyja között létrejött-e a házassági életközösség, fennállt-e az életközösségük a fogamzás vagy a
gyermek megszületésének időpontjában.
A jogszabály három konjunktív feltételt ír elő ahhoz,
hogy az apaság vélelmének megdöntésére sor kerülhes2
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sen nemperes eljárásban: az apaság vélelme az anya házassága alapján áll fenn, a házastársak életközössége
már legalább 300 napja megszűnt, s az a férfi, akitől a
gyermek származik, a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak kívánja elismerni.
Amennyiben az említett három feltétel fennáll, a bíróság
a felek közös kérelmére megállapítja, hogy a gyermeknek
nem az anya férje vagy volt férje az apja.
A Ptk. 4:114. § (2) bekezdése szerint az apaság kérdését a nemperes eljárásban teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozattal rendezni kell. A Ráckevei Járásbíróságon
azt a gyakorlatot alakítottuk ki, hogy az interneten megtalálható – a diplomáciai képviseletek és gyámhivatali
osztályok által is használt – formanyomtatványon4 ves�szük fel a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot és
annak teljes hatályához szükséges nyilatkozatokat, ezzel
remélhetőleg megkönnyítve az anyakönyvi hivatalok
későbbi munkáját.
A Csjt.-ben szigorú határidők érvényesültek és a Ptk.ban is szigorú határidők érvényesülnek az apaság vélelmének megdöntése iránti peres eljárások vonatkozásában. Az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes
eljárás viszont a Ptk. 4:114. § (3) bekezdése szerint határidő nélkül indítható meg.
AZ ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes
eljárás három fél – a vélelmezett apa, az anya és a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magának elismerni kívánó férfi – kérelmére indul, akik a
nemperes eljárásban mindhárman kérelmezők (I., II. és
III. rendű kérelmezők). Ebben az eljárásban fogalmilag
kizárt, hogy kérelmezőről és kérelmezettről beszéljük,
mint például az egyezségi kísérletre idézés nemperes
eljárás esetében. Az apaság vélelmének megdöntésére
irányuló nemperes eljárásban három azonos eljárási pozícióban lévő fél vesz részt.
A Pp. általános szabályaihoz képest speciális eljárási
szabály, hogy az apaság vélelmének megdöntése iránti
kérelmet más kérelemmel nem lehet összekapcsolni. Az
apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárásban szünetelésnek nincs helye.
Az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes
eljárások járásbíróságok hatáskörébe tartoznak, az illetékességi szabályokat pedig a Pp. 301/B. § (1) bekezdése
tartalmazza, amely szerint az a járásbíróság illetékes a
nemperes eljárás lefolytatására, amelynek területén a
gyermek belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában
belföldi tartózkodási helye található. Az eljárásra az a
bíróság is illetékes, amelynek területén az anya belföldi
lakóhelye vagy belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található. Szükség volt azonban olyan
belföldi járásbíróság kijelölésére is, amely eljárhat magyar állampolgárságú személyek apasági nemperes ügyeiben, ha az anyának és gyermeknek sem lakóhelye, sem
tartózkodási helye nincs Magyarországon. Erre az esetre a Budai Központi Kerületi Bíróság a kijelölt bíróság,
4

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

2017

17március.indd 29

/

1

szemben az egyéb státuszperekkel, amelyekben a kijelölt
bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság.
A Pp. 301/C. §-a szerint a kérelemben fel kell tüntetni
az eljáró bíróságot (és azokat az adatokat, amelyekből a
bíróság illetékessége megállapítható), a három kérelmező (valamint a kérelmezők képviselői) nevét, lakóhelyét,
valamint a kérelem előterjesztésére való jogosultságuk
jogcímét. Ugyanezen jogszabályhely szerint, ha a gyermek a kérelem előterjesztésekor már megszületett, a
gyermek nevét, lakóhelyét, születési idejét, (ha van törvényes képviselője, annak nevét és lakóhelyét), a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak elismerni kívánó férfi születési idejét, továbbá az
apasági vélelmet megalapozó házasság létrejöttének az
időpontját is fel kell tüntetni, valamint annak időpontját,
hogy a férj és az anya életközössége mikor szűnt meg. A
beadványnak tartalmaznia kell a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A kérelemhez csatolni kell a
gyermek eredeti (vagy hitelesített) születési anyakönyvi kivonatát, a férj és az anya házasság anyakönyvi kivonatát, valamint azokat az okiratokat, amelyek a kérelem
elbírálásának alapjául szolgáló körülmények igazolásához szükségesek. Ha az apaság vélelmét megalapozó házasság a kérelem beadásának időpontjában már megszűnt, a kérelemhez csatolni kell a házassági bontóperi
ítélet fénymásolatát is. Ha pedig a gyermek a kérelem
előterjesztésének időpontjában még nem született meg,
a kérelemhez szakorvosi igazolást kell mellékelni a születés várható időpontjáról.
AZ ELJÁRÁS MENETE, MEGHALLGATÁS,
BIZONYÍTÁS

A bíróság a három kérelmezőt (és mindazon személyeket,
akiknek hozzájárulása az apai elismerő nyilatkozat teljes
hatályához szükséges) együttesen hallgatja meg. A bírósági gyakorlat szempontjából fontos, hogy a meghallgatásra szóló idézésben az érintetteket a Pp. 301/E. §-ában
meghatározott feltételekről és jogkövetkezményekről
tájékoztatnia kell.
A bíróság eljárása során megvizsgálja az apaság vélelmének megdöntéséhez, az apai elismerő nyilatkozat
megtételéhez és teljes hatályához szükséges feltételek
fennállását, valamint megállapítja azokat az adatokat,
amelyek a személyállapot-változás anyakönyvi bejegyzéshez szükségesek. A Pp. 301/E. § (1) bekezdése szerint
a bíróság végzésben állapítja meg, hogy a gyermeknek
nem az anya férje vagy volt férje az apja, ha a kitűzött
meghallgatáson a kérelmezők és mindazon személyek,
akiknek a hozzájárulása az apai elismerő nyilatkozat
teljes hatályához szükséges, együttesen jelen vannak
és az apaság vélelmének megdöntéséhez, az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és teljes hatályához szükséges feltételek fennállnak.
A bíróság a meghallgatáson felveszi a teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozatot, amelynek során figyelemmel
kell lennie a következőkre is: apai elismerő nyilatkozatot
csak a gyermeknél 16 évvel idősebb férfi tehet, s teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási
idejének kezdetététől tehető. Megjegyzést érdemel, hogy
a gyakorlatban nem ritkán elforduló eset az, hogy az apai
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elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése
előtt kerül sor. Ha az apai elismerés a gyermek születése
előtt történik, a nyilatkozat csak a gyermek születésekor
válik teljes hatályúvá, amelyet az apai elismerésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. Az apai elismerő
nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni, képviseletnek helye nincs. A cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a hozzájárulását nem
adja meg, vagy a törvényes képviselő nyilatkozattételben
tartósan akadályozott, a hozzájárulását a gyámhatóság
hozzájárulása pótolja. Az apai elismerő nyilatkozat teljes
hatályához szükséges az anyának, a gyermek törvényes
képviselőjének, és ha a gyermek 14. életévét betöltötte,
a gyermek hozzájárulása is. Az anya a gyermek törvényes
képviselőjeként megadhatja a hozzájárulást, kivéve, ha
a gyermek és az anya között érdekellentét áll fenn.
Említést érdemel ebben a körben, hogy ha az apaság
vélelmének megdöntését megállapító határozat nem
emelkedik jogerőre, a nemperes eljárás során tett apai
elismerő nyilatkozat hatálytalan.
A bíróság az eljárás nemperes jellegéből adódóan nem
ítélettel, hanem végzéssel dönt. A végzés ellen fellebbezésnek van helye. Ha a törvényben meghatározott feltételek valamelyike nem áll fenn, a bíróság az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelmet elutasítja. Mindezek alapján, ha a három fél együttesen nem jelenik meg,
vagy a nyilatkozatuk a gyermek származását illetően
ellentmondásos, illetve ha az apai nyilatkozat megtételéhez, vagy teljes hatályához szükséges feltételek nem
állnak fenn, a bíróság elutasító határozatot hoz.
Ha a bíróság az apaság vélelmének megdöntése iránti
kérelmet jogerősen elutasítja, e határozatának jogereje
nem zárja ki, hogy a kérelmezők igényüket – a körülmények megváltozása esetén – újból nemperes eljárásban
érvényesítsék. A kérelmet elutasító végzés tehát nem
eredményez ún. res iudicata-t (azaz ítélt dolgot). A kérelmet elutasító határozat jogereje azt sem zárja ki, hogy a
perindításra jogosult személyek peres eljárásban érvényesítsék az igényüket.
Kiemelendő, hogy Pp. a szabad bizonyítás elve alapján
áll. Ez az elv azonban a nemperes eljárásokban nem feltétlenül érvényesül, vagy az okirati bizonyításra való
korlátozásban ölt testet, mint például az egyesületek
alapítványok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartási
adatok módosítása. Vannak olyan nemperes eljárások,
amelyeket a bizonyítás teljes hiánya jellemez (pl. az
egyezségi kísérletre idézés a Pp. 127. §-a szerint)5. Az
apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes
eljárásban csak okirati bizonyításnak van helye, egyéb
bizonyítás felvételére (tanúkihallgatásra, vagy szárma5
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zás megállapítás érdekében igazságügyi szakértő kirendelésére) nem kerülhet sor.
A bíróság az apaság vélelmének megdöntését megállapító jogerős határozatot, valamint a külön jegyzőkönyvbe
foglalt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot megküldi a gyermek születési helye szerinti anyakönyvvezetőnek.
AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban
a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. §-a alapján a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) illeti meg
az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárásban, amelynek folytán az eljárási illetéket előzetesen
nem kell leróniuk. Az apaság vélelmének megdöntése
iránti ügyekben az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, ezért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
(a továbbiakban: Itv.) 39. § (3) bekezdés a) pontja alapján
az illeték számításának alapja a járásbíróság előtt a peres
eljárásban 350 000 Ft, a nemperes eljárásban 200 000 Ft
peres eljárásban az illeték mértéke az illetékalap után
6%, nemperes eljárásban pedig 3%, s ennek alapján az
apasági perekben 21 000 Ft az illeték merül fel, a
nemperes eljárásban pedig csupán 6000 Ft. A bíróságunkon kezdetben nem volt egységes a gyakorlat az illeték
mérsékelhetőségével kapcsolatosan. Volt olyan vélemény,
amely szerint az illeték 10%-ra, azaz 600 Ft-ra mérsékelhető az eljárás befejezésekor az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. tv. 58. § d) pontja alapján. A többségi,
végül általánosan elfogadottá vált álláspont szerint az
illeték mérséklésére nem kerülhet sor az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárásban.
A bíróság az eljárási költségekről a felek egyező nyilatkozata alapján határoz, vita esetén pedig Pp. 301/H. §-a
alapján rendelkezésre álló adatok mérlegelésével dönt.
A JOGGYAKORLATBAN FELMERÜLT KÉRDÉSEK
– EGY JOGESET ISMERTETÉSE KAPCSÁN

Egy, a Ráckevei Járásbíróságon 2015 őszén indult nemperes
ügy kapcsán két kérdés is felmerült a nemperes eljárás
anyagi- és eljárásjogi szabályait érintően, amelyekkel kapcsolatosan több bíró és bírósági titkár kollégával is konzultáltam. A felmerült kérdésekre adott eltérő válaszokat és
jogértelmezéseket itt kívánom röviden összefoglalni.
A jogeset tényállása szerint I. és III. rendű kérelmező
egymással 1992-ben kötöttek házasságot. Három leánygyermekük született a két már nagykorú gyermekük
1994-ben, 1997-ben és 2001-ben K. utónevű gyermekük,
aki a nemperes eljárás megindulásakor 14. életévét betöltött kiskorú volt. Az anya és a férj házassága 1999 és 2003
között, a gyermek vélelmezett fogantatási idejében nem
volt harmonikus, többször is külön éltek. Az életközösségük – annak minden elemére kiterjedően – 2012-ben szakadt meg véglegesen. Az életközösség megszakadását
követően az édesanya közölte a férjével és a gyermekeivel,
hogy legkisebb gyermeke nem a férjétől, hanem P.-től
származik. Az anya és a férj között házasság felbontása
és járulékai iránt per volt folyamatban, amelyet a perbí2017
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róság az apaság vélelmének az illetékes gyámhivatal által
felvett jegyzőkönyvben egyezően nyilatkoztak arról, hogy
a 2001-ben született K. utónevű gyermek vérszerinti édesapja nem az anya férje, hanem P., aki kijelentette, hogy
hajlandó a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a saját gyermekeként elismerni. Az anya, a férj és
P. közös kérelemmel fordultak a bírósághoz, amelyben
kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a 2001-ben született K. utónevű gyermeknek nem az anyakönyvbe bejegyzett apa az édesapja. A tényleges származás megállapítására szakértői vizsgálat nem készült. A rendelkezésre
álló adatok alapján pedig az anya és a férj a vélelmezett
fogantatási idő egy részében együtt éltek. A jogeset tényállása igen sok hasonlóságot mutatott a már ismertetett
BH 1992.606. számú eseti döntés tényállásával.
A konkrét jogeset kapcsán kérdésként merült fel az
anyagi jogi jogszabályok vonatkozásában az, hogy a Ptk.
4:101. § (1) bekezdése szerinti 300 napos határidőt mely
kezdőidőponttól kell számítani, a nemperes eljárás megindításától visszafelé vagy a vélelmezett fogantatási időre vetítve. A jogeset tényállása szerint a férj és az anya
között több mint 300 napja megszűnt az életközösség;
az viszont nem megállapítható, hogy a gyermek vélelmezett fogantatási idejében fennállt-e. Erre vonatkozóan
pedig a nemperes eljárás jellegéből adódóan bizonyítás
nem is folytatható le. A többségi – általam is elfogadott
álláspont szerint – csak azt kell vizsgálni a nemperes eljárásban, hogy az anya és a férj életközössége megszűnt-e
legalább 300 napja, arra nem kell figyelemmel lenni, hogy
a gyermek vélelmezett fogantatási idejében fennállt-e az
életközösség az anya és a férj között.
A Pp. 301/E. § b) pontja szerint az apaság vélelmének
megdöntéséhez, az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és teljes hatályához szükséges feltételek fennállását
a bíróságnak vizsgálnia kell.
Az apaság vélelmének megdöntéséhez szükséges feltételek vonatkozásában ugyancsak kétféle jogértelmezéssel találkoztam. Az egyik szerint az apaság vélelmének megdöntéséhez szükséges feltételek körében a
nemperes eljárásban a feleket nyilatkoztatni kell arról,
hogy a vélelmezett fogantatási időben volt-e az anya és
a férj között nemi kapcsolat, figyelemmel a Ptk. 4:107. §
(1) bekezdésében írtakra. Amennyiben az anya és a férj
között volt nemi kapcsolat a vélelmezett fogantatási időben, akkor az apasági vélelem megdöntésének feltétele
hiányzik, és a vélelem megdöntésére a nemperes eljárásban nem kerülhet sor. A másik jogértelmezés szerint csak
azt kell vizsgálnia a bíróságnak, hogy az anya és a férj
életközössége már legalább 300 napja megszűnt-e, illetve van-e olyan személy, aki gyermeket teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozattal el kívánja ismerni, így a bíróságnak nem kell a feleket nyilatkoztatnia arra vonatkozóan,
hogy a vélelmezett fogantatási időben volt-e az anya és
a férj között nemi kapcsolat.
Véleményem szerint az utóbbi értelmezés tűnik helyesnek annak tükrében, hogy a Ptk. nem rendelkezik arról
a Csjt. 37. § (2) bekezdése szerinti feltételről, amely szerint apai elismerő nyilatkozatot csak az tehet, akitől a
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gyermek ténylegesen származik. Megjegyzendő ebben a
körben, hogy a Csjt. rendelkezései szerint sem kellett a
(gyám)hatóságnak a tényleges származást vizsgálnia.
Álláspontom szerint a nemperes eljárásban az apaság
vélelmének megdöntésére és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére akkor is sor kerülhet, ha a
rendelkezésre álló adatok alapján kétséges az, hogy az
apai elismerő nyilatkozatot tevő férfitól származik a
gyermek, figyelemmel arra, hogy a teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot tevő „férfitól való származás nem
szükségszerű feltétel”6.
Az ismertetett jogeset kapcsán azonban felmerül a
kérdés, hogy sérülhet-e a gyermek származás kiderítéséhez való joga7 a szakértői bizonyítás kizártsága és a
kérelmezők esetleges nem rendeltetésszerű joggyakorlása folytán. További kérdés az, hogy hogyan befolyásolja a családi jogállás megváltozása a gyermek viszonyát
a testvéreihez, az anyakönyvbe bejegyzett apjához, hogyan változnak a gyermek vagyoni viszonyai és későbbi
öröklési jogi helyzete.
Magam arra következtetésre jutottam a döntéshozatal
folyamatában, hogy az apaság vélelmének megdöntése
iránti nemperes eljárásban is érvényesülnie kell a korábbi bírói gyakorlatban kikristályosodott azon elvnek, hogy
ha a családi jogállás rendezése a kiskorú gyermek érdekében áll, akkor a bíróságnak a főhangsúlyt erre kell
helyeznie a származás kiderítésével szemben.
ZÁRÓ GONDOLATOK

Az új Pp. hatálybalépésével az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárás eljárásjogi szabályozása
körében újabb változások várhatóak. A Pp. koncepció
szerint vizsgálni szükséges az egyes személyállapottal
kapcsolatos nemperes eljárások, így például az apaság
vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárás jövőbeli törvényi helyét, azt, hogy ezen szabályok a Pp.-ben,
vagy esetlegesen külön nemperes eljárásokat szabályozó törvényben kerüljenek elhelyezésre8.
Összességében a Ptk. pozitív újításának találom az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárást, amely nemcsak az ítélkezési tevékenységet tehermentesíti, de a jogkereső állampolgárok számára az
apaság vélelmének megdöntése iránti peres eljárásnál
egyszerűbb, lényegesen gyorsabb és nem utolsósorban
költségkímélő megoldás az apai jogállás rendezésére.
Boros Zsuzsa In.: Kőrös András (szerk.): Az új Ptk. magyarázata III/VI.
Családjog – második átdolgozott, bővített kiadás. HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft. 188. o.
7
A gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
(Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett) Egyezmény 7. cikke.
8 A polgári perrendtartásról szóló, 2018. január 1. napján hatályba
lépő 2016. évi CXXX. törvény az apaság vélelmének megdöntése iránti
nemperes eljárást nem tartalmazza (a szerk.).
6
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NOVÁK REBEK A

Nevelőszülők és a kapcsolattartási jog – munka,
hivatás vagy életforma?

Úgy vélem, szinte teljes bizonyossággal állítható azok
esetén, akik családjoggal és az ahhoz kapcsolódó eljárásokkal foglalkoznak, hogy kivétel nélkül ismerik azt a
bizonyos pillanatot, amikor a már sokat látott és hallott
jogász egyszer csak megtorpan a jegyzetelésben, felhúzza a szemöldökét vagy feltolja a szemüvegét, és tekintetét lassan a beszélő felé fordítja. Eme önkéntelen mozdulatsor kiváltásához pedig mindössze egyetlen állításra van szükség, ami jobb esetben az ellenérdekű féltől,
rosszabb esetben annak jogi képviselőjétől vagy saját
ügyfelünktől, legrosszabb esetben pedig a bírótól vagy
egyéb, az eljárásban résztvevő szakembertől hangzik el.
Ehhez persze nem elég bármilyen állítás, annak olyannak
kell lennie, amely ellen a jogérzék zsigerből tiltakozni
kezd, ami elsőként a szemöldök önkéntelen megemelkedésében nyilvánul meg. Bár nem hiszem, hogy ne tudná
az olvasó átérezni a helyzetet, azért bemutatok egy példát is. Tegyük fel, hogy jogi képviselőként veszünk részt
egy gyámhivatali eljárásban, amelynek többek között az
a tárgya, hogy a korábbi nevelőszülők, akikhez a gyermekek vitathatatlanul és objektív bizonyítékokkal alátámasztottan rendkívüli módon kötődtek, kapcsolattartásra lehessenek jogosultak a gondozásukból kikerült
gyermekekkel. Ezen – „természetesen fiktív” – eljárás
során az egyik gyermekotthon vezetője, mint a gyámhivatali tárgyalásra meghívott szakember akként nyilatkozik, hogy a korábbi nevelőszülők e kérelme számára
teljesen értelmezhetetlen és értelmetlen, hiszen „a nevelőszülőség csak egy munka, és ha egy gyermek kikerül a
gondozásukból, akkor jelentkezzenek egy másik gyermekért, mert ez pontosan ugyanolyan, mintha egy iskolaváltás
után a korábbi matematikatanár kérne kapcsolattartást
a gyermekekkel”. Nos, bevallom, véleményem szerint ez
az állítás, ha véletlenül egy valós eljárásban és nem e
„fiktív példában” hangzik el, tökéletesen alkalmas a fent
leírt mozdulatsor kiváltására. Azonban mielőtt túlzottan
korai következtetéseket vonna le az olvasó, javaslom,
vizsgáljuk meg az állítást mind a hazai jog, mind pedig a
hazai jogra (jó esetben) hatást gyakorló nemzetközi
standardok kontextusában1.
1
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Jóllehet, e javaslat kissé analógiát mutat azzal, mint mikor valaki
Frankensteint kiállt, aztán megpróbálja lebeszélni a vasvillát szorongató dühös csapatot a malom felgyújtásáról, de jelen cikknek semmiCSALÁDI JOG

AZ ŐRZŐK EGYIKE 2 – A NEVELŐSZÜLŐ

Hivatásos nevelőszülő az a személy, aki az alkalmassági
kritériumoknak 3 eleget téve felvételt nyert a nevelőszülői hálózatba, és mint ilyen, saját otthonába befogadva
biztosítja egy ideiglenes vagy tartós állami gondozásba
vett kiskorú ellátását, illetve nevelését. Nevelőszülőként
egy személy, saját kiskorú gyermekével együtt, legfeljebb
hat gyermek nevelését láthatja el. A fejlett államok gyermekvédelmi rendszerében évtizedek óta cél, hogy lehetőség szerint minél kevesebb gyermek ellátását kelljen
az állami gyermekvédelmi intézmények falai között biztosítani, és lehetőleg minél több gyermek kerülhessen
nevelőszülőkhöz.
Ez a törekvés nem önmagáért való, nem is a költséghatékonyság az alapja, hanem egy gyermekeket megillető alapvető jog nemzetközi deklarációjára vezethető
vissza. A Gyermekek Jogairól szóló New Yorkban 1989.
november 20-án kelt Egyezmény Bevezető részében az
Egyezményben részes államok hitet tettek ama meggyőződésük mellett, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének alapvető szükséglete és joga, hogy családi környezetben nőjön fel4. Többek között ezen alaptétel felismerése és rögzítése szorította rá a tagállamokat, köztük az
újonnan létrejövő demokráciákat arra, hogy gyermekvédelmi rendszerük felépítésének reformja során a családból kiemelés intézkedést megelőzően olyan alapellátásban, illetve speciális ellátásban alkalmazható eszközöket vezessenek be jogrendszerükbe, amelyekkel a

2
3

4

képpen sem az a célja, hogy az olvasó érzéketlennek tartsa a nyilatkozatot tevő otthonvezetőt vagy megrökönyödjön, hanem kifejezetten a
nyilatkozat hátterében húzódó gyakorlati problémának a feltárása és
az arra hivatottakban a cselekvéskényszer megindítása.
Utalás a később kifejtésre kerülő, nemzetközi jog által használt
„guardian” kifejezésre
24. életévet betöltött, cselekvőképességet korlátozó gondnokság
alatt nem álló, egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak bizonyuló és a
státusz megszerzéséhez szükséges előkészítő képzéseket sikeresen
teljesítő személy.
„Az Egyezmény részes államai … felismerve, hogy a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi
környezetben, boldog szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel.”
A Gyermekek Jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt
Egyezmény Bevezető rész. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99100064.TV (2016. november 23.) Kihirdette: 1991. évi
LXIV. törvény.
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felmerült probléma a gyermek családban való benntartásával megoldható. E követelménynek megfelelően a
gyermek családból való kiemelése a jelenlegi magyar
szabályozásban is csak amolyan végső és halaszthatatlan
megoldásként szolgál a gyermek testi, szellemi, pszichikai fejlődését súlyosan veszélyeztető helyzetben. A kiemelés után is folyamatosan törekedni kell arra, hogy a
gyermek visszakerülhessen a családjába, illetve, hogy a
vérszerinti családjával való kapcsolata lehetőség szerint
ne sérüljön.
A gyermekjogok kiemelt nemzetközi szerepére tekintettel a nemzetközi szabályozás nem áll meg egy általános elveket deklaráló egyezmény megalkotásánál, hanem
igyekszik minél konkrétabban meghatározni azt, hogy
a részes államoknak milyen kötelezettségeik vannak az
állami gondoskodásba került és nevelkedő gyermekek
jogainak biztosítása érdekében. Ennek egyik eszköze a
„guardian”5 fogalmának megalkotása volt. Az angol kifejezés jogi szakfordítása általában a gyám vagy a gondnok
lenne, azonban jelen esetben, a gyermeki jogokkal ös�szefüggésben ennek a kifejezésnek jelentős többlettartama van e fogalmakhoz képest, amely inkább a szó melléknévi jelentéséhez áll közelebb. Bár a nemzetközi szerveződések, így az Egyesült Nemzetek Szervezete mellett
az Európa Tanács és Európai Unió is elismeri és hangsúlyozza a „guardian” szerepét és fontosságát a gyermekjóléti rendszerekben és az állami gondoskodásban lévő
gyermekek érdek- és jogérvényesítése során, azonban
– éppen a nagy mennyiségű és szerteágazó feladat- és
személyi körre tekintettel – nemzetközi szinten nincs a
szónak általánosan elfogadott és írásba foglalt definíciója6. Ennek ellenére a hatályos nemzetközi joganyagok
alapján a „guardian” fogalma alá tartozik minden olyan
személy, akinek feladata a családból kiemelt gyermek
érdekeinek és jólétének védelme és biztosítása, jogi és
egyéb képviselete bármely eljárás során ugyanolyan hatáskörrel, ahogyan a szülői felügyeleti jog alapján a szülő képviselné a gyermeket7.
E fogalomkörbe tehát beletartoznak mindazon gyermekjóléti ellátásban résztvevő személyek, akiknek a gyermekek gondozása, nevelése és védelme a feladata. Így
feladatát tekintve „guardian” a gyám, a nevelőotthoni
nevelő és a nevelőszülő is. Az ugyan nem vitatható, hogy
egy pedagógusra komoly szerep és felelősség hárul a gyermekek oktatása során, ahogyan az sem, hogy a gyermekek
5

6

7

Guardian: angol szó, melléknévi jelentése gyámolító, oltalmazó, őrző,
főnévi jelentése gyám, gondnok. Országh László – Magay Tamás: Angol
Magyar Nagyszótár; Akadémiai Kiadó; Budapest; 2004.; 678. oldal.
Guardianship for children deprived of parental care.
A handbook to reinforce guardianship systems to cater for specific
needs of child victims of trafficking.
European Agency for Fundamental Rights; Luxemburg; 2015, 13. oldal.
A leginkább megfogható, ám konkrétumokat közel sem tartalmazó, a Gyermekjogi Egyezményhez kapcsolódó értelmezés szerint:
„A guardian is an independent person who safeguadrs a child’s best
interests and general well-being, and to this effect complements the
limited legal capacity of the child. The guardian acts as a statutory
representative of the child in all proceedings in the same way that a
parent represents his or her child.”
UN Committee ont he Rights of the Child General Comment No. 6 CRC/
GC/2005/6 and the UN Alternative care guidelines A/HRC/11/L.13
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pszichés és fizikai fejlődésében jelentős szerepe van a
pedagógusok tevékenységének, amely jóval túlmutat a
tananyag leadásán, azonban a fenti értelemben ők mégsem tartoznak a konkrét gyermekek esetében a „guardian”
fogalma alá, szemben a nevelőszülőkkel. E körben tehát
alapvető eltérés mutatkozik a nevelőszülő és a matematika tanár között, ahogyan a „guardian” tevékenysége is
több egy egyszerű munkakörnél, hiszen tartalma folyamatosan formálódik, ha úgy vesszük bővül, mert nem
igazán képzelhető el, hogy a családból kiemelt gyermek
kapcsán felmerülő bármely probléma vagy élethelyzet
esetén mellőzhetné annak akut kezelését és megoldását
csak azért, mert korábban az ilyen típusú kérdéseket nem
sorolták a feladatai közé, vagyis a „munkakörébe”.
Annak érdekében, hogy a családban való nevelkedés a
gyermekek részére valóban biztosítható legyen abban a
sajnálatos esetben is, ha a gyermeket valamilyen oknál
fogva átmenetileg vagy véglegesen ki kellett emelni a
vérszerinti családjából, a nemzetközi jog két alapvető
elvárást támaszt az állami gyermekjóléti szolgálattal az
abban tevékenykedő „guardian”-nel szemben8. Ez egyfelől a gyámhatóság és a nevelőszülői szolgálat által a nevelőszülő kiválasztása, továbbá a nevelőszülő által a
megfelelő életkörülmények, ellátás és érzelmi háttér
biztosítása, továbbá érzelmi, illetve szociális kötelékek
kiépítése. Ezenkívül a gyermek számára biztosítani kell
a vérszerinti családdal való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást, kivéve, ha a gyermek érdekével súlyosan ellentétes vagy veszélyt jelent a gyermekre9. Mind a nevelőszülőnél való elhelyezés, mind a kapcsolattartás határozatban való szabályozása a gyámhivatal hatásköre,
míg a gyakorlati megvalósítása a nevelőszülők feladata.
A kapcsolattartás során a gyermek kapcsolattartásra
elvitele vagy a vérszerinti szülő, illetve más rokon fogadása a nevelőszülő otthonában értelemszerűen a gyermek mindennapi gondozását ellátó nevelőszülőre hárul.
E feladatkörében a „sofőr” és a „jó házigazda” szerepe
mellett a nevelőszülő feladata, hogy elősegítse a gyermek
és a vérszerinti család közötti kapcsolat fenntartását,
közreműködjön annak megfelelő irányú fejlesztésében.
A nevelőszülő köteles gondoskodni a gyermekek fizikai
szükségleteiről, egészségügyi ellátásukról, a megfelelő
oktatásban való részvételükről, a szükséges pszichológusi megsegítésükről, továbbá arról is, hogy a gyermekek
számára biztosítsa a családi légkört, segítse a gyermekek
érzelmi fejlődését és az adekvát szociális kapcsolatok
kiépítésének képességét. Ezáltal tehát a nevelőszülő immáron rég nem azonos, sőt még csak nem is hasonló a
Dickens regényekből ismert zord árvaházi nevelővel,
akinek a szeme villámot szór, és merőkanala azonnal
ütésre emelkedik, ha bárki repetát merészel kérni a vacsoránál. Amennyiben a nemzetközi elvárásoknak az
8
9

6. lábj.-ben i. m. 83. o.
Klasszikus példája, ha a gyermek emberkereskedelem áldozata és
alappal lehet feltételezni, hogy a gyermek vérszerinti családja kapcsolódik az emberkereskedelemmel foglalkozó szervezethez, vagy ha
például a gyermeket rendszeresen bűncselekmény elkövetésére vették rá, illetve szexuálisan bántalmazták.
CSALÁDI JOG
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állam e téren megfelelően eleget tud tenni, úgy a családi
környezet biztosítása során a gyermek és a nevelőszülők,
illetve egyéb rokon vagy további nevelt gyermekek között tényleges érzelmi kötelék alakul ki, ami vitathatatlanul a gyermek egészséges fejlődését szolgálja.
A CSALÁDI KAPCSOLATOK ÉS A PATCHWORK10

A nevelőszülő és a nevelésébe került gyermek közötti
kapcsolat vagy akként zárul, hogy a gyermek a vérszerinti családhoz visszagondozásra kerül, illetve nagykorúvá válás vagy egyéb, gondozási hely megváltoztatását
indokoló körülmény folytán elkerül a nevelőszülő gondozásából, vagy a jogszabályok által is támogatott eljárás
eredményeként a nevelőszülő örökbe fogadja a gyermeket. A jelenlegi jogi szabályozás több eljárási kedvezményt
is biztosít az örökbefogadás megkönnyítésére, így például nem szükséges azt megelőzően a nevelőszülőnek külön
képzésen részt vennie, ha az általa nevelt gyermeket fogadja örökbe, továbbá az örökbefogadást kötelezően
megelőző kvázi próba nevelés, azaz a gondozási idő is
mellőzhető abban az esetben, ha a nevelőszülő már legalább egy éve gondoskodik a gyermekről11. Ezek az eljárásjogi szabályok a gyermek fizikai gondozásán felül a
nevelőszülő és a gyermek között kialakult köteléken és
nevelésen alapulnak, és kizárólag a jogszabályban meghatározott személyi körre korlátozódnak. A nevelőszülőn
kívül e főszabály alól kivételt képeznek a rokonok, a szülő házastársa, a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan, a saját háztartásában nevelő, örökbe fogadni szándékozó személyek, tehát azok, akik
a gyermekkel valamilyen, a társadalom alapvető egységét
alkotó, úgymond családi kötelékkel rendelkeznek. E kötelék tekintetében a jogalkotó szándéka alapján a nevelőszülő és a gyermek között kialakult kapcsolatot legfeljebb annyiban tekinthetjük „munkakapcsolatnak”, mint
a szülő új házastársa, vagyis a mostohaszülő és a gyermek
között kialakuló kapcsolatot, amelyet egyébként a jelenlegi szűk családfogalom is családi kapcsolatnak ismer el.
Az 1950-ben született Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke deklarálja a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, amely alapján „mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását
és levelezését tiszteletben tartsák.”12 Az Egyezménytől
megszokott módon szűkszavúan fogalmazott cikk tényleges tartalmát az Emberi Jogok Európai Bíróságának
gyakorlata adja. Az idézett cikk alapján a valódi családi
kapcsolatok és kötelékek élveznek védelmet, a családi
10

11
12
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Más néven foltvarrás. Kézműves tevékenység, amely során az alkotás
készítője többféle mintázatú, különböző méretű és formájú anyagból
származó anyagdarabok, foltok összevarrása által készít mintát. A fogalom átvitt értelmezésével patchwork családoknak nevezik azokat a
családokat, amelyekben a gyermekek vérszerinti szülei nem azonosak.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:122. § (2) és 4:128. §
(2) bek. c) pont.
Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikk.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf (2016.
november 23.)
CSALÁDI JOG

kapcsolatok pedig nem értelmezhetők szűken, a tagállamok által kizárólag elismert kapcsolatokra. Ez azt jelenti tehát, hogy a 8. cikk által a családi kapcsolatoknak
biztosított védelem tekintetében az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata nem korlátozódik csak a
tagállam által a család fogalomkörébe tartozó kapcsolatokra, hanem valós tartalmuk alapján ítéli meg azokat.
Egy családi kapcsolat emberi jogi kritériuma tehát nem
az, hogy az formailag is fennálljon, sőt ez a körülmény
valójában nem is elegendő. A követelmény az, hogy az
adott családi kapcsolat ténylegesen létező kötelék legyen
és ne csak egy üres jogi formula13. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának – éppen az Egyezmény cikkének rövid
rendelkezése miatt – számtalan alkalommal kellett döntésre jutnia a kérdésben, hogy a különböző életviszonyok
családi kapcsolatnak tekinthetők-e a 8. cikk égisze alatt14.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága már igen korán, az
1970-es évek közepén egy Belgiummal és Hollandiával
kapcsolatos ügyben15 kijelentette, majd nem sokkal később, 1982-ben egy Franciaországot érintő esetben megerősítette16, hogy a nevelőszülő és a gyermek közötti
kapcsolat családi kötelék, és mint ilyen, az Emberi Jogok
Európai Egyezménye 8. cikkének oltalma alatt áll. Ez a
gyakorlat a témában később született ítéletek, többek
között például a 2004-ben született Pini and Others v.
Románia eset (application nos. 78028/01 and 78030/01)
tükrében is töretlen és hatályos. Így a nevelőszülő és a
gyermek kapcsolata az Egyezmény által védett családi
kötelék, és mint ilyennel szemben az államnak mind
passzív, mind pedig aktív jogvédő kötelezettsége áll fenn.
Egyrészt az államnak tartózkodnia kell a családi életbe
való indokolatlan beavatkozástól, másrészt jogalkotási
és jogalkalmazási eljárása során olyan jogszabályi környezet megteremtésére köteles, amely biztosítja az emberi jogok érvényesülését és védelmét mind az állami
szervekkel, mind pedig más, harmadik személyekkel
szemben.17 Az Emberi Jogok Európai Bíróság a volt nevelőszülő kapcsolattartási jogának témakörében a Kopf
and Liberda v. Ausztria ügyben a 8. cikk megsértését
állapította meg arra az esetre, ha az adott tagállam nem
biztosít a gyermek gondozásból kikerülése után kapcsolattartási lehetőséget a volt nevelőszülő számára, illetve
a kapcsolattartási kérelem elbírálásával kapcsolatos el13

14

15

16

17

Dr. Grád András – Dr. Weller Mónika: A Strasbourgi Emberi Jogi Bíráskodás Kézikönyve HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.; Budapest; 2011.
454. oldal.
A korai időszakban olyannyira nem volt egyértelmű, hogy felmerült
például, hogy elhunyt személlyel lehet-e házasságot kötni vagy, hogy
a család háziállata és gazdái között az Egyezmény által elismert családi kapcsolat áll-e fenn. Mindkét esetben nemleges álláspontra helyezkedett az Emberi Jogok Európai Bíróság, szemben a nevelőszülő
és a nevelt gyermek közti kötelékkel kapcsolatban hozott döntésével.
X v. Belgium and the Netherlands decision of 10 July 1975 (application
no. 6482/74) European Comission of Human Rights: Decisions and
Reports 7. kötet 75–77. oldal.
X v. France decision of 5 October 1982 (application no. 9993/82) European Comission of Human Rights: Decisions and Reports 31. kötet 241–
244. oldal.
E körben az állam köteles olyan jogszabályok és eljárások kidolgozására és fenntartására, amelyek alkalmasak arra, hogy egy harmadik
személy által okozott jogsértés reparációjára.
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járás indokolatlanul elhúzódik, tekintettel a gyermek és
a nevelőszülő között létrejött családi kötelékre és annak
védelmére. Ugyanakkor – bár mint már említettem, rengeteg élethelyzettel kapcsolatos eset megfordult a 8.
cikkben deklarált családi kapcsolatok védelme körében
az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt – az ítéleteket
nyilvántartó HUDOC18 rendszer a „math teacher”, azaz
matematika tanár (és persze semmilyen egyéb tanár)
kódszavakra egyetlen ítéletet sem talál19.
A PTK. IV. KÖNYVE: CSALÁDJOGI
– ÉS NEM MATEMATIKA – KÖNYV

A család védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi normák, illetve az azokhoz kapcsolódó joggyakorlat hatása
természetesen hazánkat is elérte, mind közvetlen, mind
közvetett módon. Magyarország korábban az Alkotmányban vállalt, majd 2011 óta immár az Alaptörvényben vállal kötelezettséget a nemzetközi normák betartására, továbbá arra, hogy biztosítja a magyar jog összhangját a nemzetközi jog rendelkezéseivel20. Ezen Alaptörvénybe foglalt szabályozás egyértelműen kifejezésre
juttatja, hogy a fent ismertetett nemzetközi normáknak
és gyakorlatnak vitathatatlanul érvényesülniük kell a
magyar jogrendszerben. Ez már önmagában megalapozná a jogalkotás folyamatában, illetve a hazai hatóságok
és bíróságok gyakorlatában azon követelmény teljesülését, hogy a jogszabályok megalkotása és a döntések meghozatal során a valós családi kapcsolatokra alapozva,
azok védelmét biztosító rendelkezések kerüljenek megállapításra, majd ennek megfelelő alkalmazásra. Mindezen felül azonban a családi kapcsolatokhoz fűződő alapvető emberi jogot és annak védelmét a korábbi, rendszerváltást követően szövegezett Alkotmány és az Alaptörvény külön nevesíti és garantálja is, méghozzá akként,
hogy szinte szó szerint átveszi az Emberi Jogok Európai
Egyezmény 8. cikk első bekezdésének tartalmát 21.
A jogalkotó az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja22
18
19

20

21

22

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„documentcollectionid2”:[„GRANDC
HAMBER”,”CHAMBER”]} (2016. november 22.)
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„fulltext”:[„math teacher”],”docum
entcollectionid2”:[„GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]} (2016. november 22.)
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Q. cikk (2) „Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja
a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.”
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Q. cikk (3) „Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak
a magyar jogrendszer részévé.”
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikk (1) „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.”
Magyarországon az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja már 1998ban megindult a 1050/1998 (IV. 24.) kormányrendelettel, amelyet
követő eljárás során először a koncepció, majd a tematika kidolgozására és kormányzati elfogadására került sor. A normaszöveg teljes
terjedelemben 2006-ban került nyilvánosságra hozatalra. A kormány
2010-ben ismét bizottságokat hozott létre a törvénytervezet elkészítésére, amely így 2013. február 11. napján történ elfogadása után
2014. március 15. napján lépett hatályba.
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során egy alapvető szerkezetváltást alkalmazott, amely
úgynevezett könyvekbe sorolta a jogszabályban szereplő egyes témaköröket. A korábbi önálló Családjogi Törvény helyett a jogalkotó a családjogi szabályokat beillesztette a Polgári Törvénykönyvbe, méghozzá külön
könyvet biztosított számára. Ennek megfelelően a IV.
könyv a Családjog címet viseli, és 243, esetenként 7–8
bekezdést is felölelő paragrafusból áll, tekintettel a családjog által szabályozandó, szerteágazó életviszonyokra.
A Családjogi Könyv megkísérelve a lehetetlent, igyekszik szabályozni a családi kötelékek legtöbb formáját és
azok minden aspektusát, lehetőség szerint minél részletesebben kidolgozott szabályokkal. Jelen tanulmány tárgyának szempontjából e körülmény azért bír jelentőséggel, mert míg a matematika (vagy bármilyen egyéb tantárgy) tanítójáról, tanáráról a Családjogi Könyv egyetlen
rendelkezést sem tartalmaz, addig a nevelőszülők kapcsán több jelentős szabály támasztja alá a nevelőszülő
és a nevelt gyermek közötti kapcsolat családi kötelék
jellegét. Így a korábban említett, nevelőszülőket érintő
örökfogadással kapcsolatos speciális rendelkezések mellett a rokontartás keretében rendelkezik a jogszabály a
nevelőszülő, illetve volt nevelőszülő tartásának kötelezettségéről, a gyermeknevelésben és gondozásában való
részvétellel kapcsolatos szabályok pedig szintén vonatkoznak a volt nevelőszülőre, ahogyan a kapcsolattartásra jogosult személyek között is nevesíti a jogszabály a
volt nevelőszülőt.
A Polgári Jog Kommentár szerint a fent felsorolt rendelkezések a nemzetközi standarddal összhangban immáron nem korlátozódnak a házasság vagy leszármazás,
illetve örökbefogadás alapján létrejövő kapcsolatokra,
hanem a valós tartalommal rendelkező, a kommentár
szóhasználata szerint „ténylegesen fennálló és működő”23
családi kapcsolatokra is kiterjednek, amely kategória alá
immáron a magyar jogi felfogásban is beletartozik a nevelt gyermek és a nevelőszülő kapcsolata. Éppen ez a
tényleges tartalom indokolja, hogy abban az esetben, ha
a korábban említett vérszerinti családba való visszagondozással, illetve egyéb módon, de még a nevelt gyermek
kiskorúsága idején kerül ki a gyermek a nevelőszülő családjából, akkor lehetőség legyen a már kialakult, és a
gyermek számára pozitív befolyást jelentő kapcsolat
fenntartására.
A Polgári Törvénykönyv 4:179. §-ában szabályozza a
kapcsolattartásra jogosult más hozzátartozókat. A „más”
kitétel használatának oka, hogy a családjog klasszikusan
a gyermek és a különélő szülő közötti kapcsolattartás
zavartalan biztosításának érdekében szabályozat a kapcsolattartás, mint jogintézmény normáit, tehát e parag
rafus a különélő szülőhöz képest, konkrét taxatív felsorolásban megjelölt „más” személyekre tartalmaz rendelkezéseket. A gyermek alapvető érdeke, hogy minél több,

23

Részletesebben: http://jog.unideb.hu/documents/tanszekek/polgari/
uj_ptk/kodifikacio_tortenete_2013.pdf (2016. november 22.)
HVG-ORAC Jogkódex – internetes jogi adatbázis – Polgári Jog Kommentár I–III. utolsó frissítés: 2016. augusztus 15.; „A család védelme”
fejezet 5. bekezdés (2016. november 23.)
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általa szeretett és hozzá közel álló személlyel tarthassa
fenn a kialakított családi köteléket, vagyis kapcsolatban
maradhasson azon személyekkel, akik a nevelésében
fontos szerepet töltöttek vagy töltenek be, és jótékony
hatással vannak a gyermek fizikai, pszichés és érzelmi
fejlődésére. A 4:179. § (3) bekezdése nevesíti a volt mostohaszülővel együtt a volt nevelőszülőt, volt gyámot és
azt a személyt, akinek a gyermekre vonatkozó apasági
vélelmét a bíróság megdöntötte. Az ebben a bekezdésben
szabályozott csoportra egységesen igaz, hogy családi
kapcsolatuk a gyermek mindennapi életében betöltött
szerepükön és nem a vérségi leszármazáson alapul. Éppen ezért a jogalkotó a kapcsolat megléte mellett egy
további, mondhatni minőségi követelményt is fűz a kapcsolattartás lehetőségének biztosításához. Ez pedig az a
körülmény, hogy a kapcsolattartás iránti kérelem előterjesztése, illetve a gyermek gondozásból való kikerülése előtt a nevelt gyermek hosszabb időn keresztül a
kapcsolattartást kérelmező személy háztartásában nevelkedett.
E többletkövetelmény indoka az, hogy a jogintézmény
valóban tényleges kötelékhez kapcsolódjon, hiszen a
kapcsolattartás lényege, hogy a gyermek számára fontos
személy az élete része maradhasson. Ennek oka, hogy
nyilvánvalóan mélyebb, valódi családi kötelék épül ki a
nevelt gyermek és azon nevelőszülő között, akinél a gyermek éveken át nevelkedik, mint azon nevelőszülővel,
akinél átmenetileg, adott esetben csak néhány napig
tartózkodik. Tekintettel arra, hogy jelen rendelkezés
kapcsán sem a jogszabály, sem a kommentár nem tartalmaz iránymutatást a kérdésben, hogy mi minősül „hos�szabb időnek”, így arra következtethetünk, hogy a kapcsolattartás tárgyában döntő gyámhivatal24 a konkrét
eset kapcsán köteles mérlegelni azt, hogy a nevelőszülőnél töltött idő a rendelkezésre álló adatok alapján alkalmas lehetett-e a tényleges családi kapcsolat kialakulására. E mérlegelési jogkör azonban nem lehet korlátlan
és inkább az egy évnél rövidebb nevelési idő esetén kerülhet előtérbe, illetve válhat indokolttá annak vizsgálata, tekintettel arra, hogy a családjogi szabályokban
többször előforduló „huzamosabb ideig”, illetve „tartósan” szófordulatok, amelyekkel találkozunk többek között például a gyermek tartózkodási helyének külföldre
költözéssel való megváltoztatására vonatkozó szabály
esetén25, a kialakult hazai joggyakorlat szerint egy évet
meghaladó időtartamot jelentenek.
E gyakorlat természetesen nem vehető át mechanikusan, egyrészt mert ha jogalkotónak ez lett volna a szándéka, akkor feltételezhetően valamelyik, a joggyakorlat
által már értelmezett kifejezést alkalmazta volna az új
Polgári Törvénykönyv kodifikációja során, másrészt pedig azért, mert egy kötelék kialakulása során, annak
mélysége és tartalma megállapítására nem alkalmazha24
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Kapcsolattartás szabályozása iránti eljárás a „más” hozzátartozók
esetén a gyámhivatal hatáskörébe tartozik a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról 28. § (3) bekezdés alapján.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:175. § (2) bek.
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tó egyszerűen egy időbeli határ. Azonban analógia mentén, ha tényszerű általánosságként nem is jelenthetjük ki,
de azt valóban alappal vélelmezhetjük, hogy amennyiben
egy nevelőszülő saját háztartásában több, mint egy éve
látja el egy gyermek nevelését és gondozását – ezzel hozzájárulva a gyermek családban való nevelkedéséhez való
alapvető érdekének teljesítéséhez – akkor kialakul családi kötelék a nevelt gyermek és a nevelőszülő között, bár
ehhez adott esetben akár már egy évnél rövidebb idő is
bőven elegendő. A taxatív felsorolás alapján kijelenthető,
hogy a nevelőszülőt és a gyermeket a tényleges családi
kötelékre tekintettel a kapcsolattartási jog megilleti, míg
egy tanár és diákja között a Polgári Törvénykönyv e rendelkezése alapján ilyen jogosultság eleve nem lehetséges.
Egy matematika tanár által, kizárólag tanári voltára alapozott kérelmet az illetékes gyámhatóság kénytelen lenne végzésben elutasítani, indokolásában azon okot megjelölve, hogy az nem a jogosulttól származik.
A Polgári Törvénykönyv a kapcsolattartásnál még egy
szorosabb viszony fenntartását is támogatja, amikor lehetővé teszi, hogy a gyermekkel tényleges köteléket ápoló személy, aki a gyermeket korábban a saját háztartásában nevelte huzamosabb időn át, részt vegyen a gyermek gondozásában és nevelésében azután is, hogy a
gyermek kikerült az adott személy háztartásából26. E
rendelkezéssel érintett személyi körbe tartozik többek
között a gyermek korábbi nevelőszülője is. A kapcsolattartási szabályokkal ellentétben a jogalkotó itt már a
„huzamosabb idő” fogalmát használta, amellyel arra enged következtetni, hogy annak joggyakorlat által formált
tartalmát kívánja analóg módon alkalmazni az e paragrafus által szabályozott életviszonyokra, bár ezt a jogszabály ilyen konkrétan nem tartalmazza. Éppen az intenzívebb jelenlétre tekintettel teszi a jogalkotó a részvételhez szükségessé a gyermek felügyeleti jogát gyakorló, így a gyermek gondozását, nevelését ellátó szülő
hozzájárulását. Felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges egy hozzájáruláson alapuló, annak hiányában vagy
annak megszűnése esetén tehát nem is alkalmazható
jogintézmény külön nevesítése és szabályozása a Családjogi Könyvben. A konkrét jogi szabályozásnak alapvetően olyan élethelyzetben lehet jelentősége, amikor a
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, illetve
a gyámhatóság valamilyen okból kontrollt gyakorol az
adott család felett. Ilyen klasszikus példa a vérszerinti
családba visszagondozott gyermek, illetve család figyelemmel kísérése. Ilyen esetekben a családon kívül álló,
a gyermekkel azonban valós köteléket ápoló személy –
például volt nevelőszülő – jelenlétének és nevelésben,
gondozásban való részvételének kvázi jogszabályi igazolására szolgál a rendelkezés. Maga a jogszabályi rendelkezést tartalmazó szakasz címe is tükrözi a nemzetközi jog által teremtett elvárást, vagyis azt, hogy állami
védelmet élvezzenek a tényleges családi kapcsolatok,
amelyek közé a nevelt gyermek és a nevelőszülő közötti
kötelék is tartozik.
26
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A CSALÁDI KÖTELÉKET TEREMTŐ MUNKAVISZONY

Az ismertetett nemzetközi jogi szabályok és joggyakorlat, továbbá a hazai rendelkezések ismeretében a modern
demokratikus jogi felfogás és jogi környezet már egyértelműen túlmutat azon, hogy a nevelőszülői jogviszonyt
egyszerű munkaviszonyként tekinthetné. Azonban az
sem vitatható, hogy megítélése közel sem olyan egyszerű, hogy akár egy félmondattal elintézhető vagy akárcsak
definiálható lehetne, hiszen a munkaviszony elemei keverednek az érzelmi kapcsolatokkal, ezzel egy sajátos
életformát eredményezve. Könnyedén előfordulhat, hogy
a gyermek abban a szerencsés helyzetben van, hogy a
végső megoldásként alkalmazott családból való kiemelés
után rövidebb időn belül a vérszerinti családba való viszszagondozására kerülhet sor, vagy esetleg csak átmenetileg, adott esetben akár 48 óránál rövidebb időtartamban tartózkodik a nevelőszülőknél, így nem alakul ki
szorosabb kapcsolat, valódi családi kötelék a nevelőszülő és a gyermek között. Az is előfordulhat, hogy a gyermek visszagondozására csak évekkel később, a kötelék
kialakulása után kerül sor, azonban a nevelőszülő státuszából adódóan mégis köteles törekedni a visszagondozás sikerességére. Mindezek figyelembevétele mellett
sem feledkezhet meg senki e tárgykörben arról, hogy a
nevelőszülői jogviszony, ahogyan a szülő szótag az elne-

vezésében is szerepel, egy pót-szülői státuszt jelent, ami
a fizikai szükségletek ellátásán túl ideális esetben egy
szoros érzelmi köteléket is eredményez.
Ilyen körülmények között egyetlen másik foglalkozást
sem lehet felmutatni, amelyben a „munkaviszony tárgyához” ilyen erős érzelmi kötödéssel lenne köteles a munkát végző személy viszonyulni. Az új Polgári Törvénykönyvben és a hazai gyakorlatban is egyre inkább érvényesülő, immáron töretlen nemzetközi standardok és
követelmények is egyértelműen azt támasztják alá, hogy
ma már semmiképp nem tekinthetünk a nevelt gyermekre egy munkafolyamat egyszerű „tárgyaként”, hanem
számára is kötelesek biztosítani az erre hivatott gyermekjóléti szolgálat és az ahhoz kapcsolódó személyek a
családi (és megfelelő érzelmi) környezetben való felcseperedés, valamint a kialakult érzelmi, családi kötelékek
védelmét is. Ez pedig kizárólag egy humánus, gyermekközpontú, a tényleges családi kapcsolatokat értékként
kezelő rendszerben és eljárásban valósulhat meg. A „fiktív példánkban” szereplő gyermekotthon igazgatójának
megállapításával szemben a nemzetközi gyakorlat és a
jogszabályok arra az álláspontra helyezkednek, hogy a
matematika tanár nem lehet e kérdésben „analóg” a nevelőszülővel, továbbá a volt nevelőszülő és a nevelt gyermek között kialakult kötelék a társadalomban védendő
érték.

Az új PP. irAtmintAtárA
Beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási
cselekményéhez, összesen 437 iratminta

Szerzők: Belcsák róbert, Gelencsér Dániel, jójárt Eszter,

Kőrös András, László András Dániel, Orosz árpád, Parlagi mátyás,
reviczky renáta, turbucz zoltán
SzerkeSztő: Varga istván
A SzerkeSztő munkAtárSA: Gelencsér Dániel

Az új Pp. a professzionális pervitel megteremtése érdekében nagyban épít a polgári
per szereplőinek aktív, szakszerű közreműködésére, a jogi képviselőkkel szemben a
ára: 9000 Ft
jelenleginél magasabb követelményeket állít fel. Az új törvény az eddiginél jóval bonyolultabb szabályozást vezet be, továbbá számos olyan – első ránézésre nehezen észlelhető
– részletszabályt tartalmaz, amely megnehezíti a befogadható beadványok elkészítését. Az alapjaiban megváltozó jogi
környezet a jogi képviselőket vélhetően komoly kihívások elé fogja állítani, melyek leküzdésében segítséget nyújthat ez a
bírói, ügyvédi, közjegyzői és a tudományos szféra kiemelkedő képviselői által készített iratmintatár. A kötetet Varga István
tanszékvezető egyetemi tanár, ügyvéd, a Polgári Perjogi kodifikációs Főbizottság tudományos titkára szerkesztette.
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A kézikönyv a megszokott iratmintatárakhoz képest részletesebben, a peres eljárás teljes folyamatát végigkövetve jeleníti
meg az egyes iratmintákat. A határon átnyúló ügyek számának dinamikus növekedésére figyelemmel az összeállítás
tartalmaz európai uniós, illetve nemzetközi jogi aktusok alapján készült mintákat is. A legjellemzőbb iratoknál – például a
keresetlevélnél, fellebbezésnél – a kiadvány több alternatívát is kínál, a beadványok előtt – az új szabályok gyakorlati alkalmazását elősegítendő – jól használható gyorstáblázatot, továbbá beadványszerkesztést segítő útmutatót is tartalmaz. BES VÁS
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KÜLFÖLDI SZEMLE

SZEIBERT ORSOLYA

A váltott gondoskodás szabályozása, elterjedtsége és
a gyermekre gyakorolt hatása*

Az utóbbi években a különélő szülők által gyakorolt szülői
felügyelet egyik megoldásaként előtérbe került a váltott
gondoskodás kérdése, amikor a gyermekről a különélő szülők váltva gondoskodnak saját otthonukban. Ennek a megoldásnak az elnevezése változó, itthon is, külföldön is. Noha
itthon gyakran alkalmazzák, alkalmazzuk a „váltott elhelyezés” kifejezést, a váltott gondoskodás szófordulat mellett szólhat az, hogy a jelenleg hatályos Ptk. a gyermekelhelyezés kifejezést sem alkalmazza (már) abban az esetben,
amikor a szülők nem élnek együtt és rendezniük kell a
gyermek tekintetében a szülői felügyelet kérdését.
A váltott gondoskodás – azzal együtt, hogy modern
megoldásnak tekinthető, számos szempont szól mellette
és részben éppen ezért a jogirodalom is szélesebb körű
tárgyalására törekszik –, többek között éppen azért nemcsak egyszerűen tárgyalt, hanem kifejezetten vitatott
intézmény, mert a szakértőket megosztja az, hogy ez milyen hatással van a gyermekre. Miután viszonylag új jogi
lehetőségről van szó, nyilván nem állhatnak rendelkezésre hosszú távú utánkövetéses vizsgálatok eredményei,
ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének törekvések
a tapasztalatok megszerzésére, értékelésére. Erre részben
közvetlenül a váltott gondoskodás megvalósulására irányuló vizsgálatok alapján van mód, részben pedig a gyermekekkel kapcsolatos egyéb olyan felmérések alapján,
amelyekből a váltott gondoskodásra nézve is levonhatók
következtetések. Az Intersentia gondozásában 2015-ben
jelent meg Natalie Nikolina kötete, amely Divided Parents,
Shared Children címmel1 ezt az intézményt járja körül. Az
angol, holland, továbbá belga jogrendszerben nyújtott
jogszabályi háttér áttekintése mellett kitér a váltott gondoskodás tekintetében tett jogalkotási lépésekre, s ezek
összevetése előtt foglalkozik néhány jogi-szociológiai
(pszichikai hatásokat is mérő) felmérés eredményével
annak érdekében, hogy minél konkrétabb adatokkal lehessen dolgozni. A kötetben a szerző arra törekszik, hogy
a rendelkezésre álló keretek között elvégzett önálló ku*
1
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A cikk az NKFIH támogatásával, a K 120623. ny. számú kutatás keretében készült.
Natalie Nikolina: Divided Parents, Shared Children. Legal Aspects of
(Residential) Co-Parenting in England, The Netherlands and Belgium.
Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2015. (Elvált szülők, megosztott gyermekek. A fizikailag is megvalósított közös szülői felügyelet
jogi aspektusai Angliában, Hollandiában és Belgiumban).
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tatás mellett egyéb vizsgálatok adatai alapján is levonjon
következtetéseket. Mindennek annál is inkább jelentősége lehet itthon is, mert a Ptk. szülői felügyelet rendezésére vonatkozó szabályai nem zárják ki a gyermek
váltott gondoskodását.
A VÁLTOTT GONDOSKODÁS AKTUALITÁSA

Ahogyan Hollandiában nő az érdeklődés a gyermek váltott
gondoskodása iránt, úgy a másik két vizsgált – a hollandéhoz hasonló társadalmi struktúrával rendelkező – országban is állandó témává vált. Ezt nyilván indokolja az,
hogy sok gyermeket érint; ahogyan arra a szerző rámutat, csak Hollandiában évente mintegy 57 ezer gyermek
tapasztalja meg szüleinek különválását, ez pedig minden
negyedik gyermeket jelenti. Ahogyan Nikolina felvázolja,
Angliában (és Walesben) nincs erre vonatkozó jogi szabályozás, ugyanakkor a bíróságok abban a kérdésben,
hogy melyik szülő lakóhelye szolgáljon a gyermek kijelölt
tartózkodási helyéül, nagyon erősen támogatják a felek
önrendelkezési jogának érvényesülését és egyenjogúságukat. Belgiumban más a helyzet, minthogy azt a megoldást, hogy mindkét szülő lakóhelye váltva szolgáljon a
gyermek lakóhelyéül, jogalkotással igyekeznek elősegíteni és a bíróság az ítélkezése során elsősorban a praktikus megfontolásokra koncentrál. A szerző ezzel összevetve a holland helyzetet olyanként jellemzi, mint amely
az angol és belga megközelítés között áll.
A VÁLTOTT GONDOSKODÁS JOGI
SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPJAI HOLLANDIÁBAN,
BELGIUMBAN ÉS ANGLIÁBAN

A kötet – ezt a szerző maga is hangsúlyozza –, nem általában a különélő szülők által gyakorolt közös (esetleg
megosztott) szülői felügyelettel foglalkozik, hanem kifejezetten azzal az esetkörrel, amikor a gyermek felváltva tartózkodik az őt közösen nevelő szüleinél. Az angol
nyelvű kiadásban a számtalan – bár jelentésükben részben eltérő – nyelvi változat közül választva Nikolina a
residential co-parenting kifejezést használja, utalva arra,
hogy a tárgyalt intézményt hollandul/flamandul a
verbliffscouderschap terminológia fedi.
2017
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Noha mindhárom országban lehetséges a gyermek váltott gondoskodásáról történő szülői megállapodás, s
valamennyi fenti jogrendszerben végbementek ugyanazok a változások, így egyre több nő (anya) vállalt teljes
munkaidejű foglalkoztatást, s a különélés idejére nézve
az apák egyre nagyobb számban követelték a tényleges
egyenlőség megvalósulását, a vizsgált jogi szabályozások
mégis eltérőek. Az alapvető eltérést elsősorban az eredményezi, hogy míg Angliában a common law alapján áll
a jogrendszer, addig a holland és a belga jog a kontinentális jogi szabályozás alá tartozik; ez a differencia ugyanakkor a szülői felügyelet terén azért nem feltétlenül
meghatározó, mert alapkérdéseit mindhárom országban
írott jog szabályozza: Hollandiában és Belgium a Polgári törvénykönyv, Angliában (és Walesben) pedig a gyermekek jogairól szóló 1989. évi törvény. Magára a váltott
gondoskodásról szóló megállapodásra vonatkozó jogi
megközelítést Angliában az ítélkezési gyakorlat alakította-formálta, ezzel szemben Hollandiában és Belgiumban jogszabály.
A HOLLAND REFORM 2009-BEN

Hollandiában 2004-ben terjesztett elő egy parlamenti
képviselő olyan indítványt, amely a szülők különválását
követően elsőbbséget kívánt biztosítani annak a megoldásnak, amely szerint a gyermek tartózkodási helyeként
a szülők tartózkodási helyét kell felváltva kijelölni. Ez
alapján lényegében főszabállyá vált volna az, hogy a gyermek azonos időt töltsön mindkét szülőjével, mégpedig
váltott módon, és úgy, hogy egyhuzamban a gyermek
legfeljebb hét napot töltsön az egyik szülővel. Az ettől
eltérő megállapodás lehetőségének fenntartása mellett
a javaslat erőteljesen favorizálta volna azt, hogy a gyermek valóban azonos időt töltsön mindkét szülőjével. Végül (részben a nagyszámú kritika hatására) ezt elvetették, s olyan javaslattal váltották fel, amely nem tartalmazott rendelkezést a gyermek tartózkodási helyére,
illetve az egyenlő időtartamra nézve, annyit azonban
rögzített, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy őt a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülei – házasságuk felbontását követően – mindketten egyenlően nevelhessék
és gondozhassák. Az ez alapján elfogadott és 2009-ben
hatályba lépett törvényben nem az vált hangsúlyossá,
hogy a szülők egyenlő arányban gondoskodhassanak a
gyermekről, hanem az, hogy a szülők a gyermek érdekeinek megfelelő megállapodást kössenek a gyermek bontásukat követő gondozásáról-neveléséről.
Ez a megállapodás az ún. parenting plan, azaz a szülői
felügyelet gyakorlására vonatkozó terv. 2009 óta a szülőknek kötelezően el kell ezt készíteniük annak igazolása érdekében, hogy végiggondolták különválásuk gyermekre gyakorolt hatását. A szülőknek ebbe kell belefoglalniuk mindazon megállapodásokat, amelyek az általuk
nevelt gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatosak és olyan terjedelemben kell ezt tenniük, amelyet
maguk megfelelőnek ítélnek. Ezzel együtt azonban mindenképpen ki kell térniük a gyermekgondozás megosztására, arra, hogy miként fogják egymást a gyermek
személyével és vagyonával kapcsolatban tájékoztatni,
2017

17március.indd 39

/

1

hogyan fognak egymással kommunikálni, s miként viselik majd a gyermek gondozásával-nevelésével kapcsolatos anyagi terheket.
ELŐTÉRBEN A VÁLTOTT GONDOSKODÁS:
A BELGA KOMPROMISSZUM

Belgiumban kormányzati célkitűzésként fogalmazták
meg a 2000-es évek elején azt, hogy a gyermek tartózkodási helyét az elvált szülők lakóhelye között egyenlő
arányban osszák meg és a gyermek lakóhelyére vonatkozó megállapodások végrehajtása érdekében szabályozást alkossanak. 2006-ban fogadták el az ennek megfelelő új szabályozást, amelynek eredményeként a Polgári
törvénykönyv új rendelkezésekkel egészült ki a gyermek
tartózkodási helyére vonatkozóan. A jelenleg hatályos
szabályozás kiindulópontja az, hogy a szülők vannak a
legkedvezőbb helyzetben ahhoz, hogy rendezzék a gyermek tartózkodási helyének a kérdését arra az időszakra
vonatkozóan, amikor már nem élnek együtt; ezt a megállapodást a bíróságnak tiszteletben kell tartania, kivéve,
ha az nyilvánvalóan ellentétes a gyermek legfőbb érdekével. Amennyiben a szülők nem kötnek megállapodást,
a bíróság rendelkezik döntési hatáskörrel, és elsődlegesen a gyermekről történő váltott gondoskodást kell lehetőségként számba vennie, feltéve, hogy az egyik szülő ezt
kéri. Amennyiben mindkét szülő más megoldást kér a
bíróságtól és akár másodlagos megoldásként nem indítványozza egyikük sem a váltva történő gondoskodást, a
bíróság nem rendelheti azt el. Az új rendelkezés célja
mindazonáltal abban (is) állt, hogy világos üzenetet fogalmazzon meg a szülők egyenlőségéről.
A belga javaslat megfogalmazása során számos kétség
merült fel azzal kapcsolatban, hogy valóban a szülőknél
felváltva történő tartózkodás az a megoldás-e, amelyet
preferálni lenne indokolt, s a kétségek nagy része kifejezetten a váltott gondoskodás tényleges megvalósíthatóságával állt összefüggésben. Így felvetődött, hogy valóban
megfelelően szolgálja-e a nagyon kicsi gyermekek érdekét,
nem szól-e nagyon a költséghatékonyság ellen, nem hagyja-e túlságosan figyelmen kívül a rengeteg gyakorlati
kérdést, illetve az is, hogy mi a helyzet akkor, ha az adott
gyermek számára egyszerűen csak jobb lenne az, ha csak
az egyik szülőjével élne. Ezen aggodalmak felett az a meggondolás győzedelmeskedett, hogy rendszerint biztosan
a gyermek legfőbb érdekét szolgálja az, ha mindkét szülőjével szoros családi kapcsolatban maradhat, míg a bíróság előtti hosszas pereskedés rossz hatással van rá. A
javaslat is akként fogalmazott, hogy a gyermek azonos,
azaz 50–50%-ban történő megosztással tartózkodjon a
szüleinél, s bár felvetődött ennek enyhítése – „a lehető
leginkább egyenlő arányú megosztás”, ami nem feltétlenül
jelentette volna a szigorúan vett teljes egyenlőséget –,
megmaradt az egyenlő arányú gondoskodás követelménye.
A GYERMEK LEGFŐBB ÉRDEKÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
ANGLIÁBAN

Angliában alapvető változást jelentett a gyermekek jogairól szóló 1989. évi törvény, amely 1991-ben lépett hatályCSALÁDI JOG
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ba, és a szülők egymás közötti viszonya helyett a szülők
gyermek érdekét szolgáló megállapodására helyezte a
hangsúlyt. A törvény a szülők házassága és a házastársak
egymás közötti viszonya helyett a szülői jogállásra és
szülő-gyermek viszonyra koncentrált, ehhez pedig az is
hozzájárulhatott, hogy elfogadása idején erősödtek meg
egyrészt azok a civil mozgalmak, amelyek az apai jogok
nagyobb mértékű elismerését tűzték zászlajukra, másrészt pedig általában a gyermeki jogok. Utóbbi annak a
szemléletnek az elfogadását jelentette, hogy minden
gyermek autonóm személyiség, önálló szükségletekkel
és véleménnyel.
Ami az angol ítélkezési gyakorlatnak a váltott gondoskodáshoz való hozzáállását illeti, 1986-ban a Riley v Riley
ügyben a fellebbviteli bíróság azt rögzítette, hogy nem
támogatható egy olyan szülők közötti egyezség, amely
a gyermek lakóhelyét felváltva jelöli ki a szülők között,
még akkor sem, ha a bírósági döntést megelőző három
évben ez volt a szülők közötti gyakorlat. A gyermek legfőbb érdekét abban jelölték meg, hogy az egyik szülőnél
legyen állandó lakóhelye. A nyolcvanas évek végére ez a
szigorú megközelítés enyhült, ugyanakkor az az álláspont alakult ki, hogy a váltott gondoskodás valójában
igen ritkán valósulhat meg és akkor, ha a szülők lakóhelyén valóban azonos vagy majdnem azonos időtartamokat töltve tartózkodik a gyermek – egyéb esetekben inkább csak kiterjesztett kapcsolattartásról van szó. A
kilencvenes évek derekára az ítélkezési gyakorlatban
már nem volt ritka a váltott gondoskodás. 2010-ben az
Egyesült Királyság kormánya határozottan amellett foglalt állást, hogy a gyermek minél alacsonyabb életkorától
kezdődően támogatni kell azt, hogy mindkét szülő minél
jobban vegyen részt a szülői feladatok ellátásában. Még
ugyanebben az évben a parlament alsóháza előterjesztett
egy módosító törvényjavaslatot a megosztott szülői felügyelet témájában, amely kifejezetten lehetővé kívánta
tenni azt, hogy a bíróság elrendelhesse a szülők megosztott szülői felügyeletét – amely vélelmezhetően a gyermek érdekében áll –, a javaslatból azonban nem lett jogszabály. Részben ez eredményezte azt, hogy a gyermek
szüleinél történő váltott tartózkodása nem teljesen ismert
Angliában.
A VÁLTOTT GONDOSKODÁSSAL ÉRINTETT
GYERMEKEK ÉS SZÜLŐPÁROK A KUTATÁSOK
ÉS ADATOK TÜKRÉBEN

A HOLLANDIÁBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK ÉS
AZOK EREDMÉNYEI

Hollandiában a váltott gondoskodásban élő gyermekek
száma a kutatások alapján relatíve magas, a gyermekek
27–29%-át érinti. Ez a következtetés több kutatásból
származik: az Utrechti Egyetemen végzettből, továbbá
a holland Igazságügyi Minisztérium kutatási és dokumentációs központjában gyűjtött adatokból.
Az egyetemi kutatás keretei között különélő szülők 200,
szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó tervét
(parenting plan) gyűjtötték össze és elemezték. Bár ko40
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moly különbségek voltak a dokumentumok között, az
azokban használt kifejezések, fordulatok azonossága
arra engedett következtetni, hogy a legtöbb szülőpár az
internetről letöltött vagy ügyvédek által biztosított mintaterveket használt. A dokumentumokat két alsóbb fokú
holland bíróságon gyűjtötték össze az újabb években elbíráltak közül, csak olyanokat kutatva, amelyekben végleges döntés született. A szülői felügyelet gyakorlására
irányuló felkutatott tervek túlnyomó többsége (92%-a)
szülők válása során került elkészítésre, csekély hányaduk élettársi viszonyukat vagy bejegyzett partnerkapcsolatukat felszámoló szülőktől származott, s mindössze
egy a szülők jogi értelemben vett különválása kapcsán.
Nagyon kevés olyan megállapodás született, amely a
gyermek lakóhelyeként az egyik szülő lakóhelyét a másik
szülő igen korlátozott kapcsolattartási joga mellett kívánta biztosítani; a legtöbb megállapodás az egyik szülő lakóhelyét rögzítette a gyermek lakóhelyeként, de
kiterjesztettebb (hétköznapot is érintő) kapcsolattartással. A megállapodások 38%-a váltott gondoskodást
jelölt meg úgy, hogy a gyermek legalább heti három-három
éjszakát tölt mindkét szülőnél, de miután voltak olyan
megállapodások, amelyek több gyermekre vonatkoztak,
a százalékos arányok nem feltétlenül tükrözték az érintett gyermekek számát. Ami a gyermekek életkorát illeti, megállapítható volt, hogy valamennyi korosztályból
származtak olyanok, akiknek szülei a váltott gondoskodásban állapodtak meg.
A fent említett minisztériumi vizsgálat utánkövetéses
kutatás volt, minthogy a minisztérium a 2009-ben hatályba lépett törvényben kötelezővé tett, szülői felügyelet gyakorlására irányuló terv tényleges érvényesülését
és működését kívánta annak bevezetését követő három
évvel vizsgálni. A vizsgálat több részletből állt, Nikolina
a téma szempontjából különös jelentőséget annak a 2013ban közzétett kutatásnak tulajdonít, amelynek keretei
között a szülői felügyelet gyakorlására irányuló tervvel
érintett gyermekek jóllétének alakulására kerestek választ. 12 és 16 év közötti gyermekeket kértek meg arra,
hogy töltsenek ki kérdőívet, amely családjuk helyzetével,
életvitelükkel, jóllétükkel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. A vizsgálatba bevontak olyan gyermekeket,
akiknek a szülei együttéltek, s olyanokat, akiknek a szülei különéltek, ez utóbbiak körében figyelemmel kísérték
azt is, hogy 2004 előtt, 2004 és 2008 között, illetve 2009
és 2013 között különvált szülők gyermekeiről volt szó.
Miután közel azonos életkorú gyermekeket kérdeztek
meg, voltak olyanok, akiknek szülei viszonylag régen
váltak külön, s így már a gyermekek megszokhatták az
ezt követő állapotot, míg voltak olyan gyermekek, akik
számára lényegesen frissebb élményt jelentett ez; s értékelni kellett azt is, hogy egyes gyermekek nagyon kicsi
életkorukban élték ezt át, míg mások idősebben. 450
gyermeket vizsgáltak, s közülük 116 nyilatkozott akként,
hogy a szülei váltott gondoskodásában él (ebben az esetben ez azt jelentette, hogy legalább három-három éjszakát tölt mindkét szülőjénél az adott héten).
A fent említett egyetemi kutatás keretei között végeztek egy olyan vizsgálatot („Jól vannak-e a gyerekek?”),
amely a váltott gondoskodás gyermekek jóllétére gya2017
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korolt hatását, annak kockázatait, illetve előnyeit vizsgálta; a vizsgálat többek között arra kereste a választ,
hogy mennyiben áll meg az a két érv, amelyeket a legtöbbször felhoznak a váltott gondoskodás ellen a nemzetközi szakirodalomban, azaz valóban instabilitást jelent-e ez a gyermek számára, továbbá valóban állandó
szülői konfliktusoknak teszi-e ki őket, amely rosszul érinti
a szülő-gyermek kapcsolatot. Az adatokat országos felmérés szolgáltatta, s olyan szülőpároktól származtak,
akiknek kiskorú gyermekük van és partnerkapcsolatukat 2010-ben szüntették meg. A 3355 megkérdezett szülő
megközelítőleg 29%-a nyilatkozott akként, hogy gyermekük felváltva lakik náluk és másik szülőjénél.
A BELGIUMBAN VÉGZETT KUTATÁSOK
TAPASZTALATAI

Belgiumban a gyermekek megközelítőleg egyötöde él váltott gondoskodásban, s ez gyakran azt jelenti, hogy a gyermek azonos időt tölt szüleivel. 2009-ben és 2010-ben
nagyarányú kutatást végeztek Flandriában („A házasság
felbontása Flandriában”), s olyan személyektől gyűjtöttek
adatokat, akik első házasságukat 1971 és 2008 között
kötötték meg. Az átfogó kutatás, amelyet több kutatóintézet vezetett, meglehetősen részletesen foglalkozott a
különélő szülők gyermek lakóhelyére vonatkozó megállapodásával, s azon gyermekek, illetve szülők, akik úgy
nyilatkoztak, hogy a gyermek a szülők váltott gondoskodásában él, további kérdéseket kaptak.
A szülők különválásának ideje szerint a válaszokat három csoportba sorolták, az időbeli csoportok a jogszabályi változásokkal függtek össze. Eszerint egy csoportba
kerültek azok a gyermekek, akiknek szülei 1995 júniusa
előtt váltak el, akiknek a szülei 1995 júniusa és 2006 augusztusa között váltak külön (ebben az időszakban a bontás után már automatikusan fennmaradt a szülők közös
szülői felügyelete), s akiknek szülei 2006 augusztusa után
váltak el (ettől kezdve lett szükséges – az egyik szülő kérelmére – a bíróságnak elsődleges lehetőségként figyelembe venni a gyermek váltott gondoskodásának elrendelését). Míg az első csoportba tartozó gyermekek mindös�sze 6,8%-át érintette a szülők váltott gondoskodása, addig
az 1995. évi reform után, de a 2006. évi reform előtt, azaz a
második csoportban már a gyermekek 21,1%-a esetén állapodtak meg a szülők váltott gondoskodásban. Ez az arány
a harmadik csoportban, a 2006. évi reform bevezetése után
27,7%-ra nőtt, mely arra engedte a szerzőt következtetni,
hogy a jogszabályi változásoknak komoly hatása van a
szülők megállapodására nézve, bár az nem nyilvánvaló,
hogy a felek vagy a bíróság érzékeli a változásokat.
Ami a váltott gondoskodással érintett gyermekek életkorát illeti, legnagyobb arányban a 12 éves vagy annál
fiatalabb gyermekek esetében állapodtak meg a szülők
ekként; ez a megkérdezett 454 gyermek 36,1%-át jelenti. Meg kell jegyezni, hogy a gyermekek 30%-a ötéves
vagy annál fiatalabb volt, azaz valóban nagyon kicsi.
Csekélyebb a váltott gondoskodás aránya a következő
korcsoportnál, a 13 és 17 közötti gyermekek esetén; a
megkérdezett és ebbe a csoportba tartozó 594 gyermek
23,1%-a esetén egyeztek meg ebben a szülők. A 18 éves
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gyermekeknek (összesen 775 gyermek) csak 11,5%-át
érintette a váltott gondoskodás. Nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül, hogy azok a gyermekek, akiknek
a szülei 1995 előtt váltak el, már idősebbek voltak az
adatfelvétel idején.
A praktikus részletekre vonatkozóan is mód nyílt néhány
tény megállapítására, illetve következtetés levonására.
Sokatmondó a szülők lakóhelyei közötti mozgásra vonatkozó adatkor; az, hogy havi hány alkalommal történő
költözéssel valósult meg a váltott gondoskodás. Összességében 896 gyermek 2,1%-a csak havonta egyszer vagy
kétszer váltott lakóhelyet, 17,9%-uk havi három alkalommal, 47,3%-uk havi négyszer, 14%-uk havonta öt, hat,
illetve hét alkalommal, 8,9%-uk havi nyolcszor, 5%-uk
kilenc–tizenkét alkalommal, 4,7%-uk pedig legalább tizenháromszor (ez tizenhárom vagy több költözést jelent).
A költözésre leggyakrabban hétfőn, péntek este vagy
szombat este került sor. Ami a szülők egzisztenciális helyzetét illeti, a kutatás alapján leggyakrabban a magasan
kvalifikált és jobb keresettel rendelkező szülők állapodtak meg a váltott gondoskodásban.
AZ ANGOL FELMÉRÉSEK ÉS AZOK EREDMÉNYEI

Angliában csak kisebb kutatások érintették ezt a kérdést,
így egyrészt egy olyan kutatás, amelyet két jótékonysági szervezet 2006–2007 folyamán végzett, másrészt pedig a családjogi ítélkezés áttekintése tárgyában 2011-ben
megfogalmazott zárójelentés.
Az egyszülős családokat támogató Gingerbeard és a
szociális jólléttel foglalkozó Nuffield Foundation annak a
felmérésére vállalkozott, hogy milyen kapcsolattartási
problémákkal küzdenek Nagy-Britanniában a különélő
szülők és gyermekek; ennek érdekében 559 különélő
szülő-gyermek párost vizsgáltak, olyan gyermekeknél,
akik még nem töltötték be a 16. évüket. Noha a kutatás
nem elsősorban a gyermek tartózkodási helyére nézve
gyűjtött tapasztalatokat, ezt is érintette, bár ha a szülők
az azonos vagy közel azonos arányban történő gondozásról számoltak be, erre nézve már további kérdéseket
nem tettek fel. Így a kutatás jelen téma szempontjából
arra választ adhatott, hogy a gyermekek milyen arányban élnek a különélő szülők egyenlő gondoskodásában,
ezzel kapcsolatban azonban további adatokat nem gyűjtött. A megkérdezettek 12%-a nyilatkozott akként, hogy
a gyermek másik szülőjével megosztják egymás között a
gyermekről való gondoskodást – a kutatás keretei között
megosztott gondoskodásnak nevezték azt, amikor mindkét szülő legalább heti három nap és éjszaka gondoskodik külön-külön a gyermekről vagy az év felét kitevő
időszakot tölt mindkettejükkel. Nikolina hozzáteszi, hogy
az adatok megbízhatóságát kétségessé tettek egyes tények, így például az, hogy voltak szülők, akik nem kívánták magukat különélő szülőnek nevezni, így érthető, hogy
a kutatás végzői is 9%-osnak becsülik a fenti adatot. Ami
az itt megosztottnak nevezett gondoskodást illeti, megállapítható volt, hogy azok a szülők, akik ezt a megállapodást választották, nem térnek el jelentősen a többi vizsgált
szülőtől (életkorukat, családi állapotukat, vagyoni helyzetüket tekintve).
CSALÁDI JOG
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Az alapítványként működő Nuffield Foundation a megosztott szülői felügyeletet jóváhagyó megyei bírósági
döntéseket vizsgálta, foglalkozva azzal is, hogy mennyiben valósul meg a váltott gondoskodás az erre vonatkozó megállapodások alapján, s mennyiben támogatják a
bíróságok a szülők közötti vita esetén a váltott gondoskodásra vonatkozó megállapodást. A bírósági ügyek (öt
megyei bíróságon összesen 193 ügy) felmérése jelen téma
szempontjából az előző kutatás eredményével teljesen
egybehangzó százalékos arányt mutatott: 8,8%-ban születik a váltott gondoskodást jóváhagyó bírósági ítélet. Számolni kell ugyanakkor azzal, hogy a szülők nem feltétlenül gyakorolják megállapodásuk ellenére sem a váltott
gondoskodást, és lehetséges, hogy vannak, akik ténylegesen eszerint élnek, bár nem a bíróság előtt állapodtak
meg ebben.
A családjogi ítélkezési gyakorlatot áttekintő kutatás
általában vizsgálta a családjogi bíráskodás hatékonyságát és azt, hogy mi okozza a késedelmes döntéseket, így
rendkívül átfogó és sokrétű volt. A leszűrt tapasztalatok
alapján ajánlásokat fogalmaztak meg, s a szerző az ajánlások közül egyet emel ki, azt, amely kifejezetten rögzíti,
hogy nem indokolt olyan jogszabály bevezetése, amely ahhoz a felfogáshoz vezet vagy vezethet, mely szerint a szülőknek joguk van ahhoz, hogy ugyanannyi időt töltsenek a
gyermekkel. Az ajánlást a nemzetközi szervezetek, illetve a bíróságok, jogtudósok álláspontjára alapították,
ugyanakkor számos egyéni ellenvéleményt is életre hívott, különösen az apák részéről.
A VÁLTOTT GONDOSKODÁS ÉS A SZÜLŐK KÖZÖTTI
KONFLIKTUS

A szülők közötti konfliktus nyilván hátrányos hatást
gyakorol a gyermekre, és bár nem ez jogszabályi úton
nem akadályozható meg, kereshetők olyan megoldások,
amely enyhíthetik a szülők közötti konfliktusokat, illetve azoknak a gyermekre gyakorolt ártalmas hatását. A
váltott gondoskodás és a szülők közötti, konfliktusokkal
terhelt kapcsolat viszonya sajátos. Gyakori az az álláspont,
amely szerint, ha a szülők nem tudnak egymással megfelelően kommunikálni, akkor nem rendelhető el/nem
hagyható jóvá a váltott gondoskodás, mivel ahhoz valóban a szülők közötti folyamatosan jó kapcsolat szükséges. A szerző hivatkozása szerint a vizsgált ítélkezési
gyakorlat arra enged következtetni, hogy önmagában a
jó kommunikáció hiánya nem akadálya a váltott gondoskodásnak, sőt, bizonyos esetekben éppen a szülők közötti rossz viszony miatt lehet szükség a váltott gondoskodásra, hiszen annak hiányában az egyik szülő nem feltétlenül tenné lehetővé a másik szülővel való kapcsolattartást.
Nikolina hangsúlyozza a meghatározó bírósági felfogás és az empirikus tapasztalatok közötti ellentmondást:
a bíróságok jellemzően nem tartják lehetségesnek a váltott gondoskodást, ha különösen nagy a szülők közötti
ellentét, mert ez ártalmas lenne a gyermekre – a tapasztalatok szerint azonban ilyen helyzetekben a váltott gondoskodás éppen enyhítheti a szülők közötti konfliktust,
42

|

17március.indd 42

CSALÁDI JOG

azaz szülőkre és gyermekre egyaránt pozitív hatással
járhat. E tapasztalatok szerint nem rosszabb a helyzet,
ha váltott gondoskodás keretei között nevelik a szülők a
gyermeket, akár még gyorsabban megoldódhatnak a
konfliktusok. (Igaz – más irodalom szerint –, a sikeres
váltott gondoskodásnak mégis meghatározható előfeltételei a következők: a szülők lakóhelyének földrajzi közelsége, a közöttük lévő együttműködési hajlandóság
magas szintje, a szülők egymás iránti tisztelete, rugalmasságuk, továbbá a gyermek tényleges szükségletei
iránti érzékenységük.)
A SZÜLŐK LAKÓHELYÉNEK FÖLDRAJZI
TÁVOLSÁGA VÁLTOTT GONDOSKODÁS ESETÉN

A szülők különélésének egyik következménye az, hogy
már nem ugyanott élnek, s bár ez magától értetődő, számos kérdést felvet, melyeknek egyike a két otthon közötti földrajzi távolság. A gyermeknek mindkét lakóhelyen
otthon kell magát éreznie, nem egyszer közlekednie kell a
szülők otthona között, s amennyiben iskoláskorú, mindkét
szülő otthonából el kell jutnia az iskolába. A szerző által
vizsgált (angol, holland és belga) ítéletek azt mutatták,
hogy mindhárom ország bíróságai tekintetbe veszik a
szülők lakóhelye közötti távolságot mint a váltott gondoskodással kapcsolatos egyik fontos tényezőt, önmagában azonban a nagyobb földrajzi távolság nem akadálya
a váltott gondoskodásnak. Emellett egyéb szempontokat
is figyelembe vesznek a bíróságok, így egyebek között a
szülők közötti kommunikációt, egyéb családtagok lakóhelyét, s azt is, hogy mennyire megterhelő a gyermekre a
szülők lakóhelye közötti mozgás. Nagy jelentősége van
annak, hogy az adott gyermek mennyire viseli jól a gyakori változásokat, s lehetnek olyan további tényezők, amelyek miatt erre a gyermek fokozott stresszel reagálna
(például, ha krónikus betegségben szenved).
A szerző utal egy olyan kutatásra, amely azt vizsgálta,
hogy milyen hatást gyakorol a gyermekre az az „instabilitás”, amely a szülői lakóhelyek egy hónap alatti váltogatásából, illetve a lakóhelyek távolságából következik. Ez a
kutatás a következő eredményekre vezetett: azon szülők
esetében, akik váltott gondoskodásban állapodtak meg,
a lakóhelyek közötti távolság rövidebb volt, amint azon
szülőknél, ahol az egyik szülővel a gyermek csak kapcsolatot tartott; s míg a szülők otthonának távolsága növelte
a gyermekek érzelmi megterhelését, addig az otthonok
váltásának a száma sokkal kevésbé. Ebből az is következik, hogy a szülők otthona közötti nagy távolság nemcsak
váltott gondoskodás esetén jelent a gyermeknek problémát, hanem akkor is, ha nincs ilyen jellegű váltott gondoskodás a szülők között.
Nem könnyű kérdés az sem hogy mit jelent a szülők
otthona közötti hosszabb távolság, s azt miként lehet mérni: földrajzi távolságban vagy azzal az idővel, amely alatt
a gyermek az egyik lakóhelyről a másikra ér. Kérdés az
utazás módja is, s az, hogy van-e jelentősége annak, hogy
a gyermek ezt a távolságot egyedül is meg tudja tenni,
szülői kíséret nélkül vagy csak kísérettel tud közlekedni.
Ezekre a kérdésekre még nem születtek kiterjedt empi2017
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rikus kutatások hiányában konkrét válaszok, így azt sem
lehet tudni, hogy a gyermek életkora pontosan hogyan
befolyásolja a szülők otthona közötti távolság hosszát.
Nikolina utal ugyanakkor olyan kisebb felmérésekre,
amelyek szerint a váltott gondoskodásban megállapodó
szülők otthona közötti távolság az esetek túlnyomó részében nem haladja meg a 20 kilométert.
Ami a szülők lakóhelyei közötti váltásokat illeti, ezekkel kapcsolatban sem lehet átfogó kutatási eredményekre támaszkodni; míg a fent említett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a gyakori váltások a gyermeket
megterhelhetik, addig más szerzők részben eltérő eredményekre jutottak. Így arra hívják fel a figyelmet, hogy
ez az egyik gyermek számára nem jelent problémát, más
gyermeknek pedig igen; s van olyan kutatás is, amely szerint az öt év alatti gyermekeknek nem jelentett gondot a
szülők lakóhelyei közötti váltás, nagyobb gyermekektől
azonban jellemzően még akkor is kívánt erőfeszítést, ha
az nem jelentett számukra komoly megterhelést. Mind a
távolság, mind a váltások száma komoly jelentőséggel bír,
de ez akkor is igaz, ha a gyermek a különélő szülővel
gyakran tart kapcsolatot. Ami a váltások számát illeti,
ha a gyermek heti váltásban lakik felváltva a szüleinél,
az összességében csekélyebb számú mozgást jelent, mint
ha hétköznap is gyakorolt kapcsolattartás mellett kellene utaznia a szülők között.
A VÁLTOTT GONDOSKODÁSSAL ÉRINTETT
GYERMEKEK ÉLETKORA

A különböző életkorú gyermekek különböző szükségletekkel
rendelkeznek, hiszen alacsony életkorban állandó felügyeletre és gondozásra szorulnak, később azonban inkább nagyobb szabadságra van szükségük, természetesen a szülők kontrollja mellett. Kicsi gyermekek állandó
gondozását nehezen tudja megoldani az a szülő, aki teljes
állásban dolgozik, de az az időszak sem könnyen megoldható, amikor a gyermeknek kíséretre van szüksége, hogy
az iskolába eljusson, majd onnan hazavigyék. Az megállapítható, hogy a bíróságok a váltott gondoskodás jóváhagyása előtt figyelembe veszik a gyermek életkorát, bár
emellett az is tény, hogy a gyermek bármely életkorában
van lehetőség arra, hogy a szülők váltva gondoskodjanak
róla. A különböző szakmai vélemények között nagy az
ellentét: van olyan álláspont, amely azt emeli ki, hogy a
kicsi gyermeknek a róla elsődlegesen gondoskodó sze-
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mélyhez valón stabil kötődés kialakulása miatt nagyon
hátrányos a váltott gondoskodás, míg más vélemények
éppen azt hangsúlyozzák, hogy a kicsi gyermekeknél akár
jobban működhet ez, mint nagyobbaknál. Amíg nem állnak rendelkezésre átfogó kutatási adatok, addig egyetlen
életkori csoportba tartozó gyermek vonatkozásában sem
tekinthető a váltott gondoskodás feltétlenül ellenjavalltnak,
ugyanakkor különösen ajánlottnak sem.
A SZÜLŐK HAJLANDÓSÁGA A VÁLTOTT
GONDOSKODÁSRA

Ez a kérdés azért érdemel különös figyelmet, mert bár a
kötetben vizsgált jogrendszerekben nem (sem) lehet a
szülőket a váltott gondoskodásra „kényszeríteni”, a kérdés mindig felvetődik, hogy mi a helyzet akkor, ha csak
az egyik szülő ellenzi. A kutatások nyilvánvaló összefüggést találtak a mindkét szülő által önként vállalt váltott
gondoskodás és a szülők közötti jó kapcsolat között: azok
a szülők kötöttek váltott gondoskodásra irányuló megállapodást, akik együttélésük alatt is jobb kapcsolatban, kevesebb konfliktus mellett éltek. Hasonló eredmény született egy flandriai kutatás során is – („A házasság felbontása Flandriában”; lásd fent a Belgiumban végzett kutatások tapasztalatait) –, amelynek keretei között a jogszabályi változásoktól függően vizsgálták a kapott eredményeket. 1995 előtt – amikor még nem maradt fenn
automatikusan a szülők közös szülői felügyelete – kevesebb konfliktust lehetett tapasztalni a váltott gondoskodást választó szülőknél, mint azoknál, akik más megoldást választottak, 1995 után azonban ez a különbség
már nem volt kimutatható. Mindez nyilvánvalóan azzal
állt kapcsolatban, hogy míg 1995 előtt csak azok választották ezt a lehetőséget, akik ténylegesen viszonylagos
harmóniában tudtak együttműködni, addig 1995 után
olyan szülőpárok is, akik elsősorban a társadalmi vagy
bírósági elvárás miatt, azaz nem teljességgel önkéntesen
döntöttek a váltott gondoskodás mellett a közöttük fennálló nem feltétlenül békés viszony ellenére. Más szerző
ugyanakkor arra a kutatási eredményre jutott, hogy a
gyermekek számára attól függetlenül lehetett a váltott
gondoskodás jó hatással, hogy a szülők teljesen önkéntesen vállalták-e annak idején. Az a fentiek alapján továbbra is kérdés, hogy a gyermek jóllétére milyen hatást
gyakorolna a váltott gondoskodás, amennyiben azt a bíróság a szülők akarata ellenére elrendelhetné.
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A szerzésben való közreműködés arányának megállapítása
az élettársi közös vagyon megosztása során – jogeset elemzés
a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlata alapján II. rész

Tanulmányom első részében az élettársi közös vagyon
megosztása iránti perekben a szerzésben való közreműködés arányának bizonyítási szabályait és az élettársak
bevételének meghatározására alkalmazott módszereket
mutattam be1. Jelen, második részben pedig – az ismertetésre kerülő jogeseteken keresztül – azt elemzem, hogy
az élettársak jövedelmének ismeretében hogyan történik
a szerzési arány megállapítása, illetve hogyan befolyásolja az arányt a felek (illetve az egyik fél) által a közös
háztartásban végzett munka értéke.
A SZERZÉSI ARÁNY MEGHATÁROZÁSA A FELEK
JÖVEDELMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁT KÖVETŐEN

Az élettársak együttélés alatt befolyt bevételének tisztázását követően lehet megállapítani a szerzésben való
közreműködésük arányát. Nem mindig egyszerű a szerzési arány megállapítása akkor sem, ha mindkét fél bevétele bizonyított. Jelentős mérlegelési nehézségek merülnek fel abban az esetben is, ha az egyik fél jövedelme
egyértelműen megállapítható, a másiké pedig nem; illetve csak a felek közreműködése arányának meghatározása érdekében lefolytatott bizonyítás eredményeként
lehet azt is megállapítani, hogy a szerzési arány pontosan
nem határozható meg, ezért az azonos.
1. MINDKÉT FÉL JÖVEDELME KIMUTATHATÓ

A kialakult bírói gyakorlat szerint, ha az életközösség
fennállásának idejére mindkét fél jövedelmét pontosan
meg lehet állapítani, akkor – bármilyen hosszú ideig állt
fenn az élettársi kapcsolat – a felek ez alatt befolyt összes
jövedelmét össze kell adni, és az egyik, illetve a másik fél
jövedelmét ehhez az összeghez kell arányosítani. Egy
példával megvilágítva: a felperes bevétele 10 millió, az
alperesé 15 millió forint volt. Az összes bevétel tehát 25
millió forint, amelyből a felperes szerzési aránya 40%;
(10 millió/25 millió) az alperesé pedig 60% (15 millió/25
millió) Ez az arányszám irányadó egységesen az együttélés teljes tartamára, függetlenül attól, hogy esetleg volt
1
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olyan időtartam, amikor a tényleges szerzés ettől az
aránytól eltért.
Hosszú időtartamú együttélés esetén ez a számítási
mód aránytalanságot eredményezhet, mert az együttélés
kezdeti szakaszában számszerűen lényegesen alacsonyabb összegű jövedelem tényleges értékében magasabb
lehet, mint az együttélés későbbi szakaszában a számszerűen magasabb bevétel. Ez a számítási mód nem követi az értékváltozást és méltánytalan lehet arra a félre,
aki az együttélés kezdeti szakaszában alacsonyabb, de
értékében magasabb jövedelemmel rendelkezett.
A Fővárosi Ítélőtábla ezt az elvi problémát a következő
ügyben az alábbiak szerint próbálta kiküszöbölni:2
Az élettársak 1984-től az egyikük 2008 novemberében
bekövetkezett haláláig, azaz 25 évig éltek élettársi kapcsolatban. Együttélésük alatt több ingatlan tulajdonjogát
szerezték meg egymás között egyenlő arányban és készpénz megtakarítással is rendelkeztek. Az elhunyt élettárs örököse – egyéb törvényes örökös hiányában és az
általa írt végrendeletet érvénytelensége miatt – a Magyar
Állam lett. A túlélő élettárs felperes keresetében annak
megállapítását kérte, hogy az örökhagyó hagyatékában
lévő ingatlan vagyon 1/2 tulajdoni hányada és készpénz
megtakarítás fele élettársi vagyonközösség jogcímén a
tulajdonában áll. Az élettársak szerzési arányát a felperesre kedvezőbben 75–25%-ban határozta meg.
Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy a felperes nem bizonyította a szerzéshez az 50%-ot meghaladó mértékű
hozzájárulását, ezért az ingatlan-nyilvántartás a tényleges szerzésnek megfelelő arányokat tükrözi, és a készpénz megtakarításnak is a fele tartozik a hagyatékba.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének helyt adott.
Lényegében számszerű levezetés és követhető számítás
nélkül azt állapította meg, hogy a felperes és az örökhagyó
szerzéshez való hozzájárulásának aránya 75–25% volt.
Az alperes fellebbezésében egyebek mellett sérelmezte,
hogy az elsőfokú ítélet nem tartalmazza azt a számítási
módot, amely alapján a szerzési arány levezethető, és hivatkozott arra is, hogy az együttélés hosszú időtartamára tekintettel, a jövedelmek puszta összeadása és az arány
2
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ez alapján történő kiszámítása az értékviszonyok változása miatt téves eredményre vezet. Igazságügyi szakértő
kirendelését indítványozta a tényleges értékviszonyokat
kifejező szerzési arányok megállapítására.
Az ítélőtábla a másodfokú eljárás során bizonyítást
folytatott le azon időtartamok jövedelmi viszonyaira,
amelyekre az adatok beszerzése az elsőfokú eljárás során
elmaradt. A lefolytatott bizonyítás eredményeként az
együttélés teljes tartamára havi lebontásban meg lehetett állapítani a felperes és az örökhagyó munkabérből
és nyugdíjból származó bevételét. Számszerűen a felperes összes jövedelme az együttélés alatt 19 548 356 forint
(72,65%), az örökhagyó jövedelme pedig 7 358 326 forint
(27,35%) volt.
Az adatok alapján azonban megállapította az ítélőtábla azt is, hogy az élettársak jövedelme közötti arány nem
volt állandó, az évek során jelentősen eltolódott. Az élettársi kapcsolat korábbi szakaszában a felperes keresete
éveken át többszöröse volt a néhai jövedelmének, az
együttélés utolsó éveiben pedig már valóban alig kétszeresen haladta meg. Az ítélőtábla álláspontja szerint az
élettársak jövedelmének egymáshoz viszonyított arányában a hosszú élettársi kapcsolat alatt mutatkozó jelentős változás és az együttélés szinte teljes tartamára
jellemző magas infláció miatt megalapozottan hivatkozott az alperes arra, hogy megnyugtatóan csak akkor
lehet állást foglalni a szerzési arány tekintetében, ha az
élettársi kapcsolat egyes éveiben befolyt bevételeket
valorizáljuk, és az így kapott, átértékelt jövedelmeket
hasonlítjuk össze. Ehhez azonban szakértő igénybevétele szükségtelen volt, mert a számítás során felhasználható a nyugdíjak megállapítása során alkalmazandó, a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet jelenleg hatályos 2. számú mellékletét
képező, a kereseteknek, jövedelmeknek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat tartalmazó táblázat. A táblázatban megadott, egyes évekhez
tartozó valorizációs szorzószámok alkalmazásával
ugyanis megállapítható, hogy egy adott évben elért éves
keresetnek – reálértéken számítva – mekkora éves kereset felel meg egy tetszőleges másik évben. Az adott évi
valorizált kereset az adott évre megállapított összes jövedelem és a valorizációs szorzószám szorzata. Így például a felperes 2015. évre valorizált 1999. évi jövedelme
a 630 156 forint tényleges jövedelem és a 3,116-os valorizációs szorzószám szorzataként 1 963 566 forint.
Az ítélőtábla a kormányrendelet melléklete alapján
kiszámította az ítélethozatal évére valorizált évi kereseteket, azt táblázatban rögzítette, az adott évre vonatkozó szorzószámokkal együtt. Ennek alapján megállapítható volt, hogy az élettársi kapcsolat tartama alatt
megszerzett teljes, 2015. évre valorizált jövedelem az
örökhagyó esetében 26 046 927 forint, míg a felperes
esetében 88 907 612 forint jelen idejű értéket képvisel.
A kettő összegeként adódó 114 954 539 forintból kiindulva kiszámítható, hogy a néhai hozzájárulása 22,7%ot, míg a felperes hozzájárulásának aránya 77,3%-ot tett
ki. Ebből tehát az következik, hogy a közös szerzésben
való közreműködés aránya a felperes által állított 75–
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25%-os arányt is meghaladta. Ezen mértéken túl azonban
a bíróság a Pp. 215. §-a alapján nem terjeszkedhetett, így
a felperes kereseti kérelmeinek elbírálása során ezen
arányból indult ki.
A jogerős ítélet ellen ugyan az alperes terjesztett elő
felülvizsgálati kérelmet, de az nem sérelmezte a szerzési arány valorizálással történt megállapítását, így a Kúria
álláspontja nem ismert ezen számítási mód alkalmazásának elfogadhatóságára. Az ítélethozatal során a Fővárosi Ítélőtábla tisztában volt azzal, hogy ez a megoldás
szakít a hagyományos számítási módszerrel, de az adott
ügyben – különös figyelemmel az együttélés hosszú időtartamára, a magas inflációra, a pontosan megállapítható jövedelmek közötti jelentős eltérésre és a szerzés
arányában történő változásokra – méltányosabbnak, és
a tényleges értékviszonyokat jobban tükrözőnek ítélte
meg a valorizált értékekkel történő számítást.
2. C SAK AZ EGYIK FÉL JÖVEDELME ÁLLAPÍTHATÓ
MEG, A MÁSIK FÉL JÖVEDELME NEM

A már kifejtett számítási módszer alkalmazásával az
élettársak szerzési arányának megállapításához ismerni kell a felek összes bevételét; (100%) illetve ezen belül
mindkét fél hozzájárulásának mértékét. Az alábbi ügyben
azonban ezt a számítási módszert nem lehetett alkalmazni, közvetett módon mégis megnyugtatóan lehetett
rendezni a jogvitát. 3
A felek 1996-ban létesítettek élettársi kapcsolatot,
amely 2004-ben ért véget. Az alperesnek a kapcsolat létesítése előtt tulajdonában állt egy lakás ingatlan, amelyet értékesített, és a vételár részbeni felhasználásával
a felek egy felújításra és átépítésre szoruló családi házat
vásároltak, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint az
alperes tulajdonába került. Az együttélés tartama alatt
a családi házat részben lebontották, hozzáépítettek és
több ütemben átépítették. Az építkezés teljes bekerülési
költsége az aggálytalan szakértői vélemények alapján
20 230 000 forint volt.
A felperes keresetében annak megállapítását kérte,
hogy a közös építkezés következtében az ingatlan 4/10
tulajdoni hányadát élettársi vagyonközösség jogcímén
megszerezte. Keresetének ténybeli alapjaként arra hivatkozott, hogy az építkezések bekerülési költsége legalább 19 500 000 forint volt, amelynek forrása az alperes
eladott lakásának a családi ház vételárán felül fennmaradó 1 950 000 forint, az alperes édesanyjától ajándékba
kapott 2 500 000 forint, a felperes barátjától kölcsönkapott 4 500 000 forint, valamint a felek együttélés alatt
befolyt azonos arányú bevétele volt. Az alperes a kereset
elutasítását kérte, állítása szerint az építkezés teljes
költségét fedezte a lakás vételárából fennmaradt összeg
és az édesanyjától kapott ajándék.
A felperes a keresetlevél benyújtását követően, személyes meghallgatását megelőzően elhunyt. Jogutódja a
házastársa lett, aki az építkezés tartama alatt még nem
3

Fővárosi Törvényszék P.22.204/2013/47; Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.
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ismerte a néhai felperest, így sem az akkori jövedelmi
viszonyairól, sem az építkezés körülményeiről nem rendelkezett információkkal. A per tartama alatt a néhai
felperes házastársa is elhunyt, az ő jogutódaiként a szülei léptek perbe, akik szintén nem rendelkeztek ismeretekkel az építkezésről.
A néhai felperes, illetve jogutódai a néhai felperes jövedelmi viszonyaira még tényelőadást sem tettek, nem
csatoltak olyan okirati bizonyítékot, amely alkalmas lett
volna annak megállapítására, hogy milyen jövedelemmel
rendelkezett, illetve személyes munkavégzése az építkezés során milyen értéket képviselt.
Bevételeiről annyit lehetett megállapítani, hogy egy
betéti társaság beltagjaként, majd egy kft. résztulajdonosaként építőipari vállalkozási tevékenységet folytatott, épület-, és bútorasztalos munkákat végzett. Kimutatható, adózott jövedelemmel nem rendelkezett. Vállalkozási tevékenysége nem volt nyereséges, jelentős adótartozásai halmozódtak fel, a megrendelői rendszeresen
nem fizették ki a vállalkozói díját, több magánszeméllyel
szemben is jelentős összegű tartozása keletkezett. Bizonyított volt viszont, hogy a néhai felperes saját tevékenységével, illetve a vállalkozása keretein belül, a vállalkozás által alkalmazott szakemberek munkájával maga is
részt vett az építkezésben, illetve építőanyagokat szerzett be. Bizonyított volt az is, hogy barátjától az építkezés
céljára nem kapott kölcsönt.
Az alperesnek az élettársi kapcsolat fennállása alatt
befolyt munkabérét és megbízási szerződések alapján
folytatott tevékenységéből származó jövedelmét okiratok alapján teljes pontossággal, míg a nyelvtanításból
származó bevételét mérlegeléssel meg lehetett állapítani; amelyek összege legfeljebb 10 263 000 forint lehetett.
Ez nyolc évre „visszaosztva” évi 1 280 000 forint, havi
106 900 forint összegű bevételt jelent. Az alperes bevételéből azonban – legalább részben – a négytagú család
megélhetését is biztosítani kellett. Figyelembe véve azt,
hogy a család megélhetéséhez a néhai felperesnek is hozzá kellett járulnia, az ítélőtábla, mérlegeléssel úgy számolt, hogy az alperes 106 900 forintos átlagos havi bevételének a felét fordították a létfenntartásra. Ez azt
jelenti, hogy az alperes a 10 263 000 forint összegű bevételének felét, 5 131 500 forintot, valamint a 4 450 000
forint összegű vagyonát, (a lakás vételárából fennmaradt
1 950 000 forintot és az édesanyjától ajándékba kapott
2 500 000 forintot), azaz összesen 9 581 500 forintot
használhatott fel az építkezésre. Az ingatlan építéséhez
szükséges bekerülési költséghez tehát 10 648 500 forint
hiányzott. Tekintettel arra, hogy az alperes sem hivatkozott a saját tevékenységéből származó bevételén és a
4 450 000 forint összegű vagyonán kívül egyéb forrásra,
ami az építkezésre rendelkezésükre állt, a bekerülési
költséghez hiányzó összeg csak és kizárólag a néhai felperes bevételéből és munkavégzésből származó hozzájárulása lehetett. Bizonyított tehát az, hogy az élettársi
kapcsolat alatt keletkezett vagyonszaporulathoz a néhai
felperes is hozzájárult, amelynek mértéke mindenképpen
elérte az alperes hozzájárulását. Az ítélőtábla ezért –
ezen közvetett módszerrel – azt állapította meg, hogy a
néhai felperes és az alperes szerzésben való közreműkö46
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désének aránya azonos volt, és ennek megfelelően számította ki az építkezésben történt részvétel, valamint a
felek tulajdonszerzésének arányát.
3. EGYIK FÉL JÖVEDELME SEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG

3.1. A Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában a szerzéshez
való hozzájárulás tényleges mértéke bizonyításának
hiányában az azonos szerzési arány megállapítására
leggyakrabban akkor kerül sor, amikor a minimálbér
után adózó felek az élettársi kapcsolat fennállása alatt
a közös vagyon felhasználásával létrehozott gazdasági
társaságot közösen működtették és ebből a tevékenységből jelentős mértékű vagyont szereztek. Ilyen esetben – függetlenül attól, hogy a társaságban melyik fél a
bevétel mekkora hányadát eredményező, a cég működését mennyiben meghatározó, milyen tevékenységet
folytatott – a szerzéshez való közreműködést azonos
arányban állapítja meg az ítélőtábla. Ez történt a következő ügyben is:4
A felek 1997 és 2006 közötti időtartamban éltek élettársi kapcsolatban. Adózott jövedelmük az élettársi kapcsolat fennállása alatt a részvételükkel alapított különböző kft.-kben bejelentett munkaviszonyuk alapján a
mindenkori minimálbérrel azonos összegű munkabérük
volt. A felek életvitelének költségei azonban messze meghaladták a minimálbérnek megfelelő jövedelemből elérhető életszínvonalat és vagyonuk gyarapodását sem lehetett a minimálbérből biztosítani.
Bizonyított volt a felperesnek az az előadása, hogy a
közösen alapított kft. által működtetett éjszakai szórakozóhelyet és éttermet, majd szoláriumot a felek közösen
vezették, együtt dolgoztak, az üzletek vitelével kapcsolatos feladatokat egymás között megosztották, a bevételeket közösen kezelték. A korábban létrehozott kft.-ben
huzamosabb ideig mindkét fél tag volt, majd később csak
az alperes; a későbbi kft.-t pedig közösen hozták létre,
és azonos arányú üzletrésszel rendelkeztek. Egyéb bizonyított forrás hiányában a vagyonuk növekedését és a
költséges életvitelük fedezését biztosító jövedelem csak
és kizárólag a kft.-k által működtetett vendéglátóipari
egységekből, majd a szolárium bevételéből származhatott. Ezért az ítélőtábla is bizonyítottnak látta, hogy a
ténylegesen adózott minimálbéren felül megélhetésük
anyagi feltételeit, – függetlenül attól, hogy adózási szempontból milyen mértékben minősültek eredményesnek
a társaságok – a kft.-kből származó bevétel jelentette.
Ezt a felek nem adózás után, osztalékként vették fel, ezért
az ítélőtábla az így befolyt bevételt nem kizárólag annak
a félnek a javára számolta el, aki éppen tag volt a gazdasági társaságban, és nem is az üzletrészeik arányában,
hanem úgy tekintette, hogy a bevétel a felek közös tevékenységének az eredménye volt.
A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján mindössze
annyit lehetett megállapítani, hogy mindketten részt
vettek a jövedelemszerző tevékenységben; azt azonban,
4
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hogy a felek tevékenységének eredményeként külön-külön elért jövedelem, így a felek szerzésben való közreműködése milyen arányú volt, nem lehetett meghatározni.
Egyetértett ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak
azzal a döntésével, amely szerint a Ptk. 578/G. § második
fordulata, mint kisegítő szabály alkalmazásával azt állapította meg, hogy a felek szerzésben való közreműködésének aránya azonos mértékű volt.
3.2. Eltérő módon állapította meg a bíróság a felek jövedelmét és azok arányát két olyan ügyben, amelyben a
gazdasági társaságot az egyik fél az élettársi kapcsolat
előtt alapította, azt működtette, majd az élettársi kapcsolat létesítését követően a másik élettárs is munkaviszonyt létesített a társaságnál.
Az alkalmazott élettárs javára csak a munkabérét számolta el akkor, amikor tevékenysége nem volt jelentős,
meghatározó a gazdasági társaságban. A társaság működtetéséből származó, a nem tag élettárs részére kifizetett munkabért meghaladó bevétel pedig csak a tag
élettárs jövedelmét képezte:5
A felek 2002 és 2010 közötti időtartamban éltek élettársi kapcsolatban. A felperes 2002. január hónapig
aneszteziológus szakasszisztensként dolgozott, majd
2003 decemberéig nem állt munkaviszonyban. Ekkor
létesített munkaviszonyt az alperes kizárólagos tulajdonában álló kft. által működtetett gyorsbüfében, mint
alkalmazott eladó. Nem vitásan dolgozott a büfében, de
ez a tevékenység nem volt jelentős, el sem érte, de legalábbis nem haladta meg azt a mértéket, amelyet más
alkalmazott ebben a munkakörben végzett. A felperesnek
a kft.-nél fennállt munkaviszonyából származó adózott
jövedelme az együttélés tartama alatt a minimálbér körüli összeg volt. Az alperes ténylegesen nem dolgozott a
kft.-ben, kizárólag a társadalombiztosítási jogviszony
fenntartása érdekében volt a kft.-nél bejelentve. Az
együttélés tartama alatt csak ettől a kft.-től származott
más, nem önálló tevékenység jogcímén jövedelme.
A felperes előadása az volt, hogy az élettársi kapcsolat tartama alatt a kft. által működtetett büfé havi
1–1 500 000 forint összegű tiszta bevételéből éltek úgy,
hogy ezt az összeget a felperes készpénzben hazavitte.
Azt kérte, hogy a bíróság ezen havi bevétel felét számolja el a felperes hozzájárulásaként. Az alperes ezt
vitatta; álláspontja szerint a felperes javára csak a munkabére számolható el.
Egyetértett az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak azzal
az álláspontjával, hogy a felperest a kft.-vel fennálló munkaviszonya alapján kizárólag a személyi jövedelemadó
bevallás adatai által igazolt összegű munkabér illette
meg a szerzéshez való hozzájárulásaként, tehát kizárólag
az e címen felvett összeg számolható el a javára, még akkor is, ha a felek között kialakult gyakorlat szerint a felperes a büfé teljes bevételéhez hozzájutott, azzal rendelkezhetett is, illetve azt ő adta át az alperesnek, mint a
kft. tulajdonosának.
5
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A másik, hasonló tényállású ügyben6 viszont az alperes,
mint beltag és édesanyja, mint kültag által az élettársi
kapcsolat létesítése előtt létrehozott betéti társaság tevékenységében az élettársi kapcsolat tartama alatt a
felperes aktívan részt vett. A betéti társaság egy italboltot működtetett és teherfuvarozást végzett. Az italboltot
nem vitásan teljes mértékben a felperes vezette, tevékenysége meghatározó, jelentős mértékű volt. A teherfuvarozást pedig az alperes folytatta. A felek egyező
előadása alapján bizonyított tény volt, hogy élettársi
kapcsolatuk tartama alatti jövedelmük nem az adózott
– minimálbérnek megfelelő összegű – munkabérük volt,
hanem a bt.-ből a könyvelési, adózási szabályok megsértésével kivett bevétel. A bt. tevékenységében, a bevétel
megszerzésében nem vitásan mindkét fél aktívan kivette a részét. Azt azonban, hogy ennek a bevételnek a megszerzésében milyen arányban vettek részt, nem lehetett
megállapítani, mert a bt. könyvelésében nem különítették el a vendéglátóipari egység és a fuvarozási tevékenység eredményét. Egyetértett ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak azzal a döntésével, hogy a felek szerzésben való közreműködésének arányát egyenlő mértékűben határozta meg.
4. A HÁZTARTÁSBAN VÉGZETT MUNKA
ELSZÁMOLÁSA

Az élettársak külön – külön megállapított jövedelme
alapján kiszámított szerzési arányt mind a régi, mind az
új Ptk. alapján módosíthatja a háztartásban elvégzett
munkájuk.
A régi Ptk. 578/G. § (1) bekezdésének harmadik fordulata és az új Ptk. 6:514. § (2) bekezdésének második fordulata egyaránt úgy rendelkezik, hogy az élettársak
szerzési arányának meghatározása során a háztartásban
végzett munka a szerzésben való közreműködésnek számít. Az új Ptk. ezt annyival egészíti ki, hogy – a korábban
is kialakult bírói gyakorlatnak megfelelően – a háztartási munka mellett a gyermeknevelésben végzett tevékenységet és a másik élettárs vállalkozásában végzett
munkát is a szerzésben való közreműködésnek minősíti.
A bírói gyakorlat nem következetes abban, hogy milyen
esetekben lehet a háztartási munkát a szerzési arányt
növelő tételként elszámolni, abban pedig különösen nem,
hogy az elszámolást milyen módszerrel lehet megvalósítani.
Az általánosságban megállapítható, hogy a nő élettárs
szinte minden esetben kéri saját javára elszámolni a háztartási munkáját, függetlenül attól, hogy az milyen mértékű volt. Több döntésében kifejtette az ítélőtábla, hogy
a Ptk. 578/G. § (1) bekezdésének második fordulata nem
azt jelenti, hogy a háztartási munkát automatikusan a
szerzési arányt növelőnek kell tekinteni. Csak akkor számolható el, ha az együttélés alatt hasonló jellegű tevékenységet a másik fél egyáltalán nem végzett, vagy az
arra hivatkozó fél által elvégzett háztartási munka je6

Budapest Környéki Törvényszék P.21.306/2012/77; Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.613/2015/4.
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lentősen meghaladta a másik fél által végzett hasonló
munkát.7

4.1. Ezt mondta ki az ítélőtábla abban az ügyben is, 8
amelyben az elsőfokú bíróság a szerzési arányt kizárólag
a felek jövedelmei alapján állapította meg, és e körben a
felperes – kivételesen a férfi élettárs – hivatkozása ellenére a háztartásban végzett munkát nem vette a javára
figyelembe. A felperes ezt a fellebbezésében sérelmezte,
és az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított szerzési
arány módosítását kérte arra tekintettel, hogy aktívan
részt vett a háztartási munkákban, a gyermekek nevelésében, rendszeresen dolgozott az alperes édesapjánál,
részt vett a fűnyírásban, favágásban, szőlő permetezésében, szüretelésben, borkészítésben, hordómosásban
és az alperes testvérének is gyakran segített. Az ítélőtábla a fellebbezést nem tartotta alaposnak. A tényállás
alapján ugyanis az volt megállapítható, hogy a felek „teljesen átlagos” családként éltek együtt, ahol a közfelfogás
szerint férfiasabbnak tekintett ház körüli tevékenységeket (pl. fűnyírás, építkezésekkel, ház karbantartással
kapcsolatos munkák) a felperes, míg a gyermekgondozással és a háztartás vezetésével kapcsolatos feladatokat
elsődlegesen az alperes végezte. Tekintettel azonban
arra, hogy ennek pontos mértéke, illetőleg számokban
kifejezhető értéke a rendelkezésre álló adatok alapján
nem volt meghatározható, illetve nem volt az sem megállapítható, hogy az egyik fél által végzett ilyen tevékenység lényegesen meghaladta a másik fél munkáját, a jövedelmi viszonyok alapján kalkulált szerzési arányoktól
való, bírói mérlegelésen alapuló eltérést semmi nem indokolta.

4.2. Nem módosította a felperes háztartásban végzett
munkájára tekintettel a jövedelmek alapján megállapított szerzési arányt sem az elsőfokú, sem a másodfokú
bíróság abban az ügyben9, amelyikben a felperes a közreműködésének arányát növelő (sőt, megtérítést eredményező) tételként kérte elszámolni az általa az élettársi kapcsolat tartama alatt elvégzett havi 80 000, összesen
8 240 000 forint értékű háztartási munka ellenértékét.
Egyetértett az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak azzal
az álláspontjával, hogy a felperes javára nem állapítható
meg olyan mértékű háztartási munka végzése, amely a
szerzésben való hozzájárulásának arányát növelné. A
felek ugyanis kimagaslóan jó anyagi körülmények között
éltek. Nem volt közös gyermekük, akinek ellátásról a felperesnek gondoskodnia kellett volna és az is bizonyított
volt, hogy a háztartás ellátásában, a ház körüli munkák
elvégzésében az együttélés teljes tartama alatt fizetett
alkalmazottak is rendelkezésére álltak, a háztartási
munkát hetente több alkalommal bejárónő végezte. Ez
7
8
9
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nem zárja ki, hogy időnként a felperes is részt vett benne,
de ugyanakkor azt jelenti, hogy a felperes nem kényszerült olyan jelentős mértékű háztartási munka végzésére,
amely javára a szerzésben való közreműködésként külön
elszámolást eredményezhetne. Ez azért sem indokolt,
mert az alperes az építkezésben történő folyamatos részvétele mellett a ház körül felmerülő, nagyobb fizikai erőkifejtést igénylő kerti munkákat is elvégezte. A felperes
által elvégzett házimunka tehát nem haladhatta meg az
alperes által végzett hasonló jellegű munkát olyan mértékben, ami a felperes javára külön elszámolást eredményezett volna.

4.3. Tévesen ítélte meg ugyanakkor az elsőfokú bíróság
a háztartásban és a gyermeknevelésben végzett tevékenység jelentőségét a szerzéshez való hozzájárulás
meghatározása során abban az ügyben, amelyben a felperes élettársi közös vagyon megosztására irányuló keresetét az élettársi kapcsolat megállapításához szükséges közös gazdálkodás feltételének hiányában elutasította.10
A felek 2000-től 2010-ig közös háztartásban éltek
együtt, és kapcsolatukból három gyermek született. Az
első gyermekük 2002. évi születéséig a felperes folyamatos munkaviszonyban állt, munkabérrel rendelkezett,
majd gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesült. Az alperesnek munkabérén
kívül bevétele származott több, a tulajdonában álló ingatlan bérbeadásából is.
Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a felek között
nem állt fenn gazdasági közösség, mert a felperes az
együttélés tartama alatt nem rendelkezett önálló jövedelemmel, kizárólag a gyermekek nevelésére fordítandó
céljuttatásban, – gyermekgondozási segélyben – részesült. Saját jövedelem hiányában az együttélés alatt bekövetkezett vagyongyarapodásban vagyoni közreműködését nem tudta bizonyítani.
Kifejtette az elsőfokú bíróság azt az álláspontját is,
hogy a Ptk. 578/G. §-ának a háztartásban végzett munka
értékelésére vonatkozó rendelkezései kizárólag akkor
alkalmazhatóak, ha az élettársi kapcsolat megállapításához elengedhetetlenül szükséges gazdasági közösség
kétséget kizáróan fennáll.
Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva közbenső ítélettel megállapította a felek közötti
élettársi kapcsolat fennállását, és az élettársi közös vagyon megosztása érdekében az ítéletet hatályon kívül
helyezte. Indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság iratellenesen állapította meg, hogy az együttélés
tartama alatt a felperesnek nem volt önálló jövedelme,
mert bizonyított, hogy a felperes bevétele az első gyermek születése előtt munkabér jövedelem volt, az ezt követő időtartamban pedig gyermekgondozási díj, illetve
gyermekgondozási segély. Téves az elsőfokú bíróságnak
az az álláspontja is, hogy a gyermekgondozási díj és a
gyermekgondozási segély gyermekek nevelésére fordí10

Fővárosi Törvényszék P.25.008/2010/95; Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.
20.527/2015/5.
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tandó céljuttatásnak minősül – vagyis az ilyen címen
kapott összeget csak és kizárólag a gyermekek ellátására lehet fordítani –, és az abban részesülő fél jövedelmeként nem vehető figyelembe. A gyermekgondozási díj a
kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 42/A. § szerint – a táppénzhez hasonlóan – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében
a gyermekvállalás támogatására nyújtott, biztosítási
jogviszony alapján járó pénzbeli ellátás, amely a szülő
gyermekvállalás miatt kiesett munkabérét pótolja. Így
az nem kizárólag a gyermekek ellátásra szolgáló juttatás,
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében az őt
ellátó szülőt illeti meg. Ezért a felperes jövedelmeként
és így az élettársi kapcsolat tartama alatti szerzéshez
való hozzájárulásként figyelembe vehető. Iratellenes
ezért az elsőfokú bíróságnak az a megállapítása, hogy az
együttélés alatt, jövedelem hiányában a felperes nem is
járulhatott hozzá a közös szerzéshez, ezért a felek között
gazdasági közösség nem alakulhatott ki.
Tévesnek ítélte az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak azt
az álláspontját is, hogy a felperes részéről a jövedelem
hiánya egyben azt is kizárja, hogy a felperes háztartásban és a gyermekek nevelése során végzett munkáját a
szerzésben való közreműködésként figyelembe vegye a
bíróság. A Ptk. 578/G. § (1) bekezdésében megfogalmazott azon rendelkezésnek ugyanis, amely szerint a háztartásban végzett munka a szerzésben való közreműködésnek számít, kifejezetten az a rendeltetése, hogy az
élettársi kapcsolatban élő felek esetén szerzésben való
részesedést biztosítson az is, ha az egyik fél ténylegesen
befolyó jövedelemmel ugyan nem rendelkezik, de a gazdasági közösségen belül az élettársak között kialakult
munkamegosztásnak megfelelően ellátja a közös gyermekeket és a háztartást. Ezzel a munkájával ugyanis az
élettársak közös gazdálkodásán belül megtakarítást ér
el akként, hogy a jelentős értéket képviselő háztartási
munkát nem fizetett munkaerővel kell elvégeztetni.
4.4. Teljesen eltérő a gyakorlat abban, hogy a háztartásban végzett munkát a fél javára milyen módon számolja
el a bíróság.
Előfordult olyan megoldás11, hogy az elsőfokú bíróság
az elvégzett háztartási munka értékét arra az időszakra,
11

Székesfehérvári Törvényszék P.22.875/2006/177, Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.22.108/2013/11.
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amíg az alperes a közös gyermek ellátása céljából gyermekgondozási díjat, illetve segélyt vett igénybe, az aktuális havi minimálbér, arra az időszakra pedig, amikor
már nyolc órás munkaidőben dolgozott, de mellette ellátta a gyermeket és a háztartást is, a minimálbér felének
megfelelő összegben állapította meg, és ennyivel növelte azt a jövedelmet, amelyet egyébként az alperes szerzéshez való hozzájárulásaként meg lehetett állapítani.
Egy másik ügyben12 az alperes a felperes háztartásban
és gyermeknevelésben végzett munkája értékének elismeréseként nem ellenezte a felperes jövedelmének olyan
módon történő meghatározását, hogy arra az időszakra,
amikor a felperes gyermekgondozási díjban részesült,
így alacsonyabb volt a bevétele, ne a tényleges, hanem a
gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző évben
elért munkabérével számoljon a bíróság.
Leggyakrabban az a megoldás fordul elő, hogy a jövedelmek alapján ténylegesen megállapítható arányt a
háztartásban végzett munkára tekintettel módosítja a
bíróság, és az elszámolásra jogosult fél szerzési arányát
erre tekintettel növeli, a másik félét pedig csökkenti.
Amennyiben a bíróság a döntését megfelelően indokolja, és megállapítható, hogy milyen mértékű háztartási
munkát milyen értékkel számolt el, egyik megoldás sem
kifogásolható. Az ítélet meggyőző ereje miatt talán az a
számítási mód a leginkább elfogadható, amelyből számszerűen is levezethető, hogy milyen értékűnek tekintette a bíróság a háztartási munkát. Ennek a feltételnek a
százalékos arány korrigálása kevésbé felel meg, és annak
kifejezésre juttatására sem alkalmas, ha a háztartási
munka elszámolt értéke az együttélés teljes tartamán
belül egyes időszakokra eltérő volt.
*

A tanulmányban ismertetett eseti döntéseket a Fővárosi Ítélőtábla utóbbi két évben elbírált, még a régi Ptk.
hatálya alá tartozó ügyeiből válogattam. Úgy gondolom,
alkalmasak annak bemutatására, hogy a bíróságok milyen nehézségekkel szembesülnek az élettársak szerzési arányának meghatározása során, és bízom benne, hogy
a gyakorlat ismertetése és elemezése segíti mind a bíró,
mind a jogi képviselő kollégákat a hasonló ügyeik megoldásában.
12

Fővárosi Törvényszék P.26.984/2012/88; Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.
20.226/2015/15.
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KÖNYVISMERTETÉS

PÁL SZILVIA

Búvárgömb három könyvhöz1
Bruce D. Perry – Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú és más történetek
egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből.2
Oláh Attila: És volt nála egy balta is…3
Kuritárné Szabó Ildikó – Tisljár-Szabó Eszter (szerk.): Úgy szerettem volna,
ha nem bántottak volna.4

12345

A félelemnél nincs erősebb méreg – írja Bartis Attila
A végében.6
„Az ember attól fél, amit nem ért. Az ismeretlen megrémiszt bennünket. Amikor olyan emberrel találkozunk,
aki furcsán néz ki, vagy különösen viselkedik, első reakciónk az, hogy megtartjuk a három lépés távolságot. Néha
egyenesen többnek, jobbnak, kompetensebbnek érezzük
magunkat azáltal, hogy becsméreljük azt, aki más, mint
mi. Ebből ered fajunk legcsúfabb viselkedési mintáinak
egy része, a rasszizmus, az életkor szerinti diszkrimináció, a nőgyűlölet, az antiszemitizmus. Ezek alapvetően a
fenyegetőnek észlelt helyzetekre adott zsigeri reakciók.
Hajlamosak vagyunk félni attól, amit nem értünk, és a
félelem könnyen átcsap gyűlöletbe vagy éppen erőszakba, mert képes elnyomni agyunk racionális területeit.”7
Az ügyfél és ügyének intézője többnyire fél vagy szorong a hivatal szobájában; azt, amitől ember, lemarja róla
a várakozás/a határidő/a szorultság/a hatalmaskodás/
az ítélkezés/a közöny. Jogalkalmazóként bizonyára többünkkel előfordult már, hogy féltünk vagy szorongtunk
egy traumát átélt ügyfél, különösen bántalmazott gyermek meghallgatása előtt/közben/után. Hogy nem voltak
szavaink. Konrád György szerint a tartós félelem megbetegít. Nemcsak a gyűlölet, a közöny is: betegség. A sze1

2

3
4

5
6
7
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A könyvismertető az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában
folytatott doktori képzés során készült. A búvárgömbről lásd Thomas
Mann: Doktor Faustus. Fordította: Szőllősy Klára. Gabó Kiadó, Budapest, 2014. 324. o.
Bruce D. Perry – Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú és más történetek
egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből. Mit tanulhatunk a traumát
átélt gyerekektől a veszteségről, a szeretetről és a gyógyulásról?
Fordította: Dudik Annamária Éva. Park Könyvkiadó, Budapest, 2015.
360 oldal.
Oláh Attila: És volt nála egy balta is… Szerkesztette: Szörnyi Krisztina.
HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2015. 152 o.
Kuritárné Szabó Ildikó – Tisljár-Szabó Eszter (szerk.): Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna. A családon belüli gyermekkori
traumatizáció: elmélet és terápia. Második, javított kiadás. Oriold és
Társai Kiadó, Budapest, 2015. 420 oldal.
Magashegyi Underground: Látod (feat. Beck Zoli). In: Magashegyi Underground: Talált Tenger. Gold Record Music Kft., Budapest, 2016.
Bartis Attila: A vége. Magvető, Budapest, 2015. 576. o.
Bruce D. Perry – Maia Szalavitz: A ketrecbe zárt fiú és más történetek
egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből. I. m. 296. o.
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„(…) a végén kérdezel,
és én szólni sem merek,
mert magammal nézek farkasszemet (…)”5

retet és az empátia viszont: egészség. A tudás: védőoltás.
Mindannyian választunk.8
Az általam választott és a következőkben ismertetett
három könyv féleleműző tudáselixír; hogy legyen bátorságunk szembenézni a félelmeinkkel, és hogy legyenek
szavaink/válaszainak – ne zsigeriek, hanem tudásból és
megértésből fakadóak.
Utánam, Olvasó: a mélybe!9
BRUCE D. PERRY – MAIA SZALAVITZ: A KETRECBE
ZÁRT FIÚ ÉS MÁS TÖRTÉNETEK EGY
GYERMEKPSZICHIÁTER JEGYZETFÜZETÉBŐL.
MIT TANULHATUNK A TRAUMÁT ÁTÉLT
GYEREKEKTŐL A VESZTESÉGRŐL, A SZERETETRŐL
ÉS A GYÓGYULÁSRÓL?

Mit jelent félni? A bántalmazó arcában ott van a bántal
mazott(é) – mindkettőt felismerjük? Tényleg mindan�nyian választunk?
Az agykutatóként és gyermekpszichiáterként dolgozó
Bruce D. Perry olvasmányos esetleírásokon és közérthető fogalommagyarázatokon keresztül a gyermekkori
elhanyagolás, valamint a szexuális és érzelmi bántalmazás mélyére ereszkedve ezekhez a kérdésekhez viszi
közelebb az olvasót.
A szerzőt már régóta érdekelte az ember egyedfejlődése; különösen az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lesz
egyesekből eredményes, felelősségteljes és kedves felnőtt, míg mások úgy reagálnak a bántalmazásra, hogy
maguk még nagyobb fájdalmakat okoznak embertársaiknak. Ahogy a munkája során egyre többet megtudott
az erkölcs fejlődéséről, valamint a gonoszság eredetéről,
ma már világosabban látja, hogyan befolyásolják az örökletes hajlamok és a környezeti hatások azokat a kritikus
döntéseket, amelyek aztán hatnak a későbbi döntéseinkre, végső soron arra, hogy milyen emberré válunk.

8
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Traumatizált gyerekekkel folytatott munkája során
Perry felismerte, hogy már kora gyermekkorban elkezdődnek azok a bonyolult interakciók, amelyek befolyásolják, hogy el tudunk-e képzelni választási lehetőségeket, és amelyek később esetleg megakadályozhatják,
hogy a legjobb döntéseket hozzuk meg.
Megállapítása szerint, „ha a terror folyamatosan jelen
van valaki életében – különösen kisgyermekkorban –,
akkor az ebből fakadó agytevékenység-változások azt
eredményezhetik, hogy az adott személy maradandóan
impulzívabban, agresszívabban, kevésbé figyelmesen,
kevésbé empatikusan vagy a torz korai tapasztalatok és
rögzült minták miatt diszfunkcionálisan, magából torz
asszociációkat előhívva fog reagálni a világra.”10
Perry abból indult ki, hogy ha ismeretlen, új vagy különös információval találkozunk, akkor az agyban azonnal kialakul a stresszválasz – az ember alapállapota
ugyanis a gyanakvás, nem az elfogadás. A félelemreakciót a veszély elmúltával a nyugalmi állapot követi. A
szerző szerint a gyermekkori trauma ezt a stressz-válaszrendszert terheli túl; hosszú ideig fennálló félelem
hatására a gyermek veszélyészlelő rendszere olyan érzékennyé válhat, ami állandó rettegéshez, és vagy ún.
túlfeszített éberségi állapothoz (hyper-arousal) vagy
pedig disszociatív válaszokhoz vezethet.
Ha egy gyermek – írja Perry – olyan illatot érez, olyasmit lát vagy hall, ami felidézi benne a traumát, akkor a
szívverése vagy jelentősen felgyorsul, és ez belőle túlfeszített éberségi állapotot vált ki, vagy inkább csökken,
és ekkor disszociatív tüneteket produkálhat.
A túlfeszített éberségi állapot felkészít bennünket a
harcra és/vagy a menekülésre – ehhez emelkedett pulzusszám szükséges; a disszociáció pedig a kikerülhetetlen stresszre készíti fel a szervezetet, ezért lelassul a
szívverés, a légzés és a többi funkció is.
Akinek túlságosan aktív a stresszválasz-rendszere, az
nagyon éber, nagyon figyel az emberek – például a tanárok, osztálytársak – arcára, hogy észrevegye a közelgő
veszélyt, de nem figyel olyan ártalmatlan dolgokra, mint
az iskolai tananyag. Aki mindig a potenciális veszélyt
vizslatja, az esetleg hajlamosabb verekedni is, hiszen
mindig azt figyeli, ki fogja megtámadni, és aki folyton
ilyen jelek után kutat, az hajlamos az agresszió legkisebb
jelére is túl nagy vehemenciával reagálni.
A hiperaktívval ellentétben a disszociatív gyerek nem
figyel az órán, úgy tűnik, mintha álmodozna, bambulna,
ahelyett, hogy a tananyaggal foglalkozna; az ilyen gyerek
valójában kikapcsolja maga körül a világot – nem érez
sem fájdalmat, sem félelmet.
A Szerző szerint a trauma megértéséhez legelőször is
a stressz-válaszrendszer működését kell ismernünk; ahhoz pedig, hogy a traumatizált embereknek valóban segíthessünk, és a megfelelő kérdéseket a megfelelő időben
legyünk képesek feltenni, az emlékezés, különösen a
traumás emlékezet természetét kell megértenünk.
„Amikor előhívunk egy emléket az agyunkból, akkor
10
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csakúgy, mint egy Microsoft Word fájl esetén, automatikusan szerkesztésre nyitjuk meg. Nem is biztos, hogy
tisztában vagyunk azzal, hogy az éppen aktuális hangulatunk és a környezetünk mennyire képes befolyásolni
az emlék érzelmi színezetét, az események értelmezését,
sőt még a konkrét történéseket is hajlamosak vagyunk
másképpen felidézni. És amikor ismét »elmentjük« az
emléket, és visszatesszük a raktárba, óhatatlanul egy
módosult változatot raktározunk el. Ha megvitatjuk valakivel egy-egy emlékünket, akkor a másiktól – egy baráttól, egy rokontól vagy egy szakembertől – hallott interpretáció is befolyásolhatja, hogyan és mit idézünk fel
legközelebb, amikor kinyitjuk ezt a fájlt.”11
Feltéve, hogy ki akarjuk, és ki tudjuk nyitni ezt a fájlt;
először is, mert tudunk a létezéséről, másodszor pedig,
mert negatív hatással van az életünkre.12
Perry szerint az például egyáltalán nem segít, amikor
jó szándékú, ám rosszul képzett „szakemberek” rárontanak a gyerekekre a trauma után, és arra kényszerítik
őket, hogy „nyíljanak meg”. Tapasztalatai szerint elegendő pusztán a traumatizált gyerekek mellett lenni: beszélgetni, támogatni, ellátni, tisztelni, meghallgatni őket,
játszani velük.
Mindenestül figyelni.
Megvárni, hogy egy biztonságos, kiszámítható környezetben visszaszerezzék azt, amit a trauma elvett tőlük:
az irányítást. Egy traumából csak akkor lehet eredményesen felépülni, ha az áldozat kiszámítható és biztonságos helyzetekhez tér vissza. Véleménye szerint a szakemberek mesterséges, érzelmileg szabályozott pózok
magukra erőltetése helyett őszinte kedvességükkel és
türelmükkel ebben támogathatják az áldozatokat.
„A rendszer napjainkban nem az idő és a türelem, hanem a gyors megoldások, a kényszer és a büntetés híve.
Annak ellenére erőltetik a gyors büntetést, hogy ma már
tudjuk, a traumatizált, bántalmazott vagy elhanyagolt
gyerekeken alkalmazott erőszak vagy bármilyen kényszer alkalmazása kontraproduktív: egyszerűen csak
újabb traumát okoz. A trauma egyik eleme a kontroll elvesztése miatt kialakuló mindent elborító rémület; tehát
ha olyan helyzetbe hozzuk őket, amikor semmiféle irányítási lehetőségük sincs, akkor újrateremtjük a korábbi helyzetet, megakadályozzuk a gyógyulást.”13
Mi magunk zárjuk be őket az ördögi körbe és adunk a
kezükbe kardot. Aki pedig kardot ragad... De ezt megírták pontosabban is:
OLÁH ATTILA: ÉS VOLT NÁLA EGY BALTA IS…

„[Az anyám] egyik este azzal ébresztett fel minket, hogy
menjünk ki vele valahova. Kimentünk egy sötét, erdős
részre. Itt ki is mondta, hogy ő ezt nem bírja tovább, meg
akar halni. Nem akarja, hogy szenvedjünk, meg ő sem akar
11

12
13

Bruce D. Perry – Maia Szalavitz: i. m. 208. o.
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szenvedni, ez nem élet. Meg akart minket ölni, meg saját
magát is, ott az erdőben. Gyógyszert akart adni nekünk,
és volt nála egy balta is... Volt egy balta is a kezében.”14
A szerző, Oláh Attila előbb a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, majd a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön elítéltje volt. Most a Tévelygőkért
Alapítvány tapasztalati munkatársa.
Büky Dorottya, a Feldmár Intézet trénere 2011 szep
temberében ismerte meg őt Balassagyarmaton, a börtönbeli Mesekörben. „Kemény, balhés csávó volt a börtönben. Az ötödikről, a fegyházszintről járt le péntek
délutánonként a Mesekörbe. A parancsnok arra gondolt,
talán ez majd segít valahogy levezetni az energiáit.”15
A börtön-Mesekör programban a fogvatartottak a Tévelygőkért Alapítvány trénereivel mesejátékokat állítanak össze a saját élményeik alapján. A heti foglalkozások
alapja az archaikus magyar és székely népmesék szimbólumvilága, amely védett közegben felszínre hozhatja
a fogvatartottak problémáit. A „kijátszott” sorsok, karakterek, szituációk pozitív befolyással bírnak mind a
börtönbeli viselkedésükre, mind a későbbi társadalmi
visszailleszkedésükre.16
A Mesekörnek nincs elmélete; lényege az elfogadás, a
szolidaritás gyakorlata, más néven a félelem megszelídítése és a szeretet praxisa. Innen, a börtön-Mesekörből
indul Oláh Attila története, amely Feldmár András szerint
„nemcsak roma történet, nemcsak szegény ember történet, nemcsak kortörténet, nemcsak börtöntörténet, de
nem is csak egy hős története, hanem minden irányba
kinyílik. Az ember és ember közötti embertelenség univerzális, és elgondolkodtat azon, hogyan lehet ebből kikászálódni. Ha egy ember története univerzális, akkor
egy ember kikászálódása és metamorfózisa is univerzális. Utat mutat (...)”17
A szerző arcát elképzelve, s abba belenézve megmutatja egy traumatizált gyermek életútját Tökölig, majd
onnan Balassagyarmatra. Egy olyan emberét, aki kiszolgáltatottan, bántalmazottan cseperedett fel, és nem volt
lehetősége arra, hogy a saját, igazi, különleges énje kifejlődhessen. Mindig csak reagált az agresszióra, a megszégyenítésre, az elnyomásra, s közben megfagyott a belső,
morális fejlődése. Saját képére és hasonlatosságára formálta a környezetét, és immár ő vált agresszorrá, elnyomóvá.18
Oláh Attila trénere, Büky Dorottya szerint, „akit állandóan bántottak, és akinek a túlélés volt az egyetlen célja,
az az ember nem engedheti meg magának, hogy legyen
lelkiismerete. De a lelkiismeret rögtön megjelenik, ha az
ember felismeri, átérzi, hogy vannak barátai, azaz emberek, akik az ő érdekeit, érzéseit, igazi énjét a szívük
közelében tartják, akik figyelnek rá, akik könnyebbé és
gazdagabbá teszik az életét. Az első ilyen tapasztalat
14
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után képessé válunk hinni az emberek, a világ jóindulatában. A lelkiismeret, amely mostoha körülmények között luxus, megszületik. A Mesekörben tudják, hogy ez a
luxus létezik.”19
Oláh Attilának – írja Feldmár András – nincsen célja a
könyvével, nem akar elérni vele semmit, nincs ambíciója,
ahogy azoknak sincs, akik gondozták. De fontosnak érezték, hogy ő is, mi is megtaláljuk a szavakat annak a leírására, ami volt és ami van.20
A mi lesz, rajtunk fog múlni: tudós szakembereken,
tudós civileken, miképpen tudatlan civileken és tudatlan
szakembereken.21 Olvasókon és nemolvasókon.
Azokon, akik bele mernek nézni az előttük álló ember
szemébe – Spiró György Fogságának a főhőse, Uri szavaival szólva –: a térbe, a mélységbe, a távolságba, a közelségbe, a színekbe, az árnyalatokba, a kapcsolatokba.22
Keressük a szavainkat!
Utánam, Olvasó: mélyebbre!
KURITÁRNÉ SZABÓ ILDIKÓ – TISLJÁR-SZABÓ
ESZTER (SZERK.): ÚGY SZERETTEM VOLNA,
HA NEM BÁNTOTTAK VOLNA. A CSALÁDON BELÜLI
GYERMEKKORI TRAUMATIZÁCIÓ:
ELMÉLET ÉS TERÁPIA

„Apád soha nem tudta ezt a mondatot kimondani, hogy
akkor mit csináltak vele, majdnem ki tudta mondani, de
azután mégsem, megváltozott az arca, a szája környékén
megfeszültek az izmok, a teste nekiindult a sírásnak, de
azután mégsem. A deszkát… a deszkával, ennyit mondott.”23 A többi leírhatatlan; aki le tudta írni: Esterházy
Péter – neki volt rá szava. Meg tudta fogalmazni a megfogalmazhatatlant (is).
Kertész Imre szerint „egyedül a megfogalmazások képesek függönyt vonni a megfogalmazhatatlan, a sötétben
zajló, a sötétben botorkáló, a sötétség súlyát hurcoló élet
elé.”24
A megfogalmazhatatlan megfogalmazása teszi a megfogalmazhatatlant elviselhetővé és feldolgozhatóvá.
A megfogalmazhatatlannal dolgozni kell. Mindannyi
unknak. A leírás nehézsége: talán a legnagyobb.
A Kuritárné Szabó Ildikó és Tisljár-Szabó Eszter által
szerkesztett mű szerzői – elsősorban a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara Magatartástudományi Intézetének oktatói, valamint a Borderline személyiségzavar
és trauma munkacsoport tagjai, pszichológusok, klinikai
szakpszichológusok és orvosok, illetőleg egy filozófus
– a traumatizáció elméletébe, vagy úgy is mondhatnánk:
a megfogalmazhatatlan leírásába vezetik be az olvasót –,
hogy legyenek szavaink, s hogy azokat valóban értve,
megértve használjuk.
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Az igazságszolgáltatásban, gyermekvédelemben, oktatásban vagy büntetés-végrehajtásban dolgozó szakembereknek egyaránt ajánlható, elsősorban klinikai
pszichológiai nézőpontú mű a családon belüli gyermekkori bántalmazást lényegében teljes mélységében: történeti, kulturális, neurobiológiai és evolúciós aspektusait is elemezve, továbbá a legújabb empirikus kutatásokat, klinikai tapasztalatokat és pszichoterápiás módszereket is ismertetve tárgyalja.25
Megtudhatjuk belőle, hogy „a traumatizáltság az abúzus következtében beálló értelemvesztettség állapota,
aminek kitüntetett átélés módja a szorongás: mind pszichológiai, tárgy nélküli félelem, mind filozófiai értelemben, ti. »a szorongás megnyilvánítja a Semmit« – amikor
is »otthontalannak« érezzük magunkat, és »nem marad
támaszunk.«”26
„A szorongás olyan, mintha egy sakkjátékban eltávolítanák a táblát: a bábuk még mindig ott vannak, de egymással való összefüggésük eltűnt. Az egymáshoz viszonyított helyzetük mesterségessé vált, és hiányzik jelentésük; így mozgatásuk értelmetlenné vált.”27
Az értelemvesztettség következtében előálló szorongás azonban – írja az egyik tanulmány szerzője – »múló
rosszullét« is lehet, ha új értelem lép a megelőző összeomlott, elveszett helyébe. A pszichoterápiás erőfeszítések egy új »sakktábla« megalkotását célozzák.28
A kötet tanulmányai lehatolnak a „Semmi” legmélyére,
ahol a trauma lakik.
Összegzik a traumatizáció pszichológiájának legalapvetőbb ismereteit, definiálják az alapfogalmakat, leírják
a gyermekbántalmazás formáit, rizikó- és protektív tényezőit, illetőleg az egyes bántalmazásformák előfordulási gyakoriságát. Olyan, aránylag kevésbé tárgyalt jelenségeket is vizsgálnak, mint például a férfiak gyermek-,
illetve serdülőkorban elszenvedett szexuális bántalmazása, a szülés utáni (posztpartum) poszttraumás stressz
zavar, az állami gondozottak traumatizációja, a rezili
encia (rugalmas ellenálló képesség a gyermekkori bántalmazással szemben), a poszttraumás növekedés (a
trauma pozitív hozadéka), vagy a trauma családtagokra,
segítőkre gyakorolt hatása, azaz a másodlagos trau
matizáció, a vikariáló trauma és az „együttérző kifáradás” vagy „rokonszenvi fáradtság”.
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Egy teljes fejezet foglalkozik a traumás emlékezet,
vagyis a ma poszttraumás stressz zavarnak hívott jelenség (PTSD) kultúrtörténetével, amelynek áttekintésével
jobban megérhetővé válik maga a PTSD és a pszichés
trauma jelenlegi értelmezése.
Szintén önálló tanulmányban olvashatunk a gyermekkori traumatizáció pszichózisok kialakulásában betöltött
szerepéről, e körben is a borderline személyiségzavar és
a gyermekkori traumatizáció, valamint a szkizofrén pszichózisok és a traumatikus életesemények kapcsolatáról,
összefüggéseiről.
A szerzők ismertetik a legelső olyan követéses epidemiológiai vizsgálatot is (Adverse Childhood Experiences
– ACEs; Ártalmas gyermekkori tapasztalatok), amelynek
fő célja a gyermekkorban elszenvedett bántalmazások
felnőttkori egészségi állapotra gyakorolt hatásainak a
tanulmányozása volt. E kutatás eredménye alapján megállapítást nyert, hogy a gyermekkori traumák nemcsak
a felnőttkori kockázati magatartás (például dohányzás,
szerabúzus) és a krónikus betegségek (például szívkoszorúér-betegség, depresszió, májbetegség) kockázatát
fokozzák, hanem rontják a felnőttkori életminőséget és
emelik a korai halálozás rizikóját is.29
A kötet második része két terápiás módszer: a katatím
imaginatív pszichoterápia (KIP) és a bizonyítékokra alapozott traumafókuszú pszichoterápia (EMDR), valamint
pszichoterápiás esettanulmányok ismertetésén keresztül az új „sakktábla” megrajzolásának művészetébe is
bevezeti a szembenézni/megfogalmazni/tudni akarót.
***

Ha meg akarjuk érteni az Erő azon részét, „aki Mindig
rosszat akar, s mindig a jót teszi”30, miképpen Erőnk azon
részét is, aki Mindig jót akar, de van, mikor a rosszat a
teszi, akkor nagyon kell akarni a megértést.
Az akarást – Esterházy Péter után szabadon – javítom
életre-halálra olvasásra. 31 A megértés maradjon. Ez elég
jó vég/kezdetnek tűnik.

29

30
31

Kósa Karolina: A gyermekkori traumatizáció hatásai a felnőttkori
egészségi állapotra. In: Kuritárné Szabó Ildikó – Tisljár-Szabó Eszter
(szerk.): i. m. 139. o.
Johann Wolfgang Goethe: Faust. Fordította: Márton László. Pesti
Kalligram Kft., Budapest, 2015. 58. o.
Esterházy Péter: Ünnepi Könyvhét-nyitó két hangra. (2016) http://
www.litera.hu/media/esterhazy-peter-konyvheti-megnyitoja/9 letöltve: 2016. szeptember 9. napján
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FARK AS DIÁNA

Gyermekjogok közelről – a kiszolgáltatottság dimenziói és
a kivezető utak
Konferencia-beszámoló

A gyermekjogok közelről – a kiszolgáltatottság dimenziói
és a kivezető utak című konferencia 2016. november 17-én
az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának Korczak-termében
került megrendezésre. A rendezvény közreműködő partnerei a Szombathelyi Barnahus Projekt és a Terre des
Hommes Magyarország Alapítvány voltak. A résztvevők
a délelőtt folyamán magyar és angol nyelvű előadásokat,
valamint egy pódiumbeszélgetést hallgathattak meg, ezt
követően a délutáni ülésszakban két párhuzamos
workshop megtekintése közül választhattak. A konferencia moderátora Lápossy Attila, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala Gyermekjogi Osztályának vezetője volt.
A konferenciát Székely László, az alapvető jogok biztosa
nyitotta meg köszöntőjével, melyben kiemelte, hogy alapjogi biztosi minőségében megkülönböztetett figyelmet
fordít a gyermekek jogainak védelmére és alapvető ombudsmani feladatnak tekinti a sérülékeny csoportok jogainak érvényesítését. Hangsúlyozta, hogy a Hivatal az
ilyen tárgyú ügyeket mindig soron kívül és kiemelt körültekintéssel vizsgálja, az egyes átfogó kérdések áttekintése érdekében pedig évi ütemezésű tematikus vizsgálatokat foganatosít. Alapjogi biztosként feladatának
tartja azt is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet tartson fent a gyermekek jogaiért dolgozó szakemberek között annak érdekében, hogy az önmagukért kiállni korlátozottan, vagy egyáltalán nem képes gyermekek jogainak tényleges védelme minél hatékonyabban valósulhasson meg. Ennek kapcsán kiemelt jelentőséget tulajdonít az állami intézmények, valamint a civil szféra közötti kölcsönös bizalomra épülő, összehangolt együttműködésnek. Beszéde során kitért arra is, hogy az idei
évben több nagy horderejű ügy kapcsán is fény derült a
gyermekjogokkal kapcsolatos alapvető problémákra,
illetve a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok is számos
esetben mutatták ki a kettős szükségletű gyermekek
helyzetének megoldatlanságát és a gyermekpszichiátriai betegellátás problémáit. A konkrét ügyek ismertetése
során a gyöngyösi éhen halt kislány ügye kapcsán a gyermekvédelmi jelzőrendszer hibáira hívta fel a figyelmet,
a bicskei gyermekotthonban történt szexuális zaklatás
gyanúja és a kaskantyúi megkötözött kezű óvodás esetében pedig az intézményi oldal anomáliáira mutatott
rá. Kijelentette, hogy a sajtót és a médiát komoly felelősség terheli, hogy az ilyen jellegű ügyek ismertetése során
mindenkor megkülönböztetett figyelemmel járjanak el
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az érintett gyermekek jogainak védelme érdekében. Véleménye szerint a sajtónyilvánosság adott esetben akár
a jogvédelem legjobb fegyverének is bizonyulhat, azonban ha az érdemi helyzetelemzés hiánya következtében
egy torzított, bulvárosított képet közvetít a nyilvánosság
elé, és az ügyből csupán egyes részleteket kiragadva sugall téves általánosításokat, az komoly kárt okozhat az
érintett gyermekeknek és az eljárást lefolytató szakembereknek egyaránt. Az ilyen jellegű visszásságok vonatkozásában ombudsmanként kiemelt feladatának tekinti
az alapjogi szempontú, konstruktív kritika megfogalmazását, és a figyelemfelhívást az esetlegesen észlelt jogsértésekre nézve. Mindemellett fontosnak tartja a jó
gyakorlat kialakítása érdekében tett erőfeszítések, valamint a valós megoldásra törekvő modellek és programok elismerését és azok támogatását is.
Lápossy Attila, a Fellépni a kiszolgáltatottság ellen – a
gyermekjogvédelem ombudsmani fókuszai 2020-ban c.
előadása bevezetéseként elmondta, hogy az alapjogi biztos által említett ügyek hallatán a társadalom érthető
módon háborodik fel, és jogosan kezd félni a hasonló
esetek gyakoribbá válásától. Ebből kifolyólag a közvélemény megalapozottan várja el a gyermekjoggal foglalkozó szakemberektől, hogy mutassanak utat, illetve találjanak megoldást arra nézve, hogy hogyan lehetséges
az ilyen eseteket megelőzni, illetve a már megtörtént
jogsértések esetén hatékonyan fellépni úgy, hogy a konkrét ügyek által indukált kérdésekre a megfelelő válaszokat adják. Mindezek fényében véleménye szerint a konferencia célja nemcsak a visszásságokra történő figyelemfelhívás, hanem azoknak az úttörő kezdeményezéseknek a bemutatása is, amelyek hosszú távú megoldást
nyújthatnak a fent megfogalmazott problémákra. Kiemelte, hogy a konferencia előadóit összekapcsoló elem
a hitelesség, ugyanis a gyermekjogokat érintő, különböző területeken végzett munkájukat mindegyikük elhivatottsággal és komoly szakmai tapasztalattal végzi.
A Hivatal munkájának ismertetése kapcsán kiemelte,
hogy az ombudsman alapvető feladata a hatósági jogalkalmazás alapjogi kontrolljának ellátása. Röviden ös�szefoglalta az alapjogi biztos által alkalmazható vizsgálati eszközöket, és áttekintette az ombudsmani ajánlásnak a jogalkotók és a jogalkalmazók irányában betöltött
funkcióját. Kiemelte, hogy a Hivatalhoz széles körben
lehet panasszal fordulni, illetve egyes vizsgálatok hiva2017
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talból is lefolytathatóak. Rámutatott továbbá arra is,
hogy a Hivatal egyik fő feladata a szakmaiság és a nyilvánosság erejével felhívni a figyelmet az alapjogi vis�szásságokra és megszólítani azokat az intézményeket,
amelyek az adott probléma orvoslására hivatottak. A
Hivatal munkája során minden évben stratégiát alkot
arra nézve, hogy milyen hivatalból indítható átfogó vizsgálatokat érdemes indítani, és ezek tekintetében milyen
fókuszokat érdemes kijelölni. 2016-ban sor került például a gyermekprostitúció jelenségét feltáró átfogó vizsgálatra, melynek célja a gyermekprostitúcióval szembeni fellépés lehetséges eszközeinek felmérése volt. Az
utóbbi időszak másik fontos kutatása a gyámhatóság
leterheltségét vizsgálta, mely a rendszerszintű problémák, anomáliák és hiányosságok feltárására irányult,
illetve a kötelező védőoltás megtagadásának következményeivel foglalkozó vizsgálat is fontos problémaköröket
érintett. Szintén 2016-ban képezte vizsgálat tárgyát a
kiskorúak terhesség-megszakításával kapcsolatos eljárás szabályozásának kérdése. A Hivatal állást foglalt továbbá a migráns gyermekek jogaival összefüggésben a
tiltott határátlépés esetén alkalmazandó szankciók és
az eljárással kapcsolatos szabályozás megalkotása vonatkozásában is.
Előadása folytatásában Lápossy Attila a kiszolgáltatott
csoportok jelenlegi helyzetét elemezve rámutatott, hogy
a kettős szükségletű gyermekek körébe tartozó, tartós
betegséggel, fogyatékossággal küzdő gyermekek, a pszichés problémákkal, magatartászavarokkal, pszichoaktív
szerek használatából adódó addiktív tünetekkel küzdő
gyermekek csoportjai sajátos helyzetben vannak az intézményrendszeren belül. Az őket érintő vizsgálatok
elsősorban a gyermekvédelmi szakellátás, illetve a
gyermekpszichiátriai-addiktológiai intézmények működése minőségének feltárására irányultak. Ennek kapcsán
az átfogó vizsgálatok értékelését összefoglaló ombudsmani jelentés a személyi és tárgyi feltételek elégtelenségét állapította meg. Kiderül az is, hogy a speciális igényű
gyermekek sok esetben nem az alapvető igényeiknek
megfelelő helyen vannak elhelyezve, illetve kevésnek
bizonyult a szakellátásban részt vevő, megfelelő képesítéssel rendelkező nevelőszülők száma is. Nyilvánvaló,
hogy az intézményrendszer nem tud elegendő számú
férőhelyet biztosítani a speciális szükségletű gyermekek
számára, holott a szakellátás hiánya esetükben hosszútávon akár komoly állapotromlást is eredményezhet. A
törvényi szabályozást az előadó megfelelőnek találja,
azonban meglátása szerint a normaszöveg megalkotását
nem követte az intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése, s ennek következtében a kettős szükségletű
gyermekek számára számos esetben a szakértői bizottságok nem tudnak megfelelő alternatívát nyújtani. További gondot jelent, hogy sok esetben hiányzik az érdemi
együttműködés a gyermekvédelmi munkatárs és az
egészségügyi intézmények között, valamint a felelősség
megosztásának mikéntje sem megfelelően tisztázott. Az
utóbbi probléma megoldására a Hivatal 12 pontos ajánláslistát fogalmazott meg a szaktárca irányába. Általánosságban megfogalmazta, hogy a rendszer működésének hatékonyságát jelentős mértékben befolyásolja az
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eljárások elhúzódása, a fluktuáció, a szakmai hibák, a
meglévő protokollok érdemi alkalmazásának hiánya,
valamint a kommunikációs együttműködés hiányosságai. Kiemelte, hogy a Hivatal számára örök dilemmát
képez, hogy a fenti problémákra való reagálásként milyen
mértékű kontroll szükséges, és hogy hol húzódnak meg
a hatósági beavatkozás határai. Véleménye szerint törekedni kell arra, hogy az eljárásokat minél alaposabban
folytassák le. Ezt segíti elő az intézményben, vagy az
otthoni környezetben történt bántalmazás, elhanyagolás, abúzus esetére kialakított, hivatalból megindítható
jelzőrendszeri vizsgálat is.
Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkára előadásában a kiszolgáltatott gyermekek jogainak védelmében tett kormányzati lépésekről, célokról, eredményekről és kihívásokról
beszélt. Hangsúlyozta, hogy valamennyi ombudsmani
jelentés fontos támpontot jelent a szaktárca munkája
során, ugyanis azok jól rávilágítanak a minisztérium
számára megoldandó aktuális problémákra. Az államtitkár elmondása szerint a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése révén várhatóan több intézményi és
családon belüli bántalmazásra derül majd fény, és fontos
szerepet tölthet be abban, hogy az ilyen típusú eseteket
a jövőben ne lehessen könnyen eltitkolni. Hangsúlyozta,
hogy az elsődleges cél mindenképpen a családok és gyermekek részére történő segítségnyújtás, a veszélyeztetett
gyermekek kiemelése csak ultima ratioként alkalmazható. Az államtitkár kitért arra, hogy a segítségnyújtásnak
ebbe a körébe sorolandóak a szaktárca által elindított
programok, úgymint a bölcsődei rendszer alakítása, a
korai fejlesztés hozzáférhetőségének javítása, a kötelező
óvoda bevezetése, valamint a tankönyvek ingyenes biztosítása és a télen-nyáron egyaránt ingyenes szünidői
gyermekétkeztetés. A Biztos Kezdet Gyermekházak és a
tanodai rendszer szintén megerősített szerepet fognak
kapni. Hozzátette azonban azt is, hogy a megfelelő szintű működés fenntartása érdekében a rendszer minden
elemében folyamatos fejlesztésre szorul.
Az államtitkár ugyanakkor kiemelte, hogy amennyiben
a súlyos elhanyagolás nyilvánvalóan észlelhető esete
forog fenn, a gyermekvédelmi rendszernek működésbe
kell lépnie, ehhez pedig a szakemberképzés, valamint a
szakmai útmutatók megalkotása és használata mellett
arra is szükség van, hogy a jogi szabályozás szintjén is
világossá tegyék, hogy pontosan kinek milyen hatásköre
van, és ahhoz milyen jogok és kötelezettségek tartoznak.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendszernek nem elegendő pusztán az ellátást biztosítani a gyermekek részére, hanem lehetőség szerint az életkezdési esélyeik javítását is elő kell segíteni. Utóbbi megvalósulását mozdítja elő az a kitagolási folyamat, amely eredményeként a
családjukat elvesztő, a családjukból kikerülő gyermekek
a zsúfolt és korszerűtlen nevelőintézmények helyett nevelőszülőknél vagy kisebb, élhetőbb és családiasabb légkörű lakóotthonokban nevelkedhetnek. Az államtitkár
kijelentette, hogy ez a folyamat jelenleg már az utolsó
fázisánál jár és reményei szerint a jövő év végén már nem
lesz olyan 12 évnél fiatalabb gyermek, akinek nevelőotthonban kell felnőnie.
CSALÁDI JOG
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Bragi Gudbrandsson, az Izlandi Gyermekvédelmi Hivatal
főigazgatója az általa 1998-ban alapított, a kifejezetten
szexuális zaklatás, bántalmazás áldozatává vált gyermekek meghallgatására kialakított Barnahus-modell lényegéről és annak eredményeiről tartott előadást. A főigazgató rámutatott, hogy az európai államok – igazodva a
nemzetközi gyermekjogi egyezmények gyermekbarát
igazságszolgáltatásra vonatkozó garanciális előírásaihoz
– egyre nagyobb számban adaptálják az ezzel összhangban álló és sikeresen működő izlandi modellt. Jelenleg
Európa 115 városában 150 Barnahus-ház működik.
A modell lényege, hogy a büntetőeljárással kapcsolatos
garanciák, jogelvek tiszteletben tartásával az eljárás során a gyermek meghallgatása a gyermek legfőbb érdekeinek figyelembevételével történik, biztosítva ezzel
tisztességes eljárás és a közvetlenség elveinek érvényesülését. A büntetőeljárás során szükséges vizsgálat lefolytatása kifejezetten gyermekbarát módon valósul meg
a Barnahus-házakban azáltal, hogy a több különböző
helyen lefolytatott, ismétlődő meghallgatások helyett a
gyermeknek csak egy komplex intézményben kell tanúvallomást tenni, elkerülve ezzel a tényállás folyamatos
ismétlésből eredő további traumák kialakulását. A főigazgató rámutatott arra, hogy a bíróság és a rendőrség
kihallgató szobái, a rendelőintézetek orvosi vizsgálói, a
gyámhatósági ügyintéző irodái többnyire egyáltalán
nem alkalmasak a meghallgatásra, funkcionálisan nem
gyermek- és áldozatbarát létesítmények. A környezet
már önmagában stresszt vált ki az áldozatból, és ez végső soron ellehetetleníti a hiteles vallomástételt. Ezzel
szemben Barnahus-házakban gyermekáldozatok és családjaik válsághelyzeti támogatása az eljárás során a
szakemberek együttes és összehangolt munkája révén
valósul meg. A Barnahus-intézményben a gyermekek
meghallgatása egy képzett gyermekpszichológus segítségével zajlik egy olyan szobában, amely rejtett kamerával van ellátva, így a beszélgetést nyomon tudják követni a gyermekvédelmi szakemberek, majd a meghallgatás
során készült felvételeket a büntetőeljárás szempontjából kulcsszerepet játszó rendőrtiszt, az ügyész és a nyomozási bíró számára is hozzáférhetővé teszik. Az ilyen
formában rögzített tanúvallomások a bírósági eljárás
során bizonyítékként felhasználhatóak, tehát a gyermeknek nem szükséges ismételten elmondania az általa átélteket, a meghallgatást követően a megfelelő szakember
segítségével nyomban el is kezdődhet a trauma feldolgozása. Gudbrandsson rámutatott arra, hogy a statisztikák
szerint a gyermekek elleni szexuális zaklatások, bántalmazások mindössze 20 százaléka valósul meg idegen
elkövető részéről, 80 százaléka a gyermek bizalmi köréből kerül ki, azaz a gyermeket a közeli vagy távolabbi
családtag, illetve rokonok vagy barátok részéről éri a
bántalmazás. Ennek okán a gyermek sérelmére elkövetett szexuális abúzus „csendes” bűncselekménynek tekinthető, ugyanis a családi szféra intimitásának megőrzése érdekében mind a sértett, mind maga az elkövető
is titoktartást igényel az eljárás során. Mivel gyakran a
bűncselekmény elkövetésének körülményei konkrét bizonyíték vagy szemtanú hiányában nehezen tisztázhatóak, ezért sok esetben a gyerek egyéni elbeszélése je56
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lentheti az egyetlen közvetlen bizonyítékot, amelyre az
alapozni lehet. A tudományos kutatási tapasztalatok
szerint a Barnahus-módszer alkalmazása eredményeképp az észlelések, vádiratok és az eredményes büntetőeljárások száma évről évre folyamatosan nő és a program az izlandi lakosság körében is nagy köztiszteletnek
örvend.
Lazáry Györgyné klinikai szakpszichológus, igazságügyi
pszichológus szakértő, a Szombathelyi Barnahus Projekt
koordinátoraként előadásában az izlandi modell magyar
adaptációja tekintetében elért eredményekről beszélt.
Felvezetőjében részletesen indokolta a Barnahus-féle
gyermekmeghallgatási módszer hazánkban történő bevezetésének szükségességét és időszerűségét. Kiemelte,
hogy leghatékonyabban ez a típusú intézmény teszi lehetővé, hogy működésében harmonizálja a Gyermekjogi
Egyezmény és a Lanzarote Egyezmény útmutatásait,
egyúttal összefogja és együttműködésre ösztönözze
nemcsak az ügyészséget, a bíróságot és a rendőrséget,
hanem a gyermekgyógyászokat, a gyermekpszichológusokat, a gyermekvédelmi szakellátást, a gyámhivatalt, a
gyámokat, a gyermekjóléti központokat, illetve a család
és gyermekjóléti szolgálatokat egyaránt. Elmondása szerint a konferencia előtt épp két nappal átadott első magyar Barnahus-házat hosszas szakmai előkészítő munka
után, civil adományok segítségével, valamint a kiemelt
helyi összefogásnak és az uniós projekttámogatásnak
köszönhetően sikerült a működés megkezdéséhez szükséges modern felszerelésekkel ellátni. A szakértő kitért
arra, hogy a különböző szakemberek által eltérő időben
felvett interjúknak milyen ártalmas hatásai lehetnek a
gyermekkorú sértettekre nézve. Tapasztalatai szerint
az áldozatok a történtek előadása során intenzíven újraélik az erőszak okozta komplex traumát, így a fájdalmas
emlékek ismételt feltárása retraumatizálja, rosszabb
esetben reviktimalizálja őket. Mindemellett az ismétlődő és szervezetlen interjúk során torzul a gyermek vallomásának pontos tartalma, mivel a gyermeket sok esetben befolyásolja a felnőttek által feltett kérdések rávezető, félrevezető jellege, így végső soron a vallomás bizonyítékként számba vehető értéke is jelentősen csökken. Kiemelte, hogy a Barnahus-házban történő alaposan
előkészített, egyszeri és koncentrált meghallgatást követően a videón rögzített anyagot az erre képzett szakemberek széleskörűen vizsgálják. Az eljárásba bevont
igazságügyi pszichológus a vallomás kiértékelése során
nemcsak az elhangzottakat elemzi, a gyermek non-verbális metakommunikációjának vizsgálatát is elvégzi.
A szakértő kiemelte, hogy már a kísérleti szakasz tapasztalatai szerint is sokkal eredményesebbnek bizonyultak
a Barnahus-módszer kínálta eszközök. A Barnahus-házat
ideális közegnek tartja ahhoz, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermekek meg tudnak bízni, és amelyben az őket ért sérelem feldolgozhatóvá válhat.
Ezt követően a konferencia Juhász-Laczik Albin atyának,
a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatóhelyettesének előadásával folytatódott. Az előadás témája a gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzus, zaklatás megelőzése érdekében kialakított pannonhalmi intervenciós
program és jelzőrendszer bemutatása volt. Az atya utalt
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arra, hogy egy, a sajtóból is ismert, az egész közösség
számára megrendítő erejű, fájdalmas és tanulságos ügy
okán indította el az intézmény a 2015/16-os tanévben
az UNICEF Magyar Bizottságával együttműködésben az
elsősorban megelőzésre koncentráló közös gyermekvédelmi programjukat, melynek keretei között az UNICEF
munkatársai folyamatosan segítették a pannonhalmi
gimnázium tanári karának munkáját az iskola gyermekvédelmi szabályzatának megismerésében és további kifejlesztésében. Kiemelte, hogy a program nagymértékben
segítette elő azt, hogy javuljon a gyerekek tudatossága
és önértékelése, szélesedjen látókörük, és fogékonyabbá
váljanak az őket körülvevő világ problémái iránt. Mindemellett nemcsak a diákok, hanem a tanárok sokat tanultak egymástól, a közös beszélgetések és programok
a közösség egészére is érzékelhető hatással voltak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tanárok, tanítók felelőssége hatalmi pozíciójuknál fogva kiemelt fontosságú. Hozzátette azt is, hogy egy gyermekvédelmi program csak
akkor lehet hiteles és működőképes, ha abban az adott
közösség minden tagja részt vesz, valamint azt a diákok
és a tanárok is magukénak vallják. Az ideális jelzőrendszer kiterjed az intézmény egészére, felépítése pedig
átlátható és ellenőrizhető. Meglátása szerint a gyermekvédelem nem valósulhat meg a közösség védelme nélkül,
az egyén szintjén felmerülő problémákat mindig a közösség egészének összefogásával kell megoldani. Részletesen kitért arra, a konfliktuskezelés hogyan valósul
meg az intézmény falai között. Az iskola a Gyermekvédelmi program keretén belül létrehozott egy független,
háromfős védelmi csoportot azzal a céllal, hogy legyen
egy olyan fórum, ahová a diákok és tanárok egyaránt
bátran fordulhatnak valamely iskolai problémával ös�szefüggésben anélkül, hogy bármilyen későbbi retorziótól tartaniuk kellene. Elmondása szerint elengedhetetlenül fontos annak a bizalmi légkörnek a megteremtése,
ami lehetővé teszi, hogy a diákok őszintén megoszthassák az őket ért sérelmekkel kapcsolatos érzéseiket a bizottság tagjaival. A védelmi csoport elsődleges feladata,
hogy senki ne maradjon egyedül egy problémával, a másodlagos célkitűzése pedig az, hogy a helyzet átbeszélése, a mediáció, vagy külső segítség bevonása útján a
megoldás irányába tudjon lépni. Emellett a legkisebb
osztályokban egy külön mentor-program működik, minden diák kap egy felnőtt kísérőt, akivel heti rendszerességgel tud beszélgetni, illetve akihez tanácsért vagy segítségért fordulhat.
A konferencia folytatásaként Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány kuratóriumi elnöke
adott elő a szexedukáció témakörében, különös tekintettel a gyermekekkel szembeni szexuális erőszakra és annak prevenciójára. Meglátása szerint a szexuális abúzusok körében rendkívül magas a látencia, egyes becslések
szerint akár 300 ezer magyar gyerek is találkozhat a
szexuális zaklatás valamely formájával, ugyanakkor eddig nagyon kevés, mindössze ezer ügyben indult valamilyen eljárás. Tapasztalatai szerint ennek oka elsősorban
az, hogy a sértettek a legtöbb esetben nem mernek segítséget kérni, illetve nem is tudják, hogy milyen szervhez fordulhatnának, egy esetlegesen megindult eljárás
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esetén pedig a bizonyítás nehézségei is visszatartó erőt
jelentenek. Gyurkó Szilvia szerint alapvető probléma,
hogy „a hallgatás falát” áttörő gyermeknek sokszor annak ellenére nem hisznek, hogy az esetek döntő többségében a bántalmazást olyan személy követi el, akivel a
gyerek rendszeres kapcsolatban áll. Mindezek okán álláspontja szerint elsődlegesen a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, ami véleménye szerint legfőképpen a
gyermekek megfelelő felvilágosítására kell, hogy épüljön.
Ennek megvalósulásához alapvető fontosságúnak tartja
a gyermekekkel való kapcsolatfelvétel és kommunikáció
hatékonyságát. A gyermekjogokkal foglalkozó szakemberek feladata az, megtanítsák a gyermekeket arra, hogy
milyen jogaik vannak, különös tekintettel arra, hogy ezek
a jogok mire és meddig terjednek ki, és hol húzódik meg
az a határ, ahol a társai jogainak tiszteletben tartása is
szükséges. A szakértő rámutatott arra, hogy maga a
szexedukáció jóval többet jelent és sokkal komplexebb,
mint a hagyományos értelemben vett szexuális felvilágosítás, ugyanis valódi válaszokat adhat a kamaszok
énképével, testképével, párkapcsolataival, szexualitásával kapcsolatos kérdéseire, ugyanakkor a szülőket is
segíti, hiszen ezekben a kérdésekben sok a hallgatás, a
tabu vagy a súlyos tévedés. Ebből kifolyólag kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a gyermekek érettségüknek
megfelelő korban kellő felvilágosítást kapjanak a téma
tekintetében fontos alapfogalmakról és kérdéseiknek
legyen olyan fóruma, ahol szakemberektől kaphatnak
megfelelő választ. Ezt segíti elő a 2015-ben létrejött Hintalovon Alapítvány. Az Alapítvány 2016-ban szexeduká
ciós programot indít amely online felületen lesz elérhető,
lehetővé téve ezáltal azt, hogy a fiatalok a számukra legkönnyebben hozzáférhető és kezelhető formában tájékozódhassanak az őket foglalkoztató kérdésekről. A
szakértő szerint fel kell ismerni, hogy a gyerekeknek a
párkapcsolatról és szexualitásról szerzett tudása fontos
szerepet játszik abban, hogy felismerik-e, ha felnőttek
vagy a kortársaik szexuálisan bántalmazzák őket. Éppen
ezért alapvető fontosságú, hogy az egészséges test- és
énképpel, érzelmi biztonsággal, párkapcsolatokkal, szexuális ismeretekkel kapcsolatos oktatás az általános és
középiskolai tanterveknek kötelező része legyen, ehhez
azonban kellő óraszám és kompetens képzésben felkészített oktatók kellenek. Hozzátette azt is, hogy hazánkban jelenleg a gyermekjogi jogtudatosítás megvalósítása érdekében a gyermekek hiteles megszólítására, bevonására és informálására a jelenleginél sokkal több energiát kellene fordítani.
A konferencia különleges vendége Horváth Leon, egykori nevelőintézeti ellátott volt, aki egy pódiumbeszélgetés keretén belül „Kiállni magunkért, kiállni a jogainkért”
címmel számolt be saját, nevelőintézetben szerzett tapasztalatairól. A Hivatal Gyermekjogi Osztályának munkatársa, Rajzinger Ágnes kérdéseire válaszolva Leon elmesélte a nevelőintézetbe kerülése körülményeit, majd
részletesen kitért az ott töltött évek tapasztalataira is,
őszintén megosztva a résztvevőkkel, hogy mi indította el
azon az úton, hogy a nevelőintézményi elhelyezése során
tapasztalt jogsértések miatt bíróság előtt lépjen fel. Hangsúlyozta, hogy minden átélt viszontagság és probléma
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ellenére alapvetően hálás azért, hogy gyermekvédelemi
rendszerbe került. Úgy gondolja, hogy az intézményi közeg tette lehetővé számára, hogy olyan felnőtté válhasson,
amilyen lenni szeretne, a családi közegben ugyanis a súlyos elhanyagoltság miatt erre kevés reménye lehetett
volna. Elmesélte, hogy érdeklődése az utóbbi években
egyre inkább jog és a pszichológia irányába terelte. Mivel
több ilyen tárgyú könyvet is olvasott, így egyre jobban
kialakult benne az a szemlélet, amely megérlelte benne a
jogai védelmében történő fellépést. A bírósági eljárás
megindítását sokáig fontolgatta, szerencséjére azonban
voltak olyan nevelők, támogatók, akik készséggel nyújtottak segítséget a kereset benyújtásában és az eljárás
során is mellette álltak. Elmondása szerint eleinte maga
is nehezen hitte el, hogy a bíróság helyt adott kérelmének.
Az intézetben eltöltött évei alatt olyan rendszerszintű
hibákat tapasztalt, amelyek megoldása érdekében több
helyen is felszólalt, legutóbb az Emberi Erőforrások Minisztériumában fogalmazta meg kritikáit. A beszélgetés
végén Rajzinger Ágnes arra kérte, hogy beszéljen a jelenlegi helyzetéről, az utógondozotti ellátásról, valamint a
jövőbeli terveiről. Horváth Leon a kérdésre felelve megosztotta a hallgatósággal, hogy továbbra is tervezi, hogy
a jogvédelemmel foglalkozik és reméli, hogy a tanulmányait is majd ilyen irányban tudja folytatni.

Az ebédet követően a konferencia résztvevői két párhuzamos workshop közül választhattak. A Terre des Hommes
Magyarország Alapítvány szakértő munkatársai két gyermekjogi projektjüket, azok tapasztalatait interaktív formában ismertették. A Terre des Hommes 2016-os ProJus
projektjének eredményeit Gyurkó Szilvia mutatta be. A
projekt keretén belül a büntetőeljárás alá vont külföldi
állampolgárságú fiatalkorúak eljárási jogainak érvényesülését figyelték meg. Ezt követően pedig a Mario II projekt
keretében megvalósuló „Children on the move in Hungary” elnevezésű jelentés konklúzióit Iván Júlia összegezte.
Ezzel párhuzamosan a Hivatal Gyermekjogi Osztálya, valamint az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztályának képviselői egy kerekasztal-beszélgetést folytatottak
le, amely a két szerv gyermekvédelmi intézményekben
végzett vizsgálatainak egyes kérdéseit vitatta meg. A
beszélgetés során Fliegauf Gergely az intézményekben
megvalósuló a kábítószer-problémákról és a medikalizáció
kérdéséről beszélt, ezt követően Győrffy Zsuzsanna és
Rostás Rita ismertette a gyermekotthonokban dolgozók
képesítésével, továbbképzésével kapcsolatos aktuális
problémákat. Az esemény zárásaként Nagy-Megyery Linda és Gilányi Eszter a gyermekprostitúció jelenségéről és
az ellene való küzdelem lehetőségeiről osztották meg
gondolataikat.

A polgári perrendtArtás
és A kApcsolódó
jogszAbályok kommentárjA
i–ii.
SzerkeSztő: Varga istván
LektOr: németh jános

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14. FAx: (36-1) 349-7600 TeLeFOn: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu
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• Az új Pp. szabályainak magyarázata első kézből, a törvény előkészítését az első
pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából.
• A kétkötetes kommentárt Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK
ára: 15 000 Ft
Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság
tudományos titkára szerkeszti. Lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke.
• Tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár.
• Érdemes várnia, az új Pp. nagykommentárjának elkészítése még egy ilyen felkészült, a kodifikációban részt vett szerzői
csapatnak is időigényes feladat! A megjelenés várható időpontját emiatt 2017 nyarának második felében jelölte ki a
kiadó.
• A Pp.-n kívül szabályozott perek szabályainak magyarázata is.
• A választottbírósági eljárás, mint a polgári per elsődleges alternatívájának magyarázata.
• A polgári perben alkalmazandó nemzetközi jogi és európai uniós jogszabályok, a jogsegély-szerződések, a joghatósági- és jogsegély-rendeletek, valamint a sui generis európai uniós eljárások lényegre törő, rendszerbe foglalt
BES VÁS
magyarázata.
–5%
www.hvgorac.hu
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A magyar családjog jelene

Sikeres volt a Weiss Emilia Emlékpályázat

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – Szeibert Orsolya egyetemi docens kezdeményezésére – 2016 májusában írta ki a családjogi tanulmányírói pályázatot Weiss Emilia professzor emeritus emlékére. A 2016. november 30-ig beérkezett pályázatokat
négytagú zsűri bírálta el. A zsűri elnöke Dr. Bencze Lászlóné, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke volt,
tagjai pedig Sáriné dr. Simkó Ágnes, az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének korábbi miniszteri biztosa,
Dr. Kőrös András nyugalmazott kúriai tanácselnök, a Családi Jog folyóirat főszerkesztője és Dr. Szepesházi Péter,
a BKKB bírája – egyetemistaként valamennyien Weiss Emilia tanítványai, később akár doktoranduszként, akár
a Polgári Törvénykönyv előkészítése során közvetlen kollégaként vele kapcsolatban álló, a családjog iránt elkötelezett szakemberek.
A pályázaton a következő szerzők értek el pályaműveikkel helyezést (megjegyezve azt, hogy a zsűri további pályaműveket értesítésében dicséretben részesített):

Az jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók körében:
I. helyezett
Bata Dorottya, az ELTE joghallgatója
Az alternatív vagyonjogi rendszerek megjelenése a Ptk.-ban c. pályaművével;
II. helyezett
Kopasz Péter, a SZTE joghallgatója
Házassági vagyonjogi rendszereket érintő szabályozás Magyarországon az Európai Családjogi
Bizottság Alapelvei fényében c. munkájával;
III. helyezett
Darnót Sára Edina, az ELTE joghallgatója
A gyermek meghallgatásának módja és elvei a családjogi perekben c. pályamunkájával.
A jogász végzettségű, 2016-ban 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok körében:
I. helyezett
Pál Szilvia bírósági titkár (Debreceni Ítélőtábla), az ELTE ÁJDI abszolvált doktorandusza
Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára: [jogalap nélküli gazdagodás] vagy [érvénytelenség] vagy [szerződésszegés] vagy [szerződésmódosítás] vagy [ ] c.
munkájával;
II. helyezett
Schultz Márton, a SZTE ÁJDI doktorandusza
A férj joga felesége nevén c. pályaművével;
III. helyezett
Hideg Milán István bírósági fogalmazó (Szekszárdi Törvényszék), a KGRE ÁJDI doktorandusza
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása – A jelen és a jövő kérdései c. pályamunkájával.

A pályázat beváltotta a hozzáfűzött reményeket: 2016-ban többen foglalkoztak tudományos igénnyel aktuális családjogi kérdésekkel, Weiss Emilia családjogi tárgyú írásaival, s ez hozzájárul emlékének méltó megőrzéséhez. A díjakat ünnepélyes keretek között 2017. február 23-án az ELTE ÁJK Kari Tanácstermében az Alapítvány az új Polgári
Törvénykönyv részéről Vékás Lajos professzor emeritus, az Alapítvány kuratóriumának elnöke, a HVG-ORAC Kiadó
részéről pedig Frank Ádám ügyvezető igazgató adta át. A pályamunkák és a pályázat dokumentumai az ELTE ÁJK
Polgári Jogi Tanszékének könyvtárában kerülnek elhelyezésre.
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Egy nap az új Pp.-ről – első kézből

szeminárium

az új Pp. koncepciójának és normaszövegének
előkészítésében vezető szerepet vállalt szakértőkkel
Helyszín: Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)
IdőPont: 2017. május 3.
RészVétElI díj:
szeminárium vendéglátással: 32 900 Ft
szeminárium vendéglátással és új Pp.-könyvcsomaggal (A polgári perrendtartás és a kapcsolódó
jogszabályok kommentárja I–II. és Az új Pp. iratmintatára c. kötetek): 51 900 Ft

TEMATIKA
levezető elnök:
Prof. Dr. Varga István, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára

I. Az új elsőfokú eljárás és az általános szabályok
• Prof. Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK), a Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára:
Alapelvek, hatáskör, illetékesség, felek, képviselet
• Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző: Általános szabályok és perköltség
• Dr. Éless Tamás ügyvéd, címzetes egyetemi tanár: Perfelvétel
• Dr. Ébner Vilmos törvényszéki tanácselnök: Elsőfokú tárgyalás

II. Bizonyítás, határozatok és perorvoslatok
• Dr. Döme Attila kúriai bíró: Bizonyítás
• Dr. Orosz Árpád kúriai tanácselnök: Határozatok
• Dr. habil. Osztovits András kúriai bíró: Perorvoslatok

JELENTKEZÉS

III. Különleges perek
• Dr. Kőrös András ny. kúriai tanácselnök,
címzetes egyetemi docens: Személyállapoti perek
• Dr. Tálné Molnár Erika kúriai tanácselnök: Munkaügyi perek
• Dr. Kapa Mátyás ügyvéd, főiskolai tanár: Végrehajtási perek

IV. Kollektív igényérvényesítés, e-per
• Prof. Dr. Harsági Viktória tanszékvezető egyetemi tanár
(PPKE JÁK): Kollektív igényérvényesítés
• Dr. Baranyi Bertold ügyvéd: Elektronikus pervitel
• Dr. Szőcs Tibor, a MOKK Közjegyzői Intézet vezetője:
A polgári perrendtartás nemzetközi és uniós jogi
kapcsolódási pontjai

Jelentkezését leadhatja:
a www.hvgorac.hu szeminárium
aloldalán,
a szeminarium@hvgorac.hu e-mail
címen vagy
a (36 1) 349-7600-as faxszámon.
* Az iratmintatár várható megjelenése: 2017. június, a kommentár várható megjelenése: 2017. szeptember. A részvételi
díj a szállítási költséget nem tartalmazza. A szállítási költség
kiadványonként 1400 Ft (áfával). A szeminárium résztvevőinek
a könyveket a megjelenésüket követően postázzuk el.

www.hvgorac.hu
www.ujpp.hu
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KÖV E T K E ZŐ S Z Á M A I N K VÁ R H ATÓ TA R TA L M Á BÓ L:

HEGEDŰS Andrea: Életkorokat érintő dilemmák a nagykorúság mezsgyéjén
JÓJÁRT Eszter: Lehetséges-e az eredeti állapot helyreállítása tartási, életjáradéki és öröklési szerződés esetén?
HARASZTI Katalin: Vonzások és választások – a kísérő nélküli kiskorúak helyzetének tartós rendezése
HÁMORI Antal: A szociális temetés jogintézményéről
PÁL Szilvia: Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára
BOGLACSIK Tímea: Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szerepe,
feladatai a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítésében
SZEIBERT Orsolya külföldi szemléje
Interjú BENCZE Lászlónéval, a Legfelsőbb Bíróság családjogi tanácsának nyugalmazott elnökével
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MINDENNAPI CSALÁDJOG
„Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései
A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek
Időpont: 2017. május 11.
Helyszín: Hotel Benczúr (Budapest VI., Benczúr u. 35.)
Részvételi díj:
•C
 saládi Jog-előfizetéssel nem rendelkezők számára
konferencia + vendéglátás + Családi Jog 2017-es
előfizetés: 19 300 Ft/fő (áfával)
• Családi Jog-előfizetőknek
konferencia + vendéglátás: 9500 Ft/fő (áfával)
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PROGRAM
DÉLELŐTT

DÉLUTÁN

Előadások
Levezető elnök:
dr. Somfai Balázs PhD, PTE ÁJK,
a Családi Jog szerkesztőbizottságának tagja

Kerekasztalok

9.30–10.30
Korszakváltás küszöbén – Az új Polgári
perrendtartás hatása a családjogi perekre
Az általános szabályok változása az új
Pp.-ben, különös tekintettel a bizonyításra
Dr. Szabó Imre egyetemi tanár, SZTE ÁJK,
miniszteri biztos
Újdonságok a személyállapoti perek
szabályozásában
Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi
tanár, ME ÁJK, miniszteri biztos

Moderátor:
Dr. Szeibert Orsolya habil. egyetemi docens,
ELTE ÁJK

10.30–10.45 Kérdések, hozzászólások
10.45–11.00 Kávészünet
11.00–11.30
Menni vagy maradni? – A házastársi
lakáshasználat rendezésének gyakorlati
problémái a Ptk. tükrében
Dr. Kőrös András ny. kúriai tanácselnök,
c. egyetemi docens, ELTE ÁJK
11.30–11.45 Hozzászólások, vita
11.45–12.15
Lyukak a hálón – Megoldatlan problémák,
hiányok a gyermekvédelemben húsz év után
Dr. Katonáné dr. Pehr Erika c. egyetemi docens,
PTE ÁJK
12.15–12.30 Hozzászólások, vita
12.30–13.30 Ebédszünet

13.30–14.30
Nyitott füllel elsőfokon?– A gyermek
meghallgatása a családjogi perekben

Résztvevők:
•D
 iószeginé dr. Szolyák Elvira bíró (Debreceni
Járásbíróság),
• Dr. Gondán-Evetovits Andrea bíró (BKKB),
• Dr. Marton Erika bíró (Monori Járásbíróság),
•D
 r. Németh Rita igazságügyi pszichológus szakértő
14.30–14.45 Hozzászólások, vita
14.45–15.00 Kávészünet
15.00–16.00
Harctér vagy tárgyalóterem? – Pervezetés
és konfliktuskezelés a családjogi perekben
Moderátor:
Dr. Grád András ügyvéd, pszichológus,
t. egyetemi tanár
Résztvevők:
• Nagy Zsóka mediátor,
• Dr. Ocskó Katalin csoportvezető bíró (BKKB),
•D
 r. Szemán Felicitász tanácselnök (Fővárosi
Törvényszék),
• Dr. Zöld Katalin ügyvéd (Budapest)
16.00–16.15 Hozzászólások, vita
16.15–16.30
A konferencia összegzése és bezárása

