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KEREKI JUDIT

A gyermekjogok érvényesülése különös tekintettel  
a koragyermekkora

BEVEZETÉS

A korai gyermekévek szerepe meghatározó a gyermekek 
fejlődésében, jövőbeli életlehetőségeik alakulásában, 
éppen ezért többféle szinten is nagy jelentősége van az 
egészséges fejlődés támogatásának, az időben nyújtott 
prevenciós és intervenciós szolgáltatásoknak. 

Először is az egyén szintjén azonosítható a beavatko-
zások következménye. A fizikai, a lelki, a szociális és a 
kognitív fejlődést jelentősen meghatározzák a fennálló 
biológiai és környezeti tényezők, illetve ezek interakciói. 
A biológiai sérülések, a kedvezőtlen érzelmi, pszichés 
hatások, a hátrányos szociális helyzet komoly rizikóté-
nyezők, amelyek hátrányosan érintik a fejlődés menetét 
és veszélyeztetik a hosszú távú egészséget. Lényeges 
ezért, hogy a jelentkező problémák felismerése időben 
megtörténjen, hogy a gyermek és családja minél hama-
rabb bekerüljön a koragyermekkori intervenciós ellátó-
rendszerbe és megkapja a szükségleteihez illeszkedő, 
megfelelő színvonalú ellátást. Ez biztosítja, hogy a gyer-
mek könnyebben tudja leküzdeni hátrányait, hogy aktí-
van és sikeresen vegyen részt az otthoni vagy a közös-
ségi programokban, hogy minőségileg jobb életet éljen. 
Ugyanakkor a családok szintjén is megmutatkozik a be-
avatkozások hatása: a szülők kompetenciái bővülnek, 
képessé válnak gyermekük erősségeinek, képességeinek 
felismerésére, támogatására, megtanulnak (speciális) 
szükségleteire adekvát választ adni, egyre jobban isme-
rik a jogaikat és hatékonyan tudják képviselni gyerme-
keik érdekeit. 

Mindezeken túl nem feledkezhetünk meg a társadalmi 
szintű következményekről sem, hiszen a korai életszakasz-
ban nyújtott prevenciós és intervenciós támogatások 
amellett, hogy elősegítik a gyermek és a család társadal-
mi integrációját, a hosszú távú társadalmi, gazdasági 
hasznosság szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. 
Kutatási eredmények igazolják, hogy költséghatékonyab-
bak, eredményesebbek, mint a később nyújtott beavat-
kozások. A költség–haszon elemzések, amelyek a korai 
évekbe való befektetések megtérülését vizsgálták, úgy 
találták, hogy minél korábbi életkorban történik a be-
avatkozás, annál magasabb a beruházás hosszú távú 
megtérülési rátája.1

1 Carneiro, P. and Heckman, J. J.: Human Capital Policy. In: Heckman. J. J., 
Krueger A. (ed.): Inequality in America: What Role for Human Capital 
Policy? MIT Press; 2003, 77–240.

Mindezen tényezők indokolják, hogy miért is kell a ko-
rai életszakasznak prioritást adni a gyerekjogokat meg-
fogalmazó hivatalos dokumentumokban, jogszabályok-
ban is. Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy a nemzet-
közi és a hazai dokumentumokban nyomon kövesse a 
gyermekjogok biztosítására tett törekvéseket, különös 
tekintettel a koragyermekkori intervenciót2 érintő kér-
désekre, illetve a koragyermekkori intervenció célcso-
portját alkotó népességre, ugyanakkor vázolja ezeknek 
a jogoknak a gyakorlatban való érvényesülését is, nem-
zetközi és hazai színtéren egyaránt.

1.  GYERMEKJOGOK A NEMZETKÖZI 
DOKUMENTUMOKBAN 

Az UNICEF állásfoglalása szerint a gyermekek jóléte ak-
kor biztosított, ha anyagi, érzelmi, értelmi, fizikai, kul-
turális, valamint szociális szükségleteik egyaránt kielé-
gítésre kerülnek, és maguk is megfelelőnek érzik az 
életminőségüket. A gyermekek jóléte veszélybe kerül, ha 
jogaik nem érvényesülhetnek megfelelően, ha lehetősé-
geik korlátozottak, és ha szükségleteik kielégítésében 
hátrányt szenvednek.3 A gyerekek biztonságos és egész-

Heckman J. J. and Masterov, D. V.: The productivity argument for in-
vesting in young children. Working Paper 13016, National Bureau of 
Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 
02138, April 2007.
Heckman, J. J.: The case for Investing in Disadvantaged Young Child
ren. In: First Focus (ed.): Big Ideas for Children: Investing in Our Na-
tion’s Future. First Focus, 2008, 49–58.
Doyle, O., Harmon, C.P., Heckman, J. J., Tremblayd, T. R.: Investing in Early 
Human Development: Timing and Economic Efficiency. In: Econ. Hum. 
Biol. 2009 March; 7(1): 1–6.

2 A koragyermekkori intervenció jelen értelmezésben magában foglal-
ja a pre, illetve perikoncepcionális időszak preventív jellegű szolgál-
tatásait, valamint a fogantatástól a gyermek iskolába lépéséig a gyer-
mekekre és családjaikra irányuló ellátások, szolgáltatások összessé-
gét. Beletartozik minden olyan tevékenység, amely a gyermekek és 
családjaik speciális támogatását szolgálja, beleértve a fejlődési rizi-
kóval született, az eltérő vagy megkésett fejlődésű, fogyatékos, kró-
nikus beteg, a pszichés fejlődés szempontjából veszélyeztetett, a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelten tehetséges gyer-
mekek és családjaik sokszor egymást átfedő célcsoportjainak ellátá-
sát. Lásd Kereki Judit: A koragyermekkori intervenció rendszere – 
utak és kapcsolódások. In: Gyermeknevelés. „Korai intervenció” kü-
lönszám. 2015, 55–76. http://gyermekneveles.tok.elte.hu/6_szam/
pub/kereki.html (Letöltve: 2015. 09. 04.)

3 Gyurkó Szilvia és Németh Barbara: Te hogy vagy? Az UNICEF Magyar 
Bizottság Gyermekjóléti jelentése. UNICEF Magyar Bizottság, Buda-
pest, 2013.
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séges életkezdetének támogatása, az időben nyújtott 
prevenciós, intervenciós tevékenységek fontossága és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának köte-
lezettsége több nemzetközi szervezet dokumentumában 
megjelenik. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az 
UNESCOnak az alapelveiben egyaránt megfogalmazódik 
a gyermekek és családjaik jogainak védelme. Már az ENSZ 
elődje, a Nemzetek Szövetsége is rögzítette a Gyermek 
Jogairól szóló 1924. évi Genfi Nyilatkozatban, hogy az em-
beriség köteles biztosítani a gyermekek egészséges fej-
lődéséhez szükséges feltételeket, mindenfajta megkü-
lönböztetés nélkül. Ez a dokumentum elsőként ajánlja a 
gyermeki jogok különleges védelmének szükségességét.4 

Később az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – bár 
elfogadásakor nem rendelkezett jogi erővel – meghatá-
rozta a gyermekek jogainak védelmére irányuló nemzet-
közi együttműködés irányát, elismerve, hogy a gyermek-
kor (és ezzel együtt az anyaság) kivételes támogatottsá-
got igényel.5: „Az anyaság és a gyermekkor különleges 
segítséghez és támogatáshoz adnak jogot […]” 6 

Az előzőeket megerősíti 1959ben az ENSZ, az Emberi 
Jogi Bizottság által előkészített, Gyermek Jogairól Szóló 
Nyilatkozata, amely nem kötelező erejű, de irányt mutató 
okmány. Határozottan állást foglal a gyermek egészséges 
fejlődéséhez való jogáról és különleges szükségletei esetén 
a megfelelő szolgáltatás biztosításának szükségességéről. 
Nemcsak jogi, hanem minden más eszközzel is biztosítani 
kell a gyermek különleges védelmét annak érdekében, 
hogy fizikai, szellemi, erkölcsi, lelki és társadalmi szem-
pontból megfelelő környezetben fejlődhessen, szabadsá-
got és méltó körülményeket biztosítva számára: 

„A gyermek élvezi a társadalombiztosítás juttatásait. 
Joga van az egészséges növekedésre és fejlődésre; ebből a 
célból különleges gondoskodást és védelmet kell biztosíta
ni mind a gyermek, mind az anya számára, beleértve a 
megfelelő születés előtti és születés utáni gondoskodást.  
A gyermeknek joga van a megfelelő táplálkozásra, lakásra, 
szórakozásra és orvosi szolgáltatásokra. 

A fizikailag, szellemileg vagy társadalmilag hátrányos 
helyzetben levő gyermeknek a helyzete által megkívánt 
különleges kezelést, oktatást és gondoskodást kell biztosí
tani.” 7

A Gyermek jogairól szóló 1989. november 20-án kelt ENSZ 
Egyezmény az első olyan konvenció, amely azokat az alap-
vető jogokat foglalja össze, amelyeket az egyezményt 

4 League of Nations: Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924. 
http://www.undocuments.net/gdrc1924.htm (Letöltve: 2015. 08. 
05). 

5 Az ENSZ – Polgári és Politikai Jogok Egészségokmánya, 24. cikk, 1., 
1966. illetve az ENSZ – A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya, 10. cikk, 2., 1966. c. dokumentumok 
szintén hangsúlyozzák a kisgyermeknek (és anyjának) a támogatá-
sát, védelmét (már születés előtt is). Lásd Dr. Tanoss Zsuzsanna: Az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége és a gyermeki jogok érvényesítése, in-
tézményrendszere. UNICEF, Budapest, 2009. 

 http://www.gyermek.joghaz.hu/dokumentumok/Gyermekek_jogai_
ENSZ_UNICEF.pdf (Letöltés dátuma: 2015. 01. 05.)

6 ENSZ: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25. cikk, 2., elfogadva 
és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 
1948. december 10én.

7 ENSZ: Nyilatkozat a gyermek jogairól, 1959, 4. és 5. elv. 

aláíró államoknak a gyermekek jóléte érdekében bizto-
sítania kell.8 Magyarország a Gyermekek jogairól szóló, 
1989. november 20án kelt ENSZ egyezményt az 1991. 
évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.9 A gyermekek jogai a (1) 
védelem (protection); (2) az ellátás, gondozás (pro vision) 
és a (3) részvétel (participation) témái mentén csopor-
tosíthatóak. 

A gyermekek biztonságának védelme többek között a 
bántalmazás minden formája, az elhanyagolás és a ki-
zsákmányolás elleni védelmet jelenti: „Az Egyezményben 
részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvény
hozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, 
hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fi
zikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, 
a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás – ideértve a nemi 
erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig, amíg szü
leinek vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes kép
viselőjének vagy képviselőinek, vagy bármely más olyan 
személynek, akinél elhelyezték, felügyelete alatt áll.” 10 

Az ellátás, gondozás körébe a gyermekek alapvető lét-
szükségleteinek biztosítása tartozik, amely az egészsé-
ges testi és lelki fejlődésükhöz szükséges, például meg-
felelő táplálék és egészségügyi ellátás biztosítása, vagy 
az alapvető oktatáshoz való jog. Az egyezményt ratifi-
káló országok kötelezettséget vállalnak az egészséghez 
való jog tiszteletben tartására és az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz, illetve a szociális biztonsághoz, a jutta-
tásokhoz való hozzájutás biztosítására.11 Ebben a keret-
ben fogalmazódnak meg a speciális támogatásra vonat-
kozó tartalmak is: 

„Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékos 
gyermeknek a különleges gondozáshoz való jogát […]”12 

„Tekintettel a fogyatékos gyermek sajátos szükségleteire, 
a […] segítség a gyermek szüleinek vagy gondviselőinek 
anyagi erőforrásait figyelembe véve, lehetőség szerint in
gyenes, és úgy kell alakítani, hogy a fogyatékos gyermek 
valóban részesülhessen oktatásban, képzésben, egészség
ügyi ellátásban, gyógyító-nevelésben, munkára való felké
szítésben és szabadidő-tevékenységben oly módon, hogy 
ezek biztosítsák személyisége lehető legteljesebb kibonta
koztatását kulturális és szellemi területen egyaránt.”13 

A részvétel keretében az egyezmény biztosítani kíván-
ja többek között a gyerekek számára az információhoz 
való jogot, a gondolat, vallás, lelkiismeret, valamint a 
véleménynyilvánítás szabadságát és az egyesüléshez 
való jogot. Az egyezmény külön elismeri a szülők és gond-
viselők elsődleges szerepét, jogait és kötelességeit a 

8 Az egyezményt az Amerikai Egyesült Államok, Szomália és DélSzu-
dán kivételével minden államban ratifikálták. (Az USA aláírta, de 
nem erősítette meg.)

9 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 
november 20án kelt Egyezmény kihirdetéséről.

10 ENSZ: A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1989, 19. cikk, 1. 
pont.

11 ENSZ: A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1989, 24. cikk, 1. 
pont; 16. cikk, 1. és 2. pont.

12 ENSZ: A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1989., 23. cikk, 2. 
pont.

13 ENSZ: A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény, 1989, 23. cikk, 3. 
pont.
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gyermekek nevelésében és jogaik megismertetésében, 
védelmében.

Az 1993. december 20i ENSZ közgyűlés a következő 
mérföldkő, ahol elfogadták A fogyatékossággal élő embe
rek esélyegyenlőségének alapvető szabályai című doku-
mentumot, amelyben a fogyatékos személyek esély-
egyenlőségét célzó általános szabályokat fogalmaztak 
meg. A nemzetközi dokumentum a korai felismerés fon-
tosságára hívja fel a figyelmet: „Az Egyezményben részes 
államok a sérülés korai felismerését, illetve mérését, keze
lését célzó programokat biztosítanak, amelyeket különbö
ző tudományterületekről érkező szakemberek csoportja 
végez. Ezzel megelőzhetők, csökkenthetők, vagy megszün
tethetők a fogyatékosságot okozó tényezők.”14 

A Salamanca-i nyilatkozat és cselekvési tervezet 1994
ben, a sajátos nevelési igényű gyerekek neveléséről, ok-
tatásáról, szóló világkonferencia dokumentumaként 
született, utat nyitva az integrációs törekvések felé, 
hangsúlyozva a korai felismerés és beavatkozás szüksé-
gességét, amely az egyénre és a családra gyakorolt po-
zitív hatáson túl hosszú távon a társadalom számára 
megtérülő költséget jelent: „Az inkluzív iskola sikeressé
gében jelentős szerepet játszik a korai felismerés, és a spe
ciális nevelési szükségletű kisgyermekek állapotfelmérése 
és ösztönzése. A hat éves kor alatti gyerekek számára olyan 
gondozó- és nevelő programokra van szükség, amelyek 
elősegítik a testi, értelmi, szociális fejlődést és az iskolára 
való felkészítést. Ezek a programok jelentős gazdasági ér
téket képviselnek az egyén, a család, és a társadalom szá
mára, amennyiben megelőzik a fogyatékosságot okozó 
körülmények súlyosbodását...”15 

Az eddig ismertetett célokkal összhangban rendelkezik 
az Egyesült Nemzetek 2006. december 13án, New York-
ban elfogadott, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezménye. Az Egyezmény és hozzá kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv Magyarországon a 2007. évi 
XCII. törvénnyel került kihirdetésre.16 A nemzetközi do-
kumentumban a résztvevő országok elismerik, hogy a 
fogyatékos személyek jogosultak a lehető legmagasabb 
színvonalú egészségügyi ellátásra bármiféle hátrányos 
megkülönböztetés nélkül, és mindent megtesznek azért, 
hogy az érintettek hozzáférjenek az egészségügyi, vala-
mint az állapotból fakadó szükségletalapú szolgáltatá-
sokhoz, a marginális területeken is. Ennek érdekében 
többek között: „...biztosítják a fogyatékos személyek szá
mára kifejezetten fogyatékosságuk miatt szükséges egész
ségügyi szolgáltatásokat, beleértve az állapot korai felis
merését és – szükség esetén – a beavatkozást, valamint a 
további fogyatékosságok előfordulásának minimalizálásá
ra és megelőzésére kialakított szolgáltatásokat, a gyerme
kek és idősek körében is;

14 United Nations Organization: The Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities. New York: UN., 1993, 2. sza-
bály, 1. pont. 

15 UNESCO: The Salamanca Statement and Framework for Action on 
Special Needs Education, Paris: UNESCO 1994, 53. pont. http://www.
unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF (Letöltve: 2015. 01. 05.)

16 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

biztosítják ezeknek az egészségügyi szolgáltatásoknak 
a lehető legközelebbi hozzáférhetőségét az emberek saját 
közösségeihez, beleértve a vidéki területeket is” 17 

„…és biztosítják a fogyatékosságból fakadó szükségle
tekhez kapcsolódó megfelelő és megfizethető szolgáltatá
sokhoz, eszközökhöz és más segítségnyújtáshoz való hoz
záférést” 18

2.  GYERMEKEKET ÉRINTŐ JOGOK A HAZAI 
TÖRVÉNYALKOTÁSBAN

Magyarországon a gyermekek egészséges fejlődéshez 
való jogát, illetve a különböző (speciális) szolgáltatások-
hoz való hozzáférésének jogát biztosító jogszabályok egy 
részének a ratifikált nemzetközi egyezmények mellett 
további nemzetközi dokumentumok képezik az alapját. 

Az 1993ban elfogadott, „Fogyatékossággal élő emberek 
esélyegyenlőségének szabályai” c. dokumentum felhasz-
nálásával készült Magyarországon az 1998. évi XXVI. tör
vény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról, amelynek egyetlen paragrafusa tartalmaz 
a korai ellátásra vonatkozó kitételt: 

„A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának meg
felelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gon
dozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és okta
tásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttkép
zésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint.” 19 

„A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy 
fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogya
tékosságát megállapították.” 20

Az 1998. évi XXVI. törvény 2013as módosítása után 
már a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz (azaz 
az állami költségvetésből finanszírozott szolgáltatások-
hoz, adott esetben pl. a gyermekvédelmi szolgáltatások-
hoz, egészségügyi ellátáshoz, házi (gyermek)orvosi szol-
gáltatáshoz, szakszolgálati ellátáshoz) való egyenlő esé-

17 United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities,25. 
Article b), c), New York, 2006.

18 United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
28. Article 2. a) New York, 2006.
Megjegyzendő, hogy a Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities szövegének magyar nyelvű fordítása a 2007. évi XCII. tör
vény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az 
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről c. dokumen-
tumban néhol nincs összhangban a fogyatékosságról vallott korszerű 
gyógypedagógiai szemlélettel (pl. a fogyatékosságot betegségként 
aposztrofálja, állapot helyett), ezért az eredeti dokumentumot hasz-
náltam. 

19 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlő
ségük biztosításáról, 13. § (1) bek.

20 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlő
ségük biztosításáról, 13. § (3) bek.
Az 1998as törvényre alapozva került be az új Országos Fogyatékos
ügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat célkitűzései 
közé a koragyermekkori intervenció jogi és finanszírozási rendszeré-
nek szabályozására vonatkozó célkitűzés, vagyis az egészségügyi, 
szociális és oktatási rendszerekben a fogyatékos kisgyermekek ellá-
tását biztosító intézmények és szolgáltatások ellátórendszerének fe-
lülvizsgálata, és az állami források célzottabbá tételével a rendszer 
fejlesztése. [10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyaté
kos ügyi Programról].
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lyű hozzáférésének biztosítására vonatkozóan is tartal-
maz külön kitételt: „A fogyatékos személy számára – fi
gyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok elté
rő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgálta
tásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.” 21 

Több európai uniós irányelv hazai jogrendszerbe való 
illesztésével született meg az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör
vény22, amely a prevenció és a szűrés, felismerés fontos-
ságára, illetve ennek mindenki számára való biztosítá-
sára hívja fel a figyelmet: 

„Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális bizton
sággal összefüggésben érvényesíteni kell, különösen az 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül 

a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgá
latokon való részvétel,

b) a gyógyító – megelőző ellátás […] során” 23 
A korábbi Alkotmányt 2012ben felváltó Alaptörvény 

szintén tartalmazza azokat az alapvető jogokat, amelyek 
a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett a gyerme-
kek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, valamint 
a testi és lelki egészséghez való jogát hangsúlyozzák: 

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi 
és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondos
kodáshoz.” [Alaptörvény, XVI. cikk (1)]

„Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.” 
[Alaptörvény, XX. cikk (1)] – „Magyarország elismeri és 
érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 
[Alaptörvény, XXI. cikk. (1)] 

A fenti jogok biztosítása a kisgyermekes családok ese-
tében különös jelentőséggel bír, hiszen a gondoskodó, az 
optimális fejlődést biztosító környezet hiánya, a megké-
sett, eltérő fejlődés korai felismerésének elmaradása 
jelentős hátrányt jelent a felnőttkori életminőség alaku-
lására.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásáról az ENSZ Gyermekjogi Egyezmé-
nyével összhangban megfogalmazott kulcsdokumentum, 
amely előtérbe helyezi a gyermekek jogait és érdekeit, 
és elsőbbséget biztosít a gyermek családban történő ne-
velkedésének. Ehhez különböző támogatások és szolgál-
tatások igénybevételét vagy közvetítését biztosítja, meg-
határozza a veszélyeztetettség megelőzésével, felisme-
résével és kezelésével kapcsolatos feladatokat: „E törvény 
célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, 
amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a 
gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, 
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szerve
zetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel se
gítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt joga

21 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlő
ségük biztosításáról, 7/A. § (1) bek. 

22 Nyolc európai uniós irányelv átültetése történt meg, közöttük két 
olyan nagy jelentőségű irányelvé, mint a 2000/43/EK irányelv a sze-
mélyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról és 2000/78/EK irányelv a 
foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános keretei-
nek végrehajtásáról.

23 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról, 25. § (1) bek.

inak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 
teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszé
lyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a 
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról […]” 24

3. A GYERMEKJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE

3.1. RÖVID NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Az UNICEF állásfoglalása szerint a gyermekjogi nevelés 
és a gyermekjogi megközelítés az emberi jogi nevelés és 
az emberi jogi megközelítés szélesebb csoportjába tarto-
zik, de a gyermekjogi előírásokat és alapelveket sokkal 
szisztematikusabban alkalmazzák, különösen a hat „er-
nyőszerű” gyermekjogot (azaz a Gyermekek Jogairól  
szóló Egyezmény 2., 3., 4., 5., 6., 12. cikkelyeit). Ezek pedig 
a diszkrimináció vagy megkülönböztetés tilalma (pl. nem, 
vallás, bőrszín, származás, fogyatékosság alapján való 
megkülönböztetés), a legfőbb érdek figyelembevétele (pl. 
a szülőtől való elválasztás kerülése, a szabadság korláto-
zása); a gyermekjogok lehető legnagyobb mértékben való 
érvényesítése (pl. törvényhozási, közigazgatási vagy egyéb 
intézkedések); a családi és közösségi útmutatás a kibonta
kozó képességekkel összhangban (pl. a szülő gyermek irán-
ti felelőssége; a gyermek folyamatos fejlődésének tiszte-
letben tartása és biztosítása), az élethez és a fejlődéshez 
való jog (pl. az egészséghez és a pszi choszociális jólléthez 
való jog, erőszakos cselekményektől való megóvás); és a 
részvétel joga (pl. szabad véleménynyilvánítási jog, véde-
lem minden gyermekre káros gyakorlattól).25

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény egyik alapelve, hogy 
a gyermekeket kivétel nélkül minden jog megilleti, még-
is világszerte több millió gyermeket ér hátrányos meg
különböztetés csak azért, mert neki vagy családjának más 
a neme, vallása, bőrszíne, származása, nézetei, vagy 
azért, mert fogyatékossággal él. Így például a lánygyer-
mekek nagyobb eséllyel válnak az erőszak, bántalmazás 
áldozataivá, 11%ukat 15 éves koruk előtt férjhez adják, 
megsértve ezzel az egészséghez, oktatáshoz és védelem-
hez való jogaikat is.26 A fogyatékosság kérdéskörét te-
kintve elmondható, hogy ma minden huszadik 14 éves 
vagy annál fiatalabb gyermek valamilyen fogyatékos-

24 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga
tásról, 1. § (1) bek.

25 United Nations Children’s Fund: Kézikönyv a gyermekjogi nevelésről:  
A gyermekjogok bevezetése a koragyermekkori nevelésbe, az általá-
nos és a középiskolákba. UNICEF, Budapest, 2014.

 file:///C:/Users/KJ/Downloads/CRE_4_Pager_hu%20(3).pdf (Letölt-
ve: 2015. 09. 01.)
United Nations Children’s Fund: Child Rights Education Toolkit: Rooting 
Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary 
Schools. UNICEF Private Fundraising and Partnerships Division (PFP), 
2014, Geneve. http://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_
FINAL_web_version170414.pdf (Letöltve: 2015. 09. 01.)
Herczog Mária (szerk.): Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkal-
mazásához. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Budapest, 2009.

26 United Nations Children’s Fund: Kézikönyv a gyermekjogi nevelésről: A 
gyermekjogok bevezetése a koragyermekkori nevelésbe, az általános 
és a középiskolákba. UNICEF, Budapest, 2014.

 file:///C:/Users/KJ/Downloads/CRE_4_Pager_hu%20(3).pdf (Letölt-
ve: 2015. 09. 01.)
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sággal él a világban. Sokukat ez megbélyegzetté tesz, 
kerülik, kiközösítik, elhanyagolják őket. Az Egyesült Ki-
rályságban egy 2007ben végzett felmérés szerint a fo-
gyatékos gyermeket nevelő családok 70%a véli úgy, hogy 
a környezetében élők ismeretei a fogyatékosságról nem 
megfelelőek, és a családok 50%a tapasztalt valamilyen 
őket ért intézményi hátrányt.27 

A gyermekek esélyeit és jogait illetően erőteljes diffe-
renciáló tényezők még a születési hely, a család jövedelme, 
a társadalmi illetve az etnikai csoporthoz tartozás, stb. 
Az UNICEF nagy hangsúlyt fektet a szociális és gazdasági 
politikák gyermekekre gyakorolt hatására, a családok tá-
mogatására, a gyermekszegénység kérdésének prioritás-
sá emelésére.28 A téma fontosságát az Európai Bizottság 
Független Szakértői Hálózatának a társadalmi befogadás-
ról tett jelentése is kiemeli29, amely megállapítja, hogy a 
társadalmak jövőbeni fejlődése alapvetően függ attól, hogy 
egy gyermeknek vane esélye arra, hogy kibontakoztassa 
a benne rejlő képességeket és készségeket, ezért is kell a 
gyerekek esetében egyszerre jelentőséget tulajdonítani a 
gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemnek, valamint a jólétük biztosításának. A jelentés 
az Európai Unió tagországait e két dimenzió alapján négy 
kategóriába sorolja, aszerint, hogy a gyermekek hány szá-
zaléka van kitéve a szegénység, illetve a társadalmi kire-
kesztés kockázatának (lásd 1. sz. táblázat). 

1. sz. táblázat – Európai Unió országainak 
gyermekszegénység és kirekesztés szempontjából való 
kockázati besorolása (2012)

Kockázati kategória 
Tagállamok (szegénységgel 

és társadalmi kirekesztéssel 
érintett gyermekek százaléka)

Nagyon magas kockázat 
Lettország (40%),
Magyarország (40,9%),
Románia (52,2%),
Bulgária (52,3%)

Magas kockázat 

Egyesült Királyság (31,2%), 
Litvánia (31,9%),
Spanyolország (33,8%), 
Horvátország (33,8%), 
Olaszország (33,8%),
Írország (34,1%),
Görögország (35,4%)

27 UNICEF: A gyermekek helyzete a világban 2013. Fogyatékossággal élő 
gyermekek. Magyar Összefoglaló. UNICEF Magyar Bizottság, 2013. 
file:///C:/Users/KJ/Downloads/SOWC_HUn.pdf (Letöltve: 2015. 09. 01.)

28 UNICEF: Annual Report 2014. UNICEF, 2015. http://www.unicef.org/
publications/files/UNICEF Annual Report 2014 Web 07June15.pdf 
(Letöltve: 2015. 09. 25.) 

29 Network of Independent Experts on Social Inclusion: Investing in 
children: Breaking the cycle of disadvantage. European Commission, 
2014. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22 (Le-
töltve: 2015. 09. 20.)

Kockázati kategória
Tagállamok (szegénységgel 

és társadalmi kirekesztéssel 
érintett gyermekek százaléka)

Közepes kockázat 

Észtország (22,4%), 
Franciaország, (23,2%)
Belgium (23,4%),
Luxemburg (24,6%),
Szlovákia (26,6%),
Ciprus (27,5%),
Portugália (27,8%), 
Lengyelország (29,3%),
Málta (29,7%), 

Alacsony kockázat 

Finnország (14,9%),
Dánia (15,3%),
Szlovénia (16,4%),
Hollandia (16,9%),
Németország (18,4%), 
Csehország (18,8%),
Svédország (19,4%),
Ausztria (20,9%) 

Forrás: European Commission, 2014

A gyermekjogok érvényesülése kapcsán a jelentés 
hangsúlyozza, hogy azokban az országokban, ahol ala-
csony a gyermekszegénység és a gyermekekkel szembe-
ni társadalmi kirekesztés kockázata, ott hatékonyan 
működik a gyermekjogi megközelítés és magas a gyer-
mekekkel kapcsolatos jogok és szakpolitikák ismertsége. 
A nagyon magas kockázatú országok esetében, így Ma-
gyarországon is, a jelentés szerint a jogszabályok ugyan 
egyértelműen rögzítik a gyermekjogokkal kapcsolatos 
elvárásokat, ezek érvényesülése azonban a szakpoliti-
kákban erősen korlátozott. Megjegyzendő, hogy az Eu-
rópai Bizottságnak egy másik dokumentuma, a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtásával kapcsolat-
ban kiadott közlemény Csehország és Szlovákia mellett 
Magyarországot is a roma gyerekek széles körű szegre-
gációjának eklatáns példájaként említi.30

Minden gyermeknek joga van az élethez és a fejlődéshez, 
mégis az UNICEF legfrissebb jelentése szerint, bár az 
ötéves koruk előtt életüket vesztő gyermekek száma 
csaknem a felére csökkent az elmúlt két évtizedben, még 
mindig közel 16 000 gyermek hal meg naponta olyan 
okok miatt, amelyek megelőzhetőek lennének megfelelő 
táplálkozással, tiszta ivóvízzel, a fertőzések megelőzé-
sével, védőoltásokkal, gyógyszerekkel. Az ötéves kor 
alatti gyermekhalálozások 45%a újszülött korra tehe-
tő.31 A világon ma 165 millió öt év alatti kisgyermek alul-
táplált, és nem fejlődhet a korának megfelelően. A gyer-
mekek, akiket kizárólag anyatejjel táplálnak, tizennégy-
szer nagyobb eséllyel élik túl az első hat hónapot, mint 

30 Európai Bizottság: A bizottság közleménye az európai parlamentnek, a 
tanácsnak, az európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók 
bizottságának. Előrelépések a nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásában. Európai Bizottság, 2013. http://eurlex.europa.eu/
legalcontent/HU/ALL/?uri=CELEX:52013DC0454 (Letöltve: 2015. 
08. 11.)

31 UNICEF: Committing to Child Survival: A Promise Renewed. UNI-
CEF,2015.

 http://www.unicef.org/publications/files/APR_2015_Key_Findings_ 
8_Sep_15.pdf (Letöltve: 2015. 10. 25.) 
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azok, akiket nem szoptatnak. A születést követő első 
napon megkezdett szoptatás akár 45%kal is csökkent-
heti a csecsemőhalál kockázatát.32 Segíti a gyermekek 
tanulási képességét, és hozzájárul a túlsúly, illetve a ké-
sőbb fellépő krónikus betegségek megelőzéséhez is.33 
Annak ellenére, hogy a szoptatás jótékony hatásai világ-
szerte ismertek, 2015ben a világ hathónaposnál fiata-
labb csecsemőinek mindössze nagyjából kétötödét táp-
lálták kizárólag anyatejjel.34 

Az emberi élet elengedhetetlen feltételeként 2010 jú-
liusában az ENSZ Közgyűlése alapvető emberi joggá nyil-
vánította a biztonságos és tiszta ivóvízhez és a megfele-
lő tisztálkodási és higiéniai lehetőségekhez való hozzá-
férést. Ugyanakkor a megfelelő ivóvízhez való hozzáférés 
hiánya, illetve a higiénés körülmények elégtelensége 
évente 59 millió gyermek haláláért felelős.35 A betegsé-
gek nagy részének megelőzésére és kezelésére már léte-
zik gyógyszer és védőoltás. A szegénység, a kitelepítések, 
konfliktusok, az orvosok és a kórház hiánya, vagy a nagy 
távolság miatt azonban ezek nem mindig érik el a rászo-
ruló gyermekeket és családokat. Évente a világon nagy-
jából 1,5 millió gyermek hal meg azért, mert nem kapja 
meg a védőoltásokat,36 2014ben az egy éven aluli gye-
rekek közül 18,7 millióan nem kapták meg az első kom-
binált kötelező védőoltást.37 

Jelenleg 500 millió és másfél milliárd közé tehető azok-
nak a gyerekeknek a száma, akik évente erőszak, kizsák-
mányolás vagy durva bánásmód áldozatai lesznek. Ezek 
a rossz élmények hosszú távon kihatnak a gyermekek 
fizikai és mentális egészségére – rontják tanulási és be-
illeszkedési képességeiket, és megnehezítik a felnőtté 
válás folyamatát. Minden gyermeknek – nemétől, kultu-
rális, vallási és társadalmigazdasági hovatartozásától 
függetlenül – joga van ahhoz, hogy biztonságban nőhessen 
fel. Ennek ellenére a gyermekek világszerte ki vannak 
téve az erőszak veszélyének: a háborús övezetekben, az 
utcákon, az online térben, de még otthonukban, iskolá-
jukban is.38 Egy 190 országra kiterjedő kutatás a gyere-

32 UNICEF: Improving Child Nutrition. The achievable imperativefor 
global progress, UNICEF, 2013. http://data.unicef.org/corecode/
uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/NutritionReport_
April2013_Final_29.pdf (Letöltve: 2015. 10. 25.)

33 Harder T, Bergman R, Kallischnigg G et al (2005) Duration of 
breastfeeding and risk of overweight: a metaanalysis. American 
Journal of Epidemiology; 162:397–403.
Huang, J., Vaughn, M.G. & Kremer, K. P. (2015). Breastfeeding and child 
development outcomes: an investigation of the nurturing hypothesis. 
Maternal and Child Nutrition, DOI: 10.1111/mcn.12200.

34 UNICEF: Committing to Child Survival: A Promise Renewed. http://
www.unicef.org/publications/files/APR_2015_Key_Findings_8_
Sep_15.pdf (Letöltve: 2015. 10. 25.)

35 WHO: Key facts from JMP 2015 Report. WHO. http://www.who.int/
water_sanitation_health/publications/JMP2015keyfactsenrev.
pdf?ua=1 (Letöltve: 2015. 09. 25.) 

36 WHO: Global Health Observatory (GHO) data, WHO, 2008. 
 http://www.who.int/gho/immunization/en/ (Letöltve: 2015. 10. 25.)
37 WHO: Global Immunization Data, WHO, 2015. http://www.who.int/

immunization/monitoring_surveillance/Global_Immunization_
Data.pdf?ua=1 (Letöltve: 2015. 10. 25.)

38 United Nations Children’s Fund: Annual Report. UNICEF, New York, 
USA, 2013.

 http://www. UNICEF_Annual_Report_2013_web_26_June_2014.pdf 
(Letöltés dátuma: 2015. 09. 01.) 

kek elleni erőszak globális formáit vizsgálta, köztük a 
személyek közötti erőszak típusainak – fizikai, érzelmi 
és szexuális – megjelenését. Az eredmények alapján át-
lagosan 10ből 6 gyermek (közel 1 milliárd) 2 és 14 éves 
kora között rendszeres, gondviselőik által elkövetett 
testi fenyítésnek van kitéve. 

A legtöbb esetben a gyermekek a testi fenyítés és a 
pszichológiai agresszió együttesének áldozatai. Az ada-
tot szolgáltató országok háromnegyedére igaz, hogy az 
alacsony gazdasági státuszú, illetve az oktatásban egy-
általán nem részesülő vagy alacsonyan képzett felnőt-
tek nagyobb valószínűséggel támogatják a testi fenyí-
tést, mint a tehetősebbek, illetve magasabb iskolázott
ságúak. A gyermekek ellen elkövetett erőszak mögött 
leggyakrabban éppen a gondozásukkal megbízott sze-
mélyek állnak, vagy akikkel a gyermekek napi szinten 
kapcsolatba kerülnek: szülők, gondozók, kortársak és 
közelálló személyek.39 Az érzelmi bántalmazásról nin-
csenek egyértelmű adatok a mérés nehézsége okán, 
ezért a bántalmazások megoszlása sem mutatható ki 
egyértelműen.

Egy amerikai kongresszusi jelentés szerint 2005–2006
ban minden 58. gyermeket érintő sértés 61%a elhanya-
golás, 44%a pedig erőszak volt, ez utóbbiból 58% fizikai, 
27% esetében érzelmi, 24% pedig szexuális abúzus.  
A korcsoportokat tekintve ugyan a sértettség a 0–2 éves 
korban kisebb, mint az idősebb korosztályoknál, de nagy 
valószínűséggel a felfedezési arány rosszabb az alacso-
nyabb életkorokban. Bántalmazás szempontjából a 6–8 
évesek a legveszélyeztetettebbek. A fogyatékos gyerekek 
fizikai abúzusa és elhanyagolása alacsony arányú ugyan, 
de a sérülések mértéke sokkal komolyabb, mint a vonat-
koztatási csoportban, és az érzelmi elhanyagolás is ma-
gasabb arányban van jelen.40 A becslések szerint Euró-
pában minden ötödik gyermek szexuális erőszak áldo-
zatává válik valamilyen formában.41 

3.2. A MAGYARORSZÁGI HELYZET

Az egyenlő bánásmódról szóló, 2003ban elfogadott tör-
vénynek köszönhető jogalkotási előrelépések és a meg
különböztetés felszámolására irányuló intézkedések és 
programok ellenére bizonyos gyermekcsoportok hát-

39 United Nations Children’s Fund: Hidden in Plain Sight: A statistical 
analysis of violence against children, UNICEF, New York, USA, 2014. 
http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_
statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf (Letöltve: 2015. 09. 01.)
UNICEF: Szemünk előtt, mégis láthatatlan. A gyermekek ellen elköve-
tett erőszak statisztikai elemzése. UNICEF Magyar Bizottság, Buda-
pest, 2014. http://unicef.hu/unicef_ENDViolence_szemunkelott_
lathatatlan.docx (Letöltve: 2015. 09. 01.) 

40 Sedlak, A.J., Mettenburg, J., Basena, M., Petta, I., McPherson, K., Greene, 
A., and Li, S.: Fourth National Incidence Study of Child Abuse and Ne-
glect (NIS–4): Report to Congress. Washington, DC: U.S. Department 
of Health and Human Services, Administration for Children and Fami
lies, 2010.

41 Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe: Vá-
rosok és régiók: egyezmény a gyermekek elleni szexuális erőszak 
megakadályozására, 2010. 

 file:///C:/Users/KJ/Downloads/PREMS%20101114%20HUN%20
5001%20Leaflet%20One%20in%20Five%20congres%20BAT%20
(1).pdf  (Letöltve: 2015. 09. 01.)
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rányt szenvednek ezen a téren. Így az ENSZ Gyermekjo-
gi Bizottsága aggodalmát fejezte ki, hogy Magyarorszá-
gon továbbra is jelen van egyfajta diszkriminatív attitűd, 
különösen a roma gyermekeket sújtja az etnikai helyze-
tük miatti megbélyegzés, a kirekesztés és a lakhatással, 
foglalkoztatással, egészségügyi ellátással, örökbefoga-
dással és oktatási létesítményekkel kapcsolatos társa-
dalmigazdasági egyenlőtlenség44. Hasonlóképpen, bár 
jogszabályok garantálják a fogyatékos gyermekek joga-
it, ezek érvényesülése kapcsán a gyakorlatban több te-
rületen is nehézségek azonosíthatóak. Így kevéssé haté-
konyan akadályozható meg, hogy a fogyatékos gyerme-
keket anyagi vagy egyéb okokból elválasszák a család-
juktól. Mivel nagyobb eséllyel válnak bántalmazás, illet-
ve erőszakos cselekmények áldozatává, ezeknek megelő-
zését egy hatékonyabban működő gyermekvédelmi 
rendszer működtetésével és a hatóságok felelősségének 
rögzítésével lehetne eredményesebbé tenni.

Problémaként azonosítható többek között még a szo-
ciális szolgáltatásokhoz, az egészségügyi ellátáshoz, il-
letve a köznevelési területen a pedagógiai jellegű szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés nehézkessége, a fogyaté-
kossággal élő roma gyermekeket érő többszörös megkü-
lönböztetés és a fogyatékossággal élő gyermekek eseté-
ben rendelkezésre álló források hiánya.42

A hátrányos, halmozottan hátrányos, szegény, depri
vált családokba születő gyerekek (lakhely, egyszülős 
családok, tartósan munkanélküli szülők, tizenéves 
anyák, koraszülött, kissúlyú csecsemők, függőséggel 
küzdő környezet) kiemelten veszélyeztetettek, és ennek 
ellenére éppen ők nem kapnak megfelelő, magas szín-
vonalú segítséget, tekintettel arra, hogy lakóhelyük 
többnyire hátrányos helyzetű kistérségekben van, ahol 
az erőforrások szűkösek, vagy hiányoznak.43 Ez súlyosan 
veszélyezteti a gyerekek jogát a fejlődéshez. Különösen 
igaz ez a mélyszegénységben élő roma/cigány gyerekek-
re, akiket többszörös megkülönböztetés és hátrány 
sújt.44 

Az UNICEF 2012ben publikált eredményei alapján 
2009ben minden harmadik gyermek nélkülözött Ma-
gyarországon, és minden tizedik élt szegénységben. Ez-
zel Bulgária és Románia mellett hazánk sereghajtó volt 
az Európai Uniós országok listáján. A jelentés arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a gyermekek jólétét veszélyez-
tető kockázati tényezők közül a szülők alacsony iskolá-
zottsága, a munkanélküliség és az egyszülős családmo-
dell kiemelkedően magas kockázatot jelent Magyaror-

42 Béndek Julianna (szerk.): Országjelentés Magyarországról a fogyaté-
kossággal élő gyermekekkel foglalkozó tagállami szakpolitikákról szó-
ló tanulmányhoz. Belső Politikák Főigazgatósága, 2013. http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474424/ 
IPOLLIBE_ET%282013%29474424_HU.pdf (Letöltve: 2015. 09. 01.)

43 Kereki Judit: A fogyatékosság és az ellátáshoz való hozzáférés egyen-
lőtlenségei a korai életszakaszban. In: Kolosi TamásTóth István 
György (szerk.): Társadalmi Riport, Budapest, 2010, 348–368. o.

44 Herczog Mária (szerk): Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete 
Magyarországon 2006–2012. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Bu-
dapest, 2013.

szágon.45 Ezt az eredményt más hazai kutatási eredmé-
nyek is megerősítik46, ugyanakkor nemzetközi vizsgála-
tok is alátámasztják.47 

A KSH 2009re vonatkozó adatai a gyermekek 20%os 
jövedelmi szegénységéről és csaknem 40%os deprivációs 
arányáról számolnak be.48 A TÁRKI számításai szerint, a 
Magyar Háztartás Panel és a TÁRKI Háztartás Monitor 
alapján, 2009 és 2012 között jelentős volt a szegénységi 
kockázat növekedése a gyermekek körében. 2012ben a 
teljes népességben 17%os, a 0–15 éves gyermekek között 
25,5%os volt a szegénységi ráta.49 Az UNICEF Magyar 
Bizottsága által 2012ben végzett gyermekjóléti kutatás 
eredményei szerint a magyar gyermekek körében 2009
hez képest nőtt a jólétükben veszélyeztetettek aránya. 
Jelenleg minden második gyermek nélkülöz valamilyen 
szempontból. A legnagyobb mértékben a gyermekek 
egészséges társas kapcsolataival, kortárs kötődéseivel 
kapcsolatos szükségletek kielégítetlenek. Ez pedig a gyer-
mekkori kirekesztődés egy fontos dimenziója.

A gyermekek 42%a nem tudja rendszeresen meghív-
ni magához a barátait, 35% nem jut el nyaralni, 29% 
anyagi okok miatt nem vesz részt szabadidős tevékeny-
ségekben. Az alapvető szükségletek tekintetében az 
újonnan vásárolt ruha (21%) és a napi étkezés megfele-
lő minősége problematikus. Az alapvető szükségletek 
(étkezés, ruházkodás) az alacsony jövedelmű családok 
körében sérülnek leginkább, míg az oktatáshoz kötődő 
szükségletek (pl. életkornak megfelelő könyv, tanulósa-
rok, tehetséggondozás) kielégítésében és a szociális 
szükségletek területén valamennyi jövedelmi csoport 
esetén magas kockázat azonosítható.50 

A gyermek legfőbb érdekének védelme, amely a gyerme-
kek jólétéhez szükséges védelmet és gondozást biztosít-

45 UNICEF Innocenti Research Centre: Measuring Child Poverty: New 
league tables of child poverty in the world’s rich countries’, Innocenti 
Report Card 10, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence, 2012.

 http://www.unicefirc.org/publications/pdf/rc10_eng.pdf (Letöltve: 
2015. 09. 01.) 

46 Ferge Zsuzsa és Darvas Ágnes (szerk.): Gyerekesélyek Magyarorszá-
gon. A „Legyen jobb a gyermeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bi-
zottságának 2009. évi jelentése. „Legyen jobb a gyermeknek!” Nem-
zeti Stratégia Értékelő Bizottsága, Budapest, 2010.
Szivós Péter és Tóth István György: Egyenlőtlenség és polarizálódás a 
magyar társadalomban. TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012. TÁRKI, 
Budapest, 2013.
Központi Statisztikai Hivatal: A relatív jövedelmi szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztődés (Laekeni indikátorok), 2012. In: Statisztikai 
tükör, 2013. 09. 20. 
ht t p://w w w.k sh.hu/docs/hun/xf t p/idoszak i/ laek indikator/
laekindikator12.pdf (Letöltve: 2015. 09. 20.)

47 Lásd pl. Karoly, L. A., Kilburn, M. R. and Cannon, J. S.: Early Childhood 
Interventions. Proven Results, Future Promise. Santa Monica, 
Arlington, Pittsburgh: RAND Corp., 2005.

48 Központi Statisztikai Hivatal: A szegénység és a társadalmi kirekesz-
tődés (Laekeni indikátorok, 2009), In: Statisztikai Tükör, 2010. IV. 
évf. 91. sz., 1–9. o.

 ht t p://w w w.k sh.hu/docs/hun/xf t p/idoszak i/ laek indikator/
laekindikator09.pdf (Letöltve: 2015. 01. 05.) 

49 Szivós Péter és Tóth István György: Egyenlőtlenség és polarizálódás a 
magyar társadalomban. TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2012. TÁRKI, 
Budapest, 2013.

50 Gyurkó Szilvia és Németh Barbara: Te hogy vagy? Az UNICEF Magyar 
Bizottság Gyermekjólléti jelentése. UNICEF Magyar Bizottság, Buda-
pest, 2013.
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ja az ehhez szükséges törvényhozási és közigazgatási 
intézkedések meghozatalával (figyelembe véve a gyer-
mek szülei, gyámja és az érte törvényesen felelős más 
személyek jogait és kötelességeit egyaránt), több helyen 
sérül, hiszen a hatályos magyar jogszabályok nem min-
den esetben veszik figyelembe a gyermekjogi egyezmény 
ezen cikkét (pl. az igazságszolgáltatásban az elzárással 
összefüggésben, a testi fenyítés alkalmazásakor, bántal-
mazás kezelésekor stb.).51 

A gyermek joga az élethez, a fejlődéshez, felöleli többek 
között a gyermek testi és lelki fejlődéséhez szükséges 
létszükségleteinek, az egészségügyi ellátásnak, valamint 
a szükségletekhez illeszkedő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek a biztosítását. Magyarországon az egész-
ségügyi ellátórendszer fejlettségét jól mutató indikátor, 
a csecsemőhalálozási arányszám ugyan 2000 óta felére 
csökkent és 5 ezrelék alá esett, még így is jóval megha-
ladja a fejlett európai országokét.52 Az egészségügyi el-
látás másik alapindikátoraként használt alacsony szüle-
tési testsúly mutatója 2000–2014 között 8,2–8,9% kö-
zötti értéket mutatott, enyhén növekvő trenddel.53 Ez az 
arány meghaladja a 6,6os OECD átlagot és az OECD or-
szágok döntő többségének mutatóit.54 A koraszülések 
jelentős részében a szakemberek az okokat elsősorban 
a család szocioökonómiai hátterével és az azzal össze-
függésbe hozható negatívan ható életmódbeli tényezők-
kel magyarázzák. Például a várandósság alatti dohány-
zók aránya országosan 14,4% az elmúlt 13 év átlagát 
tekintve, de néhány megyében a 25%ot is eléri. Ezekben 
a megyékben a koraszüléseknek is lényegesen magasabb 
a prevalenciája.55 

A hatékonyabb megelőzéshez a prevenció területén 
dolgozó szakembereknek új módszerekkel, eszközökkel 
való felvértezésére, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására lenne szükség. Magyarországon az egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás vertikálisan 
és horizontálisan is egyenlőtlen, az ellátás régióspeci-
fikus, a hozzáférési hiányosságok szorosan összefügge-
nek a területek hátrányos gazdasági, szociális helyzeté-
vel.56 A hátrányos helyzetű térségekben számos helyen 
betöltetlenek az orvosi praxisok és a védőnői állások, és 

51 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Köz
pont: Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakemberek-
nek. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 
Központ, Budapest, 2014. http://www.obdk.hu/UserFiles/altalanos_
gyerekjog_v03.pdf (Letöltve: 2015. 08. 05.)

52 Központi Statisztikai Hivatal: A haláloki struktúra változása Magyar-
országon, 2000–2012. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014. 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/halalokistruk.
pdf (Letöltve: 2015. 01. 05.) 

53 Az adatok az Állami Egészségi Ellátó Központ Internetes Magyar 
Egészségügyi Adattár Regionális Egészségügyi Adattár Online adat-
bázisából származnak (ÁEEK IMEA-REA, 2000–2014).

54 OECD: Health Status: Infant health. OECD. Stat., 2012. http://stats.
oecd.org/# (Letöltve: 2015. 09. 14.)

55 Fogarasi-Grenczer Andrea, Balázs Péter: A dohányzás és a környezeti 
dohányfüstártalom kapcsolata a koraszülésekkel. In: Orvosi Hetilap. 
2012. 153. évf. 18. sz., 690–694. o.

56 Kereki Judit (írta és szerk.): Regionális helyzetértékelés a koragyer-
mekkori intézményrendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásá-
hoz. Kutatási zárójelentés. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonpro-
fit Kft., Budapest, 2011.

alacsonyabb a házi gyermekorvosok száma, inkább ve-
gyes praxisokban látják el a gyermekeket. Kutatási ada-
tok szerint, ezekben a régiókban a gyermekek közül töb-
ben és rosszabb állapotban kerülnek kórházba, kisebb 
arányban kapják meg a szakma szabályai szerint a kor-
szerű kezeléseket, tápszereket, fakultatív védőoltásokat, 
sűrűbben kapnak indokolatlanul antibiotikumot, és 
gyakrabban esnek ki az életkorhoz kötött szűrővizsgá-
latokból.57

A védőnői ellátás kiegyensúlyozottabb, bár jellemző, 
hogy míg a területi védőnői jelentések alapján az orszá-
gosan nyilvántartott, gondozott családok több mint  
10%a él a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, 
ugyanakkor a települések felében gondot jelent a védőnői 
ellátás megszervezése.58 A leghátrányosabb helyzetű 
települések kevesebb mint felébe nem jut el családsegítő, 
gyermekjóléti szolgálatot a települések kétötödében ta-
lálunk.59 A speciális koragyermekkori intervenciós szol-
gáltatások elérhetősége, minősége és megfizethetősége 
egyenlőtlenséget mutat, az ellátást igénylő gyerekek 
közel 40%a nem jut hozzá a megfelelő szolgáltatások-
hoz, különösen az elmaradott kistelepüléseken élő csa-
ládok gyermekeinek esélyei alacsonyak a hozzáférés 
tekintetében.60 

Az 1997. évi Gyermekvédelmi törvényben a gyermeki 
jogok között ott találjuk a szülő kötelezettségét, hogy 
gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 
szükséges feltételeket biztosítsa, illetve a gyermek jogát 
az egészséges fejlődéshez, valamint a fogyatékos gyermek 
jogát a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 
különleges ellátáshoz.61 Ugyanakkor a szülői kötelezett-
ségek területén több hiátus is azonosítható, így pl. a szülő 
nem kötelezhető arra, hogy az életkori szűrésekre (kettő 
kivételével), orvosi vizsgálatokra vagy óvodáskor előtt a 
szakértői bizottsági vizsgálatokra elvigye a gyermekét, 
valamint arra sem, hogy a köznevelési törvényben bizto-
sított korai fejlesztést igénybe vegye. A feltételek biztosí-
tása mellett ennek érvényre juttatásához a megfelelő 
ösztönzők kidolgozására lenne szükség. 

 http://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop_311/4piller/
regionalis_helyzetertekeles_kezirat.pdf  (Letöltve: 2015. 09. 20.)

57 Kádár Ferenc, Paksy László, Kálmán Mihály, Póta György és Dolowschiák 
Annamária: Ki látja el a gyerekeket 2020ban? In: Hírvivő, 2010. XV.  4. 
2–4. o.
Kádár Ferenc, Kálmán Mihály, Paksy László és Paksy András: Gyermek-
orvosok és háziorvosok gyermekalapellátásának összehasonlítása. 
In: Hírvivő, 2011. XVI. 11. 6–9. o.

58 Kereki Judit (írta és szerk.): Regionális helyzetértékelés a koragyer-
mekkori intézményrendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásá-
hoz. Kutatási zárójelentés. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonpro-
fit Kft., Budapest, 2011.

 http://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop_311/4piller/
regionalis_helyzetertekeles_kezirat.pdf  (Letöltve: 2015. 09. 20.)

59 MITE Műhely: LHH adatbázis, 2007. http://mitemuhely.hu/lhh/lhh
dokumentumok,108.html (Letöltve: 2015. 09. 20.)

60  Kereki Judit, Lannert Judit (írta és szerk.): A korai intervenciós intéz
ményrendszer hazai működése. Kutatási zárójelentés. TÁRKITUDOK 
ZRT – FSZK. Budapest, 2009. http://www.fszk.hu/opi/szolgaltatas/
koraiintervencio/FINAL _0302_MODOSITOTT_Zarotanulmany_
KORINT.pdf (Letöltve: 2015. 09. 08.)

61 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga
tásról, 6. § és 12. §
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A bántalmazás, elhanyagolás kérdéskörét tekintve a 
rendelkezésre álló adatok a problémák töredékét jelení-
tik meg. 2013ban a gyermekjóléti szolgálatok látóköré-
be közel 7000 bántalmazott gyermek került, akiknek 
88%át családjukban érte a bántalmazás. Fizikai erősza-
kot a gyerekek 35%a, lelki bántalmazást 60%uk, sze-
xuális erőszakot 5%uk szenvedett el. Az elhanyagolt 
regisztrált gyerekek száma közel 29 000, ennek fele a 
fizikailag, másik fele az érzelmileg elhanyagolt gyerekek 
köre.62 Igazából a rossz bánásmódról nincsenek pontos 
adatok, sokszor nem kerül napvilágra a gyerekek ellen 
a családban elkövetett bármilyen erőszak, még akkor 
sem, ha ennek huzamos ideig kiszolgáltatott is a gyermek. 
A cselekmények látenciája nagyon magas, egyes becslé-
sek szerint esetek tízezrei maradnak titokban, ahol a 
bántalmazások hatására a gyerekek súlyos testi, lelki 
károsodást szenvednek el. A szakemberek szerint a ki-
derítetlenség okai között valószínűleg a családon belüli 
titok, a szolgáltatások, a megelőző, kezelő programok és 
a szakemberek hiánya, a jogalkalmazás esetlegessége, a 
szakemberek felkészületlensége, eszköztelensége, fele-
lősségének hiányai szerepelnek.63 

Egy korábban végzett kutatás alapján, amely Magyar-
országon első ízben térképezte fel a családon belüli 
erőszak előfordulását, a gyermekverés a magyar társa-
dalomban elfogadott fegyelmezési eszköz, a szülők 
70%a értett egyet azzal, hogy a szülőnek joga van meg-
pofozni a gyermekét, ha az „megérdemli”.64 2004ben 
az Európa Tanács tagállamainak parlamenti közgyűlé-
sén elfogadták azt a célkitűzést, mely szerint egész Eu-
rópában legyen tilos a testi fenyítés minden formája. 
Még ugyanebben az évben Magyarországon módosítot-
ták az 1997es gyermekvédelmi törvényt, és a gyerme-
ki jogok közé beemelték a testi fenyítés teljes tilalmát. 
Ennek értelmében nemcsak a fizikai bántalmazás em-
bertelen, kegyetlen, durva formái, hanem a testi fenyí-
tés minden formája tiltott. Problémát jelent, hogy a 
büntetőjogban nem jelenik meg a testi fenyítés fogalma, 
a tiltás mellé nem rendeltek szankciót. Ugyanakkor a 
szülők megfelelő tájékoztatása, preventív jellegű támo-
gatása, szülői készségeik fejlesztése, ismeretekkel való 
ellátása hiányzik. 

Az Európa Tanács Egyezményét A gyermekek védelmé
ről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás 
ellen létrejött megállapodást (Lanzarotei Egyezmény) 
Magyarország 2010. november 29én aláírta, de nem ra-
tifikálta. Az egyezmény a gyerekekre irányuló szexuális 
erőszak összes formáját (beleértve a gyermekprostitú-
ciót, a pornográfiát, a gyerekek szexuális bántalmazá-
sának és kihasználásának minden formáját) tiltja, és a 

62 Központi Statisztikai Hivatal: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2013. 
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014.

63 Herczog Mária (szerk.): Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete 
Magyarországon 2006–2012. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, Bu-
dapest, 2013.

64 Nagy Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanul-
mányok 12. , TÁRKI, Budapest, 1999.

gyermekkorú áldozatok jogainak védelmét célozza.65 Ezt 
megelőzően 2005ben egy gyermekek elleni szexuális 
visszaéléseket vizsgáló kutatás összefoglaló tanulmánya 
több visszásságra hívta fel a figyelmet. Eszerint a 2000 
és 2003 között zajló esetek felében a rendőrség semmi-
féle szabadságot korlátozó eljárást nem léptetett életbe 
az elkövetővel szemben. A gyermekáldozatokat az esetek 
84%ában több mint egyszer hallgatták ki, de előfordult, 
hogy hathét alkalommal kellett vallomást tenniük. Spe-
ciális, gyermekek kihallgatására alkalmas szobát mind-
össze egy esetben használtak. A bizonyítékok felderíté-
se közel sem volt kielégítő, helyszíni szemlét az esetek 
20%ában tartottak, forró nyomon egy esetben sem in-
dult nyomozás. Az eljáró hatóság rendszeresen alkal-
mazta a szembesítés gyakorlatát, mely a sértett gyermek 
számára traumatizáló hatású lehet, ráadásul a kutatás-
ban érintett esetek 100%ában feleslegesnek bizonyult.66 

Később, 2011ben a Pandóra Szelencéje projekt kere-
tében több országban, köztük Magyarországon is, szintén 
a gyerekek szexuális bántalmazását vizsgálták. A kutatás 
hazai rendőrségi adatokra hivatkozva megállapította, 
hogy a tizenkét év alatti, speciális védelmet élvező gye-
rekek aránya a sértettek között 41%, az öt év alatti kor-
osztály ellen elkövetett bűncselekmények a legkevésbé 
felderítettek. A sértettek nagyjából 80%a lány. 2006–
2010 között a regisztrált bűncselekmények 64%a jutott 
el vádemelésig és átlagosan 3637%ukban kapott bün-
tetést az elkövető, tehát az ügyek jelentős része még az-
előtt megszűnik, mielőtt a vádemelés történne.67 Az el-
követők 75–85%a férfi. Bár a rendőrség idegen elköve-
tőt regisztrál legmagasabb arányban, a hazai szakembe-
rek tapasztalatai és kutatási adatok azt mutatják, hogy 
az elkövetők nagyobb százaléka a gyermek édesapja, 
mostohaapja, nagybácsi, ismerős.68

A bántalmazás gyakran olyan korban kezdődik, amikor 
a gyermek még nem is érti, hogy mi történik vele, nem 
képes visszautasítani a közeledést. A gyermekek számá-
ra hasonlóan nagy traumát jelent maga a büntetőeljárás, 
a többszöri meghallgatás, mint a sérelmükre elkövetett 

65 Európa Tanács: Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelmé-
ről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen. Eu-
rópa Tanács Egyezmény Sorozat. Európa Tanács, Lanzarote, 2007.

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCT
MContent?documentId=090000168046e1d2 (Letöltve: 2015. 09. 20.)
Council of Europe: Lanzarote Convention, 2015. http://www.coe.int/
en/web/children/lanzaroteconvention (Letöltve: 2015. 09. 20.)

66 Diószegi Gábor: A gyermekkorúak sérelmére elkövetett nemi bűncse-
lekmények. In: Belügyi Szemle 2006, 54, 3., 3–23. o.

67 Horváth Éva, Lengyel Judit, Ónody-Molnár Dóra és Tóth Melinda: Gyer-
mekek szexuális bántalmazása. Adatgyűjtésen, felmérésen, eset-
elemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a Pandóra 
Szelencéje nevű nemzetközi projekt részeként. Független Médiaköz-
pont, Budapest, 2011.

68 Morvai Krisztina: A „gyermekekkel szembeni rossz bánásmód” (erő-
szak, elhanyagolás, visszaélés) Magyarországon az ezredfordulón – 
büntetőbírósági ítéletek tükrében. In: Collega, 2002, 3. szám, 13–20. o.
Király Réka: A gyerekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncse-
lekmények. In: Büntetőjogi Tanulmányok, 2004, 68. o.
Betlen Anna, Pap Enikő: Módszertani ajánlások a szexuális erőszak ál-
dozataival foglalkozó szakemberek számára. Keret Koalíció, Buda-
pest, 2012.
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bűncselekmény.69 [A helyzet javítására a 32/2011. (XI. 
18.) KIM rendelet értelmében 2014. január 1jéig minden 
megyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén leg
alább egy gyermekbarát meghallgató szobát kellett fel
állítani. Ennek ellenére egy 2015ös ombudsmani jelen
tés70 a hozzáférés tekintetében még mindig talált hiá
nyosságokat.]

Az ombudsmanhoz érkező beadványok a 2013as év
ben a korábbi évekhez hasonlóan nagy arányban a gyer
mekvédelmi, gyermekjóléti szervek mulasztásaival, a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer működési problémáival 
kapcsolatos eseteket ölelték fel. Az alapvető jogok bizto
sa a bántalmazás, elhanyagolás kérdésköre kapcsán 
megállapítja, hogy jelenleg a hazai feltételrendszer, a 
szolgáltatói, intézményes háttér nem megfelelő ahhoz, 
hogy a jelzőrendszeri tagok számára biztosítaná kötele
zettségeik teljesítését. A jelzést követően a gyermekvé
delmi rendszer nem működik gyorsan, pontosan és ha
tékonyan, a hatósági eljárások kritikája mellett rámuta
tott a rendszerszintű, szabályozásból adódó visszás 
elemekre is.71 Az esetekben megnyilvánuló jelenségek 
kimerítik a rendszerabúzus tényét.72

69 Komp Bálint: Adalékok az egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
elméletéhez és bizonyításával kapcsolatos gyakorlati nehézségek
hez. In: Diskurzus. 2014. 1. 15–25. o.

70 Székely László: Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB
1861/2014. számú ügyben. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bu
dapest, 2015.

71 Dr. Kovács Zsolt: Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyette
seinek tevékenységéről 2013. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 
Budapest, 2014.

72 A rendszerabúzus fogalmán az intézményi erőszak olyan formáit ért
jük, amelyek az ellátórendszerből fakadóan, vagy a rendszer diszfunk
cionális működése következtében okoznak kárt, hátrányt. (Cashmore, 
Dolby és Brennan, 1994, idézi Herczog Mária: Intézményi erőszak és 

ÖSSZEGZÉS

A korai életévek fejlődésben betöltött kiemelt szerepe, 
az egészséges életkezdet támogatásának és a későbbi 
hosszú távú egészség biztosításának szükséges volta 
indukálja, hogy a gyermeki jogokban a koragyermekkor 
fontossága érvényre jusson. Bár a nemzetközi dokumen
tumok és a magyar jogszabályok is egyértelműen rögzí
tik a gyermekjogokkal kapcsolatos kívánalmakat, azon
ban ezek érvényesülése a szakpolitikákban erősen kor
látozott. 

A gyermekek jóléte közvetlenül tükrözi egy társadalom 
jólétét. A kisgyermekkorba történő befektetésnek több 
szempontból is fontos hozadéka van. A következő gene
ráció jobb egészségi állapotának, táplálkozásának és 
képzettségi szintjének a javítása mellett előmozdítja a 
nemek közötti egyenlőséget, visszaszorítja az erőszakot, 
csökkenti a jövedelmi, etnikai és földrajzi egyenlőtlen
ségeket és a szegénység újratermelődését, elősegíti a 
hátrányok felszámolását, időben nyújt intervenciós tá
mogatást a fogyatékos személyeknek. Ugyanakkor a 
költségek hosszú távú megtérülése szempontjából is 
óriási a jelentősége. Nő a termelékenység, csökkennek a 
jóléti rendszer fenntartásának költségei, az oktatásba 
fektetett beruházások megtérülése javul, összességében 
egy egészséges, fenntartható, gazdaságilag jól funkcio
náló társadalom működése teremtődik meg. A gazdasá
gi érvek mellett természetesen erkölcsi felelősség is a 
gyermekek optimális fejlődésének a támogatása.

rendszerabúzus. In: Borbíró Andrea, Kerezsi Klára (szerk.): A kriminál
politika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve – 2009. I. TÁMOP 
5.6.2. projekt., 2009, 347–361., http://bunmegelozes.easyhosting.hu/
dok/tamop_tk_1_alt+gyfk.pdf (Letöltve: 2015. 09. 05.)
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NÉZŐPONTOK

DR. BENE BEÁTA – DR. GYŐRFFY ZSUZSANNA – DR. MURÁNYI FANNI

Ellentmondó szabályok, akadályok, hiányzó garanciák, ismeretlen 
segítő programok – a külföldi gyermekek oktatáshoz való jogának 
érvényesülése ombudsmani szemmel

Az ombudsmantörvény az alapvető jogok biztosa kiemelt 
feladatai közt nevesíti a gyermekek jogainak védelmét. 
Az ombudsman ennek megfelelve a gyermeki jogok ér-
vényesülését évről évre változó fókuszú, hivatalból in-
dított átfogó vizsgálatokkal monitorozza. A biztosok 
gyakorlatában az egyik állandó, visszatérő elem a kiszol-
gáltatott helyzetű gyermekeket ért jogsérelmekkel szem-
beni védelem erősítése, amely lehet a figyelemfelhívás, 
a visszásságok és a konstruktív alapjogi kritika felmuta-
tása. Az érintettek helyzetéből nemcsak a kiemelt figye-
lem következik, hanem a megelőzés, a jogalkotó szerve-
ket, a jogalkalmazó hatóságokat és civilszakmai szférát 
is magában foglaló közegben az együttműködés és a kö-
zös megoldáskeresés fontossága. A magyar ombudsman-
intézmény működésében sokáig a hagyományos, reaktív 
eszközök domináltak, azaz a panaszalapú konkrét vizs-
gálatok mutattak rá a problémákra. Hamar megjelentek 
azonban azok a területi vagy intézményi fókuszvizsgá-
latok is, amelyek révén a biztosok igyekeztek feltárni, 
hogy például egyegy gyermekvédelmi vagy oktatási
nevelési intézményben sérülneke az ott élő, tanuló gyer-
mekek alapvető jogai, megfelelőeke az ellátási körülmé-
nyek. Ezekben az ügyekben gyakran fény derült a rend-
szerhibákra, a hibás, következetlen gyakorlatra, ellent-
mondó szabályozásra, ezek orvoslása érdekében pedig 
egész ajánláslistákat rögzítettek a jelentések. Az om-
budsman, a gyermekek jogait érintő aggályok felmutatá-
sa során, az alkotmány mellett sok esetben hívta segít-
ségül, támaszkodott mérceként a nemzetközi, így az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezménye adta sztenderdekre is.

2015 elején a biztos az éves Gyermekjogi Stratégiájá-
ban a korábbi tematikus projektek helyett évi rendsze-
rességgel 45 átfogó jellegű, széles körű adatgyűjtésre 
épülő hivatalbóli vizsgálat indításáról döntött a gyer-
mekjogi területen. 2015ben az egyik ilyen kiemelt, 
stratégiai vizsgálat fókuszát a Magyarországon tartóz-
kodó külföldi állampolgárságú gyermekek tankötele-
zettségének teljesítése, oktatáshoz való jogának érvé-
nyesülése jelentette. 

A biztos a tapasztalatokat és megállapításokat az AJB-
1027/2015. számú jelentésében foglalta össze.1 Az om-

1 Az ombudsmani jelentés szövege itt kereshető: http://www.ajbh.hu/
jelentesekinditvanyokallasfoglalasok 

budsmani vizsgálat kiindulópontját azok a jelzések és 
tapasztalatok jelentették, amelyek arról számoltak be, 
hogy számos Magyarországon munkát vállaló külföldi, 
főleg román állampolgárságú személlyel hazánkban 
tartózkodó gyermek marad távol tartósan, akár évekre 
is az iskolai oktatástól. Ha pedig erre az aggályos hely-
zetre egyáltalán fény derül, akkor a szülők jellemzően 
arra hivatkoznak, hogy rájuk a hazájuk szerinti okta-
tási rendszer szabályai vonatkoznak, gyermekeik pedig 
e szabályok szerint, például magántanulóként végzik 
iskolai tanulmányaikat. A tapasztalatok egyértelműen 
azt mutatták, hogy az érintett családokban a gyerme-
kek sem Magyarországon, sem az állampolgárságuk 
szerinti országban nem tesznek eleget tankötelezett-
ségüknek, amely így a gyermekek esetében megnehe-
zíti vagy akár el is lehetetleníti az oktatáshoz való jog 
megfelelő érvényesülését.

A biztosi vizsgálat egyik alapgondolata az volt, hogy 
a szülőket alkotmányos vagy törvényi feladatként kö-
telező tankötelezettség teljesítésének elmulasztása 
komoly, nem egyszer nehezen visszafordítható, súlyos 
következményekkel jár, így szorosan összefügg a gyer-
mekek gondoskodáshoz és védelemhez való jogának 
érvényesülésével. A jelentés alapvetése volt, hogy az 
iskolába járásból, az oktatásban való részvételből való 
tartós kiesés akadályozza a gyermek fejlődését, nega-
tívan befolyásolja későbbi sorsát. E szempontból pedig 
gyermekek, az idegen nyelvi környezettel is súlyosbít-
va fokozottan kiszolgáltatottak.

Közös írásunkban szeretnénk áttekintést nyújtani a 
terjedelmes jelentés legfontosabb tapasztalatairól, sze-
retnénk bemutatni kulcsmegállapításokat, összefüggése-
ket, végül szólni a kezdeményezésekről, az eredmények-
ről, ha úgy tetszik, a szakmai párbeszéd első lépéseiről.

AZ IRÁNYADÓ NEMZETKÖZI SZTENDERDEK  
ÉS KÜLFÖLDI JOGI MEGOLDÁSOK

A magyar alapjogi gyakorlaton, a releváns alkotmány-
bírósági tételeken túl a jelentés külön is hivatkozza az 
ENSZ Gyermekjogi Egyezményét2 és aláhúzza azt, hogy 

2 Az 1991. évi LXIV. törvény, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 
1989. november 20án kelt Egyezmény kihirdetéséről (a továbbiak-
ban: Egyezmény).
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az oktatáshoz való jog szoros kapcsolatban áll a gyer-
mekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával. 
Lényeges, hogy az Egyezmény 4. cikke szerint a részes 
államok – így Magyarország – arra vállalnak kötelezett-
séget, hogy meghoznak minden olyan törvényhozási, 
közigazgatási vagy egyéb intézkedést, amelyek az 
Egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szük-
ségesek. Az Egyezmény 28. cikke szerint pedig a részes 
államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való 
jogát, és különösen e jog gyakorlásának fokozatos, az 
esélyegyenlőség alapján való gyakorlása céljából az 
alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és in-
gyenessé teszik.

A jelentés utalt arra, hogy az ENSZ Gyermekek Jogai-
nak Bizottsága a 2014 szeptemberében elfogadott, Ma-
gyarországról szóló harmadik, negyedik és ötödik ösz-
szevont időszakos jelentésre vonatkozó záró észrevé-
telei közt az oktatáshoz való jogot érintően az aggodal-
mát fejezte ki a menedékkérő gyermekeknek az okta-
táshoz való korlátozott hozzáférése miatt, a migráns 
gyermekek egyéni igényeire összpontosító, speciális 
integrációs programok és az interkulturális oktatás 
hiánya miatt. A Bizottság ezért záró észrevételeiben 
kiemelten javasolta, hogy Magyarország részes állam-
ként tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
területén élő minden gyermeknek az oktatáshoz való 
hozzáférése biztosított legyen, továbbá az iskolába járó 
gyermekek egyéni igényeinek kielégítése érdekében 
további integrált osztályokat és interkulturális oktatást 
biztosítson, különösen a migráns gyermekek számára.3

A jelentés a külföldi joggyakorlat néhány relevánsnak 
tartott elemét – a műfajból is adódóan a teljesség igénye 
nélkül, figyelemfelhívásként – is be kívánta mutatni 
röviden, három országot említett ebben a körben, az 
Egyesült Királyságot, Franciaországot és Ausztriát.

Az Egyesült Királyságban az 1996os Education Act 4 (a 
továbbiakban: EA) 8. szakasza szerint a tankötelezettség 
5 éves kortól 16 éves korig tart. Az iskolai hiányzásokat 
folyamatosan nyomon követik és értékelik. Az EA 7. §a 
kimondja, hogy a szülő felelős azért, hogy gyermeke ré-
szesüljön a tankötelezettségének ideje alatt a korának 
és képességének megfelelő oktatásban. Az EA 437. §a 
hozzáteszi, hogy ha a helyi oktatási hatóság azt észleli, 
hogy a tanköteles gyermek nem részesül megfelelő ok-
tatásban, írásban értesíti a szülőt arról, hogy meghatá-
rozott időtartamon belül teljesítse a kötelezettségét. 
Amennyiben ez elmarad, a hatóság határozatban (school 
attendance order) utasítja a szülőt. Az EA 443. §a alapján 
bűncselekményt követ el az a szülő, aki nem teljesíti a 
határozatban meghatározott feltételeket, kivéve, ha bi-
zonyítja, hogy biztosította a gyermek megfelelő oktatá-
sát az iskolán kívül. Az állami iskolába történő jelentke-
zésnél a külföldi származású gyerekek esetén be kell 
tartani az iskolai felvételi kódexet. A gyermek státusza 

3 Lásd: http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/ENSZ_ 
zaroeszrevetelek_2014.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2016. április 29.).

4 Lásd: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/8 (utol-
só letöltés dátuma: 2016. április 29.).

ismeretének hiánya miatt nem lehet az iskolai férőhely 
biztosítását megtagadni. Nem jogosultak az állami ok-
tatásban való részvételre azok a nem EGT tagállamból 
származó gyermekek, akik rövid távú tartózkodás cél-
jából vannak az országban (pl. turistaként vagy rokon-
látogatás miatt tartózkodnak az országban és nem ta-
nulmányaik miatt). Nem jogosultak részvételre továbbá 
a nem EGT tagállamból származó gyermekek, akik szá-
mára az országban való magániskolai oktatást engedé-
lyeztek. A Belügyminisztériumnak (Home Office) létezik 
egy külön, az iskolaügyekért felelős csoportja (school 
referrals team), ehhez a csoporthoz lehet fordulni segít-
ségért annak megállapítása érdekében, hogy a gyermek 
részesülhete az állami oktatásban.5

Franciaországban a Code de l’éducation6 (a továbbiak-
ban: CLÉ) L1311. cikke szerint a tankötelezettség a 
gyermekek 6 éves korától 16 éves koráig tart és kiterjed 
az állam területén élő gyermekekre, azok állampolgár-
ságától függetlenül. A CLÉ L1315. cikke alapján a tan-
köteles gyermek szüleinek be kell íratniuk a gyermeket 
egy állami vagy magánintézménybe, illetve be kell je-
lenteniük a polgármesternek és az oktatásügyért felelős 
állami hatóságnak, ha az otthonoktatást választják. 
Ugyanennek az eljárásnak kell érvényesülnie a lakóhely 
vagy a tankötelezettség teljesítése módjának változá-
sától számított nyolc napon belül. A CLÉ R1312. cikke 
szerint az iskolaigazgató a gyermek szüleinek igazolást 
állít ki az oktatási intézménybe történő beiratkozásról. 
Minden évben tanévkezdéskor a polgármester összeál-
lítja a település tanköteles gyermekeinek listáját a CLÉ 
L1316. cikke szerint. A lista összeállításának elősegí-
tése és a tankötelezettség követésének javítása érde-
kében a polgármester kezelheti a gyermekek személyes 
adatait, amelyeket a családi ellátások folyósításáért 
felelős szervek, az oktatásügyért felelős állami hatóság 
és az oktatási intézmények vezetői továbbítanak szá-
mára. A CLÉ R1313. cikke hozzáteszi, hogy a listát min-
den hónapban frissítik és az oktatási intézmények ve-
zetőinek jelentenie kell a polgármesternek, hogy hány 
gyermek kezdi meg a tanévet az intézményükben. A 
változásokat szintén a polgármesternek kell bejelente-
ni minden hónap végén. A jogszabályban meghatározott 
személyi kör betekinthet és másolatot kérhet erről a 
listáról. A CLÉ R13118. cikke szerint az a szülő, aki nem 
jelenti be az önkormányzatnál, hogy az otthoni oktatást 
vagy a magánintézményt választja, szabálysértés miatt 
pénzbüntetéssel büntetendő. A kódex L1315. cikke ki-
mondja, hogy a szülők külföldi letelepedése nem lehet 
oka a tanköteles gyermek beiratkozása elutasításának. 
Minden gyermeknek be kell iratkoznia azon a települé-
sen, ahol akár a szülei lakóhelye, akár a felügyeletet 
ellátó személy lakóhelye, vagy ahol a Franciaországon 
kívüli, kifejezetten francia gyermekek részére alapított 
intézmény található. Az idénymunka elvégzésére jogo-

5 Lásd: https://www.gov.uk/guidance/schoolsadmissionsapplications 
fromoverseaschildren (utolsó letöltés dátuma 2016. április 29.).

6 Lásd: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00 
0006071191 (utolsó letöltés dátuma: 2016. április 29.).
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sító szerződés lehetővé teszi, hogy a gyerekeket az ide-
iglenes tartózkodás vagy munkavégzés szerinti telepü-
lés iskolájába írassák be.

Ausztriában sem számít új keletűnek a külföldi állam-
polgár gyermekeinek speciális oktatása. Még egy 1994
es országjelentés7 adatai tartalmazták: 1991ben a bé-
csi tanköteles gyermekek mintegy 30%át vendégmun-
kások gyermekei képezték. A város egyes kerületeiben 
a 70%ot is meghaladta ez az arány. A 2007/2008as 
tanévben az általános iskolai tanulók 21%a nem német 
anyanyelvű volt, és csupán fele részük rendelkezett 
osztrák állampolgársággal. Az adatokból látható, hogy 
a külföldi állampolgárságú gyermekek oktatása nem 
speciális jelenség, hiszen az osztrák tanárok is szem-
besülnek vele a mindennapokban.8 Ausztriában a tan-
kötelezettséget az 1985ös Schulpflichtgesetz9 1–3. §ai 
szabályozzák. A tankötelezettség a gyermek hatodik 
születésnapját követő szeptember 1jén kezdődik és 
kilenc évig tart. A tankötelezettség minden olyan gyer-
mekre vonatkozik, aki Ausztria területén állandó jel-
leggel tartózkodik. Az Európai Bizottság Oktatási, Au-
diovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének 
2009es jelentése10 szerint Ausztriában a bevándorló 
tanulók szüleinek olyan kiadványokat biztosítanak, 
amelyek felhívják a figyelmet az iskolakezdés nehézsé-
geire, az anyanyelv, a szülői jogok és kötelezettségek 
fontosságára. Az osztrák tartományokban található egy 
iskolai tanácsadó központ a bevándorló családoknak, 
amely a beilleszkedéssel, illetve iskoláztatással kapcso-
latos szaktanácsadást végez. Lehetőség van az anya-
nyelvi képzésre, ahol 19 nyelven oktatnak (pl. arab, 
kínai, fárszi, pastu, horvát, török, szerb). Az anyanyelvi 
képzés választható, nem kötelező és a hagyományos 
iskolai képzésben vagy délutáni képzésben egyaránt 
megvalósítható. Az OECD Ausztriáról szóló jelentése11 
a külföldi gyerekek oktatásának három pillérét külön-
bözteti meg: 1. a német nyelv tanulásának elősegítése, 
2. anyanyelvi oktatás, 3. interkulturális oktatás. A gyer-
mekek kognitív és nyelvi tudását az általános iskolába 
való felvételkor ellenőrzik. Azokat a gyerekeket, akiket 
még érzelmileg vagy a kognitív tudása alapján nem tar-
tanak felkészültnek, előiskolába (preschool) járnak, 
azonban kizárólag a német nyelv gyenge tudása miatt 
nem küldhető egy gyermek előiskolába. 

7 Lásd: http://countrystudies.us/austria/77.htm (utolsó letöltés dátu-
ma: 2016. április 29.).

8 Lásd: https://www.oecd.org/austria/44192225.pdf (utolsó letöltés 
dátuma: 2016. április 29.

9 Lásd: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bu
ndesnormen&Gesetzesnummer=10009576 (utolsó letöltés dátuma: 
2016. április 29.).

10 Lásd: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
thematic_reports/101EN.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2016. április 29.)

11 Lásd: https://www.oecd.org/austria/44192225.pdf (utolsó letöltés 
dátuma: 2016. április 29.).

A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR GYERMEKEK 
MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁSA ALATTI 
TANKÖTELEZETTSÉGE

A TANKÖTELEZETTSÉG ÉS A SZEMÉLYI HATÁLY 
KÉRDÉSE

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampol-
gárságú gyermekek tankötelezettsége körében az Nkt.12 
személyi hatálya adta meg az ombudsmani vizsgálat so
rán az egyik fő kiindulópontot. Az Nkt. 45. § (1) bekez-
dése értelmében Magyarországon – az e törvényben 
meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az 
intézményes nevelésoktatásban részt venni, tanköte-
lezettségét teljesíteni. A Magyarországon tartózkodó 
nem magyar állampolgár az Nkt. 92. § (3) bekezdése 
alapján az óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pe-
dagógiai szakszolgálatokat, továbbá – ha a magyar jog 
szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai neveléstok-
tatást a tankötelezettség fennállása, a tankötelezettség 
ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszű-
nése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételek mellett veheti igénybe, 
ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. 

Az a nem magyar állampolgár kiskorú válik óvodai el-
látásra jogosulttá, továbbá tankötelessé Magyarországon 
az Nkt. 92. § (1) bekezdése értelmében, aki a szabad moz-
gás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 
menekült, oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogál-
lású és a harmadik országbeli állampolgárságú gyermek, 
aki tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

A menedékes gyermek Magyarországon nem tankö-
telezett, tekintettel arra, hogy jogállása eltér a menekült 
és az oltalmazott jogállásától, akiket a magyar állam-
polgár jogai illetnek meg, és kötelezettségei terhelnek. 
Ugyanakkor az ő részükre az Nkt. 90. § (9) bekezdésé-
ben foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter 
ideiglenes működési engedély kiadásával engedélyez-
heti nevelésioktatási intézmény működését az idegen-
rendészetért és menekültügyért felelős miniszter ké-
relmére. Az ideiglenes működési engedély azonban nem 
jelenti annak elismerését, hogy a nevelésioktatási in-
tézmény megfelel azon ország előírásainak, ahonnan 
az ideiglenes menedéket élvezők Magyarország terüle-
tére érkeztek, továbbá nem jelenti az iskola által kiál-
lított bizonyítvány Magyarország részéről történő el-
ismerését. Továbbá az a nem magyar állampolgár, aki 
az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével ren-
delkezik, az Nkt. 92. § (6) bekezdése értelmében a meg-
hívólevélben meghatározott ellátást a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe. 

A TANKÖTELEZETTSÉG KEZDETÉNEK IDŐPONTJA

A vizsgálat során az ombudsman áttekintette, hogy a 
hatályos jogi szabályozás miként határozza meg a nem 

12 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiak-
ban: Nkt.).
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magyar állampolgárságú gyermekek tankötelezettségének 
kezdetét. Az Nkt. 92. § (4) és (5) bekezdése alapján mind-
ez alapvetően a gyermekek jogállásától függ. A menekült 
és oltalmazott gyermekek tankötelezettsége ugyanis az 
elismerés iránti kérelem benyújtásától fennáll, míg a 
szabad mozgás és tartózkodási joggal rendelkező, a be-
vándorolt, a letelepedett jogállású, továbbá a Magyaror-
szágon tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárságú gyermekek tankötelezett-
sége akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meg-
haladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Az Szmtv.13 és a Harmtv.14 vonatkozó rendelkezései-
nek az Nkt. 92. § (2) bekezdésében foglaltakkal való 
összevetése is szükségessé vált, mivel ez utóbbi ki-
mondja, hogy a feltételek meglétét a tanuló nevelési
oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 
Megállapítható, hogy míg az Nkt. a tankötelezettség 
gyakorolhatóságát 3 hónapot meghaladó „tartózkodá-
si engedélyhez” köti, addig az Szmtv. értelmében a jo-
gosultakat a szabad mozgás és tartózkodás joga nem 
hatósági engedély alapján illeti meg, hanem az bejelen-
téshez, vagy kérelem előterjesztéséhez kötött, amely-
nek megtörténtéről igazolást állítanak ki, ez igazolja a 
tartózkodás jogát a tartózkodási vagy állandó tartóz-
kodási kártya kiadásáig. A klasszikus értelemben vett 
tartózkodási engedélyről a harmadik országbeli állam-
polgárságú személyek esetén beszélhetünk, de az e 
körbe tartozó személyeknél a letelepedett jogállás szin-
tén nem tartózkodási engedélyhez, hanem a törvényben 
meghatározott letelepedési engedélyhez kötött. A nem 
magyar állampolgár gyermekek iskolai oktatásban való 
részvétele megkezdésének kérdéskörét tovább vizsgál-
va láthatóvá vált, hogy az Nkt. a nem magyar állampol-
gár gyermek tankötelezettségét az Mjt.15 hatálya alá 
tartozó gyermekek kivételével nem a gyermek, hanem 
a szülő „tartózkodásra jogosító engedélyének” meglé-
téhez köti. Számos olyan élethelyzet adódik azonban a 
gyakorlatban, amikor a nem magyar állampolgár gyer-
mek Magyarországra szülői felügyelet nélkül érkezik, 
vagy anélkül marad (kísérő nélküli kiskorú). 

Mindezekkel összefügg az iskolai nyilvántartások 
kérdése is. A feltételek igazolásán túl ugyanis az iskola 
az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartandó 
adatok körében – összhangban az ágazati törvények 
fogalmaival, azonban szemben az Nkt. 92. § (2) bekez-
désében alkalmazott fogalomhasználattal – nem ma-
gyar állampolgár esetén, a Magyarország területén való 
tartózkodás jogcímének és a tartózkodásra jogosító 
okirat megnevezésének és számának a nyilvántartását 
követeli meg. Az ombudsman jelentésében megállapí-
totta, hogy a nem magyar állampolgárságú gyermek ma
gyarországi oktatása megkezdésének kizárólag a szülő 
tartózkodási engedélyéhez kötése kapcsán többszintű 

13 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiak-
ban: Szmtv.).

14 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásá-
ról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.).

15 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Mjt.).

koherenciazavar áll fenn. Az Nkt. előírásai az ágazati 
törvényekben foglalt rendelkezésekkel sincsenek össz-
hangban, sőt az Nkt. maga sem használja e fogalmakat 
következetesen.

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYERMEK 
FELVÉTELÉRE KÖTELES ISKOLA MEGHATÁROZÁSA

A tankötelezettség teljesítésével szorosan összefüggő 
kérdésként vizsgálta a biztos, hogy a nem magyar ál
lampolgárságú, de tanköteles gyermek felvételére – az 
iskolaválasztás szabadsága mellett – a hatályos szabá
lyozás értelmében jelenleg melyik iskola lesz köteles. A 
menekültként és oltalmazottként elismert személyeket 
az Mjt. 10. §a és 17. §a alapján a magyar állampolgár 
jogai illetik meg és kötelezettségei terhelik. A letelepe-
dettek a Harmtv. 32. § (2) bekezdése alapján az Alap-
törvényben, valamint más jogszabályban biztosított 
jogosultságokkal rendelkeznek. Az EGK rendelet16  
12. cikke kimondja, hogy egy másik tagállamban fog-
lalkoztatott vagy alkalmazásban álló állampolgár gyer-
mekei, ha a gyermekek a fogadó állam területén laknak, 
az állam saját polgáraival azonos feltételekkel nyernek 
felvételt általános oktatási intézménybe, szakmunkás 
és egyéb szakképzésre. A nem magyar állampolgárságú 
gyermekek magyarországi tankötelezettségének telje-
sítésekor figyelemmel kell tehát lenni a magyar állam-
polgárságú gyermekek tankötelezettségét meghatáro-
zó rendelkezésekre. Eszerint biztosított a szabad isko-
laválasztás, ugyanakkor a tankötelezettség teljesítése 
érdekében az Nkt. 50. § (6) bekezdése meghatározza a 
kötelező felvételt biztosító iskolát is, vagyis azt az is-
kolát, amelynek felvételi körzetében a tanuló életvitel-
szerűen lakik.

A Pnyt.17 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint an-
nak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, a Pnyt. 
5. § (3) bekezdése alapján a polgár tartózkodási helye 
pedig annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végle-
ges elhagyásának szándéka nélkül – 3 hónapnál hosz-
szabban tartózkodik. E szabály vonatkozik a Magyar-
ország területén élő magyar állampolgárokra, a beván-
dorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekült-
ként vagy oltalmazottként elismert személyekre, az 
Szmtv. hatálya alá tartozó személyekre, ha a szabad 
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási 
jogukat Magyarország területén gyakorolják. E szemé-
lyek kötelesek a beköltözés vagy a kiköltözés után há-
rom munkanapon belül lakóhelyük, illetve tartózko-
dási helyük címét a járási hivatalnál nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni. A harmadik országbeli ál-
lampolgár pedig a Harmtv. 73. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján köteles szálláshelyét az idegenrendésze-
ti hatóságnak bejelenteni a vízum vagy tartózkodási 

16 Az 1968. október 15i 1612/68/EGK tanácsi rendelet, a munkavál
lalók Közösségen belüli szabad mozgásáról (a továbbiakban: EGK 
rendelet).

17 A polgár lakóhelye a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Pnyt.).
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engedély számának megadásával. Az iskola a fentiek 
figyelembevételével köteles a felvételi körzetében 
„lakó”, azaz ott lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve 
szálláshellyel rendelkező nem magyar állampolgársá-
gú gyermek felvételére.

A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK 
ELLENŐRIZHETŐSÉGE KÜLFÖLDI 
ÁLLAMPOLGÁROK ESETÉBEN

Vizsgálata során az ombudsman tanulmányozta a kül-
földi állampolgárságú gyermekek iskolába járási köte-
lezettségeire és annak költségeire vonatkozó szabályo-
kat is. Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik 
az Nkt. 92. § (1)–(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá, 
az Nkt. 92. § (7) bekezdése értelmében – ha nemzetkö-
zi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendel-
kezik – az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, to-
vábbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat 
fizet. Az EMMI rendelet18 185. § (1) bekezdése azt is 
előírja, hogy ha Magyarország területén élő, tartózko-
dási engedéllyel nem rendelkező kiskorú nem magyar 
állampolgár kéri a felvételét nevelésioktatási intéz-
ménybe, a felvételkor igazolnia kell, hogy a szülői fel-
ügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá 
hogy az iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételekről 
ki gondoskodik.

Mindezzel szemben az Egyezmény idézett 28. cikke 
állampolgárságától és egyéb feltételektől függetlenül 
valamennyi gyermek számára biztosítja az alapfokú 
oktatás kötelezettségét és ingyenességét, sőt a közép-
fokú oktatás tekintetében is. Az ombudsman jelentésé-
ben a magyar szabályozás és az Egyezmény közötti 
ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Az Nkt. a nem ma
gyar állampolgár gyermek esetében sem a kötelező isko
láztatást, sem annak ingyenességét nem biztosítja teljes
körűen: mind a tankötelezettséget, mind annak ingye-
nességét a szülő kilencven napot meghaladó tartózko-
dási engedélyéhez, az elismerési kérelem benyújtásához 
köti. Álláspontja szerint az Egyezmény értelmében az 
iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételekről való 
gondoskodásról szóló nyilatkozatnak sincs relevanciá-
ja. Az ombudsman a nem magyar állampolgár gyermek 
nyilatkozattételre felhívására vonatkozó szabályozása 
kapcsán rögzítette, hogy a magyar gyermekekhez ha-
sonlóan az iskolai felvételi kérelem előterjesztésére 
nem magyar állampolgárok esetében is a szülő, ennek 
hiányában a gyermek törvényes képviselője jogosult és 
nem a kiskorú gyermek, akinek jognyilatkozata – élet-
korától függően – vagy semmis, vagy ahhoz törvényes 
képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a felvételi 
kérelmet önmagában a kiskorú terjeszti elő, akkor az 
iskolának a kiskorú szülő felügyeletének hiányában 
gyám kirendelését kell kezdeményeznie. 

18 A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
(a továbbiakban: EMMI rendelet).

A BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ INTERKULTURÁLIS 
PROGRAMOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN

Alapvető kérdés a gyakorlat oldaláról is a külföldi tanul-
mányok magyarországi folytatásának lehetősége, illetve 
a beilleszkedést segítő interkulturális iskolai programok 
léte. A KLIK felmérése alapján a hazai iskolákba a nem 
magyar állampolgár tanulók esetében nincsen kialakított 
gyakorlat a tanuló felvételére, tudásának felmérésére, a 
magyar nyelv oktatására. Előfordult, hogy a fogadó in-
tézmény felmérte a tanuló ismereteit vagy osztályozó-
vizsga jellegű feladatsort töltöttek ki, esetleg más magyar 
iskola bizonyítványa alapján sorolták osztályba. Volt, 
ahol szociális munkás bevonásával mérték fel a gyermek 
tudásszintjét, majd segítettek a felzárkóztatásban, de 
arra is volt példa, hogy tudásszintjének felmérése nélkül 
életkoruknak megfelelő egyéni haladást biztosítottak 
számára. Több tankerület jelezte a biztos megkeresésé-
re, hogy a tanuló magyar nyelvtudásának szintjét felmé-
rik, ennek megfelelően biztosítják a magyar nyelv tanu-
lását, és ha szükséges, akkor különórák keretében, kor-
repetálással, felzárkóztatással segítik a nyelv elsajátítá-
sát. Volt olyan tankerület a vizsgálat során, ahol a külön 
magyar nyelvórákat a szülők finanszírozták és egy éves 
haladékot kaptak a tanulók a magyar és történelem tan-
tárgyi tudás elsajátítására. A nem magyar állampolgár-
ságú tanulók magyar iskolába való illeszkedését előse-
gítő oktatási program alkalmazását érintő kérdésekre 
a tankerületektől olyan válaszok érkeztek, amelyek sze-
rint – néhány megye kivételével – az iskoláknak jellem-
zően nincs ilyen programjuk.

A szabályozást tekintve a külföldön megkezdett és be-
fejezetlen tanulmányok az Nkt. 92. § (9)–(10) bekezdése 
értelmében a magyar köznevelés iskolarendszerében 
folytathatók, a tanulmányok beszámításáról, továbbá a 
tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszá-
mítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, 
beszerzi az oktatásért felelős miniszter, szakképzés ese-
tén a szakképesítésért felelős miniszter véleményét. Az 
EMMI rendelet 185. § (3) bekezdése szerint, ha az iskolai 
tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének 
hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelmény-
rendszere közötti eltérés gátolja, akkor az iskola igazga-
tója – a szülő egyetértésével – az évfolyam megismétlé-
sét engedélyezheti úgy, hogy a tanuló csak felzárkóztató 
foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalko-
zások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek kö-
rét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás mód-
ját az igazgató állapítja meg. A nem magyar állampolgár 
gyermekek magyarországi tanulmányai folytatásának 
elősegítését szolgálják az Nkt. 92. § (8) bekezdésében 
foglaltak is, amely alapján a nem magyar állampolgársá-
gú gyermekek iskolai nevelésoktatásához az oktatásért 
felelős miniszter nevelésioktatási programokat ad ki. 
Az Oktatási Minisztérium több mint egy évtizede, még 
2004ben adta ki erre vonatkozó szakmai irányelvét.19 

19 Lásd: http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozikapcsolatok/vonatkozo
magyar/oktatasiminiszter (utolsó letöltés dátuma: 2016. április 29.).
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A vizsgálat során feltárt gyakorlatból az derült ki, hogy 
ezt az irányelvet, és az abban foglalt szakmai iránymu-
tatást az iskolák jelentős része egyszerűen nem is isme-
ri. A személyi és tárgyi feltételek hiányában továbbá jelen
leg is csak néhány iskolában biztosítanak a nem magyar 
állampolgárságú tanulók számára a tanulmányaik folyta
tását biztosító külön interkulturális vagy más hasonló tar
talmú programot, segítik elő külön beilleszkedésüket. 

A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR GYERMEKEK 
TANKÖTELEZETTSÉGE ÉS A GYERMEKVÉDELEM

Az iskolába járásból, az oktatásban való részvételből való 
tartós kiesés súlyosan akadályozza a gyermek fejlődését, 
negatívan befolyásolja későbbi sorsát, az ilyen gyermek 
a magyar jogi terminológia alapján veszélyeztetett.  
A veszélyeztetettség fogalmát a Gyvt.20 5. § n) pontja ha-
tározza meg, ennek minősül a gyermek vagy más személy 
által tanúsított olyan magatartás, mulasztás vagy körül-
mény következtében kialakult állapot, amely a gyermek 
testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja, akadá-
lyozza. A Gyvt. 17. § (1) bekezdése rögzíti a gyermekvé-
delmi rendszerhez kapcsolódó egyes feladatellátókat, 
azaz ismertebb nevükön a gyermekvédelmi jelzőrendsze
ri tagokat. A Gyvt. ekként nevesíti az egészségügyi szol-
gáltatást nyújtókat, a köznevelési intézményeket és a 
rendőrséget. A gyermek veszélyeztetettségének megelő-
zése és megszüntetése érdekében a jelzőrendszeri ta-
goknak jelzési és együttműködési kötelezettsége van. A 
gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó jelzéssel, kez-
deményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek 
érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

A Gyvt. hatálya kiterjed a Magyarország területén 
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint a lete-
lepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, továbbá a 
magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, 
illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőtt-
re és szüleire. A Gyvt. hatálya kiterjed továbbá a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, 
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a 
Szmtv.ben meghatározottak szerint a szabad mozgás 
és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Ma-
gyarország területén gyakorolja, és a polgárok szemé-
lyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
Emellett a Gyvt. 4. § (1) bekezdése alapján a törvény 
hatálya alá tartozik az Mjt. szerinti tizennyolcadik élet-
évét be nem töltött, menedékjogi kérelmet benyújtó 
külföldi gyermek, aki jogszabály vagy szokás alapján 
felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül 
lépett Magyarország területére, vagy a belépést köve-
tően maradt felügyelet nélkül, amíg ilyen személy fel-
ügyelete alá kerül, feltéve, hogy az illető gyermek kis-
korúságát a menekültügyi hatóság megállapította. A 
Gyvt. hatálya alá nem tartozó, nem magyar állampolgár 
gyermekek jogainak védelme érdekében hatósági in-

20 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.).

tézkedésekre pedig a törvény alapján kizárólag akkor 
van lehetőség, ha azok elmulasztása a gyermek veszé-
lyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

A vizsgálat során kapott adatok és információk sze-
rint – elsősorban a déli megyékben – a gyermekjóléti 
szolgálatok a szabad mozgás és tartózkodás jogával és 
bejelentett lakcímmel nem rendelkező, gyermeket ne-
velő családokat, ha az itttartózkodásukról tudomást 
szereznek, és a gyermek veszélyeztetettsége felmerül 
a gyermekjóléti alapellátás keretében akkor is gondoz-
zák, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés esetükben nem 
indokolt. Amennyiben a Magyarországon életvitelsze-
rűen tartózkodó, tankötelezettség elmulasztására visz-
szavezethető veszélyhelyzetben lévő gyermekről a 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók, a gyámhatóságok 
tudomást szereznek, akkor a gyermek védelme érdeké-
ben a jogszabályi keretek között az intézkedéseket 
megteszik. Az intézkedések eredménytelensége azon-
ban a rendelkezésre álló információk, a megismert ese-
tek, gyakorlat alapján nem vezethető vissza az eljáró 
hatóságok mulasztására, így e tekintetben alapjoggal 
összefüggő visszásság nem volt megállapítható.

A jelentés szerint a Gyvt. 39. § (1) bekezdése értelmé-
ben a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek ér-
dekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egész-
ségének, családban történő nevelkedésének elősegíté-
sét, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Gyvt. 
39. § (2) bekezdése határozza meg a gyermekjóléti szol-
gáltatás feladatait a gyermek testi, lelki egészségének, 
családban való nevelésének elősegítése érdekében.  
E feladatok közé tartozik a gyermeki jogokról és a gyer-
mek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoz-
tatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése és a 
szabadidős programok szervezése is. A Gyvt. 39. § (3) 
bekezdés a) és b) pontja azt is rögzíti, hogy a gyermek-
jóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetett-
ségének megelőzése érdekében – egyebek mellett – a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működ-
tetése, a nem állami szervek, magánszemélyek részvé-
telének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszé-
lyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megol-
dására javaslat készítése.

A vizsgálat kiemelte, hogy az irányadó NM rendelet21 
14. § (1) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgálatnak 
olyan észlelő és jelzőrendszert kell működtetnie, amely 
lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető 
okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyez-
tetettségének időben való felismerését. Ennek kereté-
ben a gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri a te-
lepülésen élő gyermekek életkörülményeit és szociális 

21 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és a gyermekvédel-
mi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö-
désük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiak-
ban: NM rendelet).
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helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások 
iránti szükségletét, továbbá a gyermekvédelmi vagy 
egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. Az NM 
rendelet 14/B. §a alapján iskolai szociális munka ke-
retében a gyermekjóléti szolgálat a nevelésioktatási 
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának 
és a nevelésioktatási intézmény pedagógusainak nyújt 
támogatást. A Gyvt. hatályos szabályait elemezve és 
részletesen bemutatva a jelentés külön is kiemelte, hogy 
a törvény hatálya alá tartozó gyermekek, családjuk a 
gyermekjóléti szolgálatok valamennyi szolgáltatásai-
nak teljes körű igénybevételére jogosultak tehát.

A biztos szerint a Gyermekjogi Egyezmény 3. cikkében 
deklarált, a gyermek legjobb érdekét szolgáló eljárás 
elve csak akkor érvényesülhet maradéktalanul, ha a 
gyermekjóléti szolgálatok egyes, a gyermek családjában 
való nevelkedését segítő, továbbá a veszélyeztetettsége 
megelőzésére irányuló szolgáltatásait a hazánkban tar-
tózkodó gyermekek és családjaik – állampolgárságuk-
tól és itttartózkodásuk jogcímétől függetlenül – igény-
be vehetik. 

A vizsgálat megállapításai szerint azonban a gyermek
jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának 
hiányában a Magyarországon átmenetileg tartózkodó 
nem magyar állampolgár gyermekek tekintetében fennáll 
a gondoskodáshoz és védelemhez való jogukkal összefüg
gő visszásság. Az eleve sérülékeny csoportot jelentő, 
számos esetben a magyar nyelvet nem ismerő, Magyar-
országon tartózkodó nem magyar állampolgár gyerme-
kek közül ugyanis azok vannak a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben, akiknek vagy akik szüleinek a tartózkodá-
si jogi státusza rendezetlen, illegálisan vagy csak rész-
ben legálisan élnek hazánkban. Kétségtelen, hogy szá-
mos esetben a gyermekjóléti szolgáltatók, a hatóságok, 
a rendőrség által sem követhető a mozgásuk vagy tar-
tózkodásuk, így a tankötelezettségük, az oktatáshoz 
– valamint más, elemi közszolgáltatásokhoz – való hoz-
záférésük a gyakorlatban ténylegesen ellehetetlenül. 
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az államnak, az 
állami szerveknek a gyermekek alapvető jogai és a leg-
főbb érdekeinek védelme érdekében ne kellene minden 
olyan jogalkotást (világos szabályok, következmények), 
jogalkalmazást (következetesség, széles körű, idegen 
nyelvű tájékoztatás, különleges segítség és bánásmód) 
érintő intézkedést megtennie, amelyek révén ezek a gye
rekek nem tűnnek el teljesen, nem válnak láthatatlanná 
Magyarországon.

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ TANKÖTELES 
GYERMEKEK OKTATÁSHOZ VALÓ JOGA 
KÜLFÖLDÖN

A biztos hangsúlyozta, hogy a gyermekek oktatáshoz 
való joga kapcsán visszásságot okoz minden olyan sza-
bályozási hiányosság, amely nyomán a jogrendszer nem 
nyújt kellő garanciát arra, hogy a szülő, illetve – annak 
gondoskodásának hiányában – az állam biztosítsa az 
oktatáshoz való hozzáférhetőséget. A vizsgálat ugyan a 
külföldi állampolgár gyermekekre fókuszált, de ennek 
nyomán nem hagyhatta figyelmen kívül a kérdéskör ma-

gyar gyerekekkel, kapcsolatos vonatkozásait sem. Az 
Nkt. 91. § (1) bekezdése ugyanis lehetőséget ad arra, hogy 
a magyar állampolgárságú tanulók engedély nélkül foly
tathatnak tanulmányokat külföldön és tankötelezettségü
ket külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesíthetik. 

Az Nkt. 91. § (2) bekezdése alapján a tanköteles ta-
nuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a 
tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell 
jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 
hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy ha a ta nuló 
már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójá-
nak. Hasonló eljárás érvényesül a 2015. szeptember 
1jétől bevezetett, 3. életévüket betöltött gyermekek 
óvodai nevelésben való kötelező részvételének külföldi 
teljesítésével összefüggésben is. A jelenlegi laza, beje-
lentéshez kötött eljárással azonban – ahogyan az om-
budsmani vizsgálatban közreműködő szervek is felve-
tették – nem követhető nyomon a magyar gyermekek 
tankötelezettségének tényleges teljesítése sem. Voltaképp 
hasonló eljárásra hivatkoztak a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező román állampolgárságú 
tanulók szülei is a személyes joguk alapján. 

Mindez azért is aggályos, mert az ismert jogalkalma-
zási tapasztalatok szerint a külföldön tartózkodó ma-
gyar állampolgárok, a Magyarországon tartózkodó nem 
magyar állampolgárok esetében a törvényben rögzített 
széles jogkövetkezményrendszer22 nehezen vagy egy-
általán nem alkalmazható. Még akkor is, ha a szülők 
jogszerűen tartózkodnak (pl. munkát vállalnak) külföl-
dön, a gyermekek tankötelezettségének teljesítése az 
anyaország hatóságai számára láthatatlanná válik, kö-
vetkezésképp nem tud eleget tenni objektív intézmény-
védelmi kötelezettségének. Mindezek alapján a biztos 
megállapította, hogy a kialakult jogi helyzet a Magyar-
országon tartózkodó nem magyar állampolgárságú 
gyermekek, valamint a külföldön tartózkodó magyar 
gyermekek oktatáshoz való jogával összefüggésben 
visszás, a puszta bejelentéshez kötött eljárás kiüresíti, 
ellehetetleníti a jog érvényesülésének biztosítását.

A JELENTÉSBEN MEGFOGALMAZOTT 
INTÉZKEDÉSEK, EREDMÉNYEK

A vizsgálatot lezáró jelentésben a biztos számos intéz-
kedést fogalmazott meg. Az emberi erőforrások minisz-
terét felkérte, hogy kezdeményezze a nem magyar ál-
lampolgárságú gyermekek tankötelezettségének kez-
detére vonatkozó rendelkezés megfelelő módosítását a 
tartózkodási engedély, illetve a gyermek tankötelezett-

22 A családok támogatásáról 1998. évi LXXXIV. törvény alapján, ha az 
adott tanítási évben a tanuló igazolatlanul mulasztott óráinak száma 
eléri az 50et, a gyámhatóság kezdeményezi a kormányhivatalnál az 
ellátás szüneteltetését. A Gyvt. alapján a gyámhatóság a családi pót-
lék szüneteltetésének kezdeményezése mellett elrendeli a 16. év alat-
ti gyermeknek a védelembe vételét. A tankötelezettség teljesítése ér-
dekében a jogalkotó az Rtv.ben a rendőrséget intézkedési joggal ru-
házta fel a tanítási napon a tanítási órától engedély nélkül távolmara-
dó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött 
tanulóval szemben. A tankötelezettség megszegése miatt a szülővel 
szemben szabálysértési eljárás megindítására is sor kerülhet.
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sége kezdetének a szülő tartózkodási engedélyéhez 
kötése tekintetében, a Szmt.ben és a Harmtv.ben fog-
lalt feltételekkel való összhang megteremtésének érde-
kében. A miniszternek címezte a második ajánlását is, 
amelyben azt kérte, hogy vizsgálja felül a Magyarorszá-
gon a szabad mozgás jogával rendelkező, látszólag a 
három hónapon belüli tartózkodás jogával élő, de tény-
legesen munkavállalási céllal érkező, nem magyar ál-
lampolgárok gyermekeinek tankötelezettségére vonat-
kozó szabályokat, valamint fontolja meg az EMMI ren-
delet 185. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés mó-
dosítását a Magyarország területén élő, tartózkodási 
engedéllyel nem rendelkező kiskorú nyilatkozatai te-
kintetében. Szintén a szaktárcához fordult a biztos an-
nak érdekében, hogy a szaktárca fontolja meg a nem 
magyar állampolgárságú, de Magyarországon tartóz-
kodó tanköteles életkorú gyermek tekintetében az in-
gyenes oktatáshoz való hozzáférés biztosítását külön 
törvényi feltétek meghatározása nélkül, valamint te-
remtse meg a tanulók külföldön való tankötelezettsé-
gének tényleges teljesítésének igazolásával kapcsolatos 
garanciákat. Szorosabb szakmai együttműködési me-
chanizmus, illetve közös program kialakításának vizs-
gálatát kérte a szomszédos országok – így különösen 
Románia és Ausztria – társminisztériumaival, oktatási 
hatóságaival, amelynek révén az információáramlás 
hatékonysága a tankötelezettség teljesítésével össze-
függésben tovább javítható. Továbbá kérte az ombuds-
man az Oktatási Minisztérium 2004es szakmai irány-
elv aktualizálását. 

A szaktárca határidőn belül megküldött válaszában 
arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy az intézkedé-
sek tekintetében egyeztetett az érintett szaktárcákkal, 
az egyeztetés résztvevői azonban kielégítőnek találták 
a jelenlegi szabályozást és nem támogatták a jelenlegi 
joggyakorlat megváltoztatását. Úgy látják ugyanis, hogy 
a nem magyar állampolgárságú gyermekek számára 
szülői igény esetén a tankötelezettség teljesítését a ma-
gyar oktatási rendszer lehetővé teszi, az ingyenességet 
pedig más országok sem biztosítják az érintetteknek. 

A szaktárca ugyanakkor jelezte, hogy információkat 
kíván beszerezni Ausztria és Románia joggyakorlatáról, 
amelynek függvényében megfontolható a további intéz-
kedések megtétele, a két országgal való szorosabb 
együttműködés kialakítására. Ez utóbbit a biztos elfo-
gadta, de a jelentésben megfogalmazott intézkedéseit 
továbbra is fenntartotta. 

A biztos a jelentésében kezdeményezte a gyermekjó-
léti szolgálatok számára módszertani útmutató kidol-
gozását, amely révén hatékonyan segíthető a nem ma-
gyar állampolgárságú gyermekek és családjaik gondo-
zásával kapcsolatos feladatok ellátása, nevesíthető 
azoknak a szolgáltatásoknak köre is, amelyeket a Gyvt. 
hatálya alá nem tartozó gyermekek és családjaik is 
igénybe vehetnek. A szaktárca ennek nyomán a biztost 
tájékoztatta, hogy a szaktárcánál folyamatban van a 
gyermekjóléti módszertan kidolgozása. 

Végül a biztos kezdeményezte a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) elnökénél, hogy a fenn-
tartása alá tartozó oktatásinevelési intézmények a 
felvételi körzetükben élő nem magyar állampolgár 
gyermek felvételét minden esetben biztosítsák, vala-
mint a nem magyar állampolgár gyermekek óvodai ne-
veléséhez, iskolai nevelésoktatásához kiadott irányel-
vet az iskolák megismerjék és a fenntartó szükség ese-
tén biztosítsa a nem magyar állampolgárságú tanulók 
felzárkóztatásához és integrálásához az szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. A KLIK elnöke a jelen-
tésben foglaltakkal egyetértett, azokat elfogadta és 
teljesítette.

*  *  *

A biztos jelentése reményeink szerint az első lépést 
jelentheti majd ahhoz, hogy megfelelő fogadókészséggel 
a hazai jogi helyzet és gyakorlat a nemzetközi elvárá-
sokkal és a magyar gyermekjogi rendelkezésekkel össz-
hangban oldani tudja az érintettek kiszolgáltatott hely-
zetét. Az oktatásban való aktív részvétel biztosítása 
ugyanis a gyermekek számára felbecsülhetetlen érték.
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DR. ÁDÁMKÓ VIKTÓRIA

A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés 
alkalmazásának kihívásai a Ptk. fényében  
a bíróság és a gyámhivatal gyakorlatában

I. BEVEZETÉS

A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés 
lehetősége azon a határmezsgyén jelenik meg, amikor 
valaki – bizonyos fokban – nem képes saját érdekeit 
felismerni és annak megfelelő, észszerű akaratelhatá-
rozással cselekedni. A gondnokság alá helyezés jogin-
tézménye tulajdonképpen objektív jog és érdekvéde-
lem1, súlyához mérten a bíróság dönt róla, amely védi 
az egyént, hogy törvényes indok és megfelelő eljárás 
nélkül önkényesen ne foszthassák meg alapvető jogai-
tól, cselekvési szabadságától.

Magyarországon 2014ben 56 245 személy állt cse-
lekvőképességet érintő gondnokság alatt.2 Vajon képes 
a jogi szabályozás a maga merevségével ezen „érzé-
keny” és egyénenként változó élethelyzet orvoslására? 
A jogalkotó a cselekvőképesség korlátozásának jelen-
tősen módosult szabályozása megalkotásával, a Polgá-
ri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továb-
biakban: Ptk.) hatálybalépésével, koncepcionális vál-
tozásokkal kívánja ezen jogterületet a jogalkalmazás-
beli gyakorlathoz és a változó társadalmi fejlődés 
nyomán kialakult helyzetekhez igazítani és továbbfej-
leszteni. 

Tanulmányom célja a gondnokság alá helyezés jogin-
tézménye két legmeghatározóbb színterének, a bíróság 
és a gyámhivatal tényleges gyakorlatának ismertetése 
a Ptk. újításainak tükrében. Ennek érdekében személyes 
interjút készítettem Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébettel, 
a Pesti Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoport-
jának vezetőjével, illetve ugyanezen csoport két bírá-
jával, Dr. Csányiné Hajnal Erzsébettel és dr. Bagyula  
Liliána Zsanettel, valamint a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Gyámügyi Osztá-
lyának vezetőjével, Bíróné Szunai Orsolya Petrával, to-
vábbá gyámügyi referensével, Bán Gabriellával.

Írásomban a cselekvőképesség korlátozása új szabá-
lyozásának ismertetését követően a gondnokság alá 
helyezési per, illetve a gyámhivatal által lefolytatott 

1 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.
2 Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatgyűjtése szerint 2014. 

évre vonatkozóan. Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.
jsp, 2016. április 12.

eljárás menete során felmerülő gyakorlati problémákon 
haladok végig.

II.  A PTK. ALAPVETŐ, KONCEPCIONÁLIS ÚJÍTÁSAI 
A NAGYKORÚ SZEMÉLY 
CSELEKVŐKÉPESSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁT 
ILLETŐEN

1.  A SZÜKSÉGESSÉG, ARÁNYOSSÁG ÉS 
FOKOZATOSSÁG ALAPELVI JELENTŐSÉGE

A Ptk. megalkotására hatással volt a mentálisan sérült 
személyek társadalmi megítélésében bekövetkezett 
pozitív szemléletváltozás és a cselekvőképtelen nagy-
korú személyek jogi védelméről kialakult nemzetközi 
jogi szemlélet is, amely az Európa Tanács R. (99) 4 szá-
mú ajánlásában is megmutatkozik.3 Az ajánlásban meg-
határozott szükségesség alapelve azt jelenti, hogy a 
cselekvőképtelen személyek védelmében csak olyan 
intézkedések bevezetésének van helye, amelyek az érin-
tett egyéni körülményeit és szükségleteit figyelembe 
véve feltétlenül szükségesek. Az ajánlás alapelvei között 
az arányosság is megjelenik, amely kifejezi, hogy a szük-
séges intézkedésnek arányban kell állnia az érintett 
belátási képességével is, illetve, hogy az egyén cselek-
vőképessége csak annyiban korlátozható, amennyiben 
az az elérni kívánt céllal arányos. 

A Ptk. a fokozatosság elvének deklarálásával leszö-
gezte, hogy a cselekvőképesség súlyosabb fokú korlá-
tozásának kizárólag akkor van helye, amennyiben a 
gondnokság alá helyezéssel biztosítandó jogvédelem 
enyhébb korlátozással nem érhető el.4 

2.  A NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPESSÉGE 
KORLÁTOZÁSÁNAK ÚJ RENDSZERE

A Ptk. hatálybalépésével 2014. március 15. napjától 
megszűnt a cselekvőképesség kizárásának kategóriája, 

3 Kecskés László, Kőrös András, Makai Katalin, Orosz Árpád, Osztovits 
András, Petrik Ferenc: Polgári Jog – Bevezető és záró rendelkezések, 
Az ember mint jogalany, Öröklési jog. In: Petrik Ferenc (főszerk.): Az 
új Ptk. magyarázata I/IV. HVGORAC Lap és Könyvkiadó Kft., Buda-
pest, 2013. 103. o.

4 Uo. 105. o.
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a gondnokság alá helyezés a cselekvőképesség részle-
ges, illetve teljes korlátozásával történhet. 

A cselekvőképességet részlegesen korlátozó gond-
nokság alá helyezés együttes feltételei az alábbiak: 

– a gondnokság alá helyezéssel érintett nagykorú 
mentális zavara,

– ügyei viteléhez szükséges belátási képességének 
tartós vagy időszakonként visszatérő nagymértékű 
csökkenése, 

– emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és 
társadalmi kapcsolataira tekintettel – meghatározott 
ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt,

– a jogvédelem cselekvőképességet nem érintő más 
módon nem érhető el.5

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 
alá helyezés konjunktív feltételei pedig:

– a gondnokság alá helyezéssel érintett nagykorú 
mentális zavara,

– ügyei viteléhez szükséges belátási képességének 
tartósan vagy teljeskörűen hiányzik,

– emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és 
társadalmi kapcsolataira tekintettel – gondnokság alá 
helyezése indokolt, 

– a jogvédelem más, enyhébb korlátozással nem biz-
tosítható.6

III.  GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSI PER SORÁN 
FELMERÜLŐ GYAKORLATI NEHÉZSÉGEK

1.  A GYÁMHIVATAL PERINDÍTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGE ÉS A KERESETLEVÉL 
KÖTELEZŐ ALAKI KELLÉKEI

Amennyiben a gyámhivatal hivatalos tudomással bír a 
gondnokság alá helyezés szükségességéről, a gondnok-
ság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt az 
érintett közeli hozzátartozói a gyámhatóságnak a ke-
resetindítás szükségességéről való tájékoztatását kö-
vető hatvan napon belül nem teszik meg.7 A Ptk. a gond-
nokság alá helyezési per megindítására jogosult szemé-
lyek körébe vonta az élettársat is, házastársak esetén 
azonban most már csak az együttélő házastárs indíthat 
pert. A közeli hozzátartozók az esetek többségében nem 
indítják meg a pert, így a perindítás a gyámhivatalra 
hárul.8

A gyámhivatal a rendelkezésére álló hatósági eszkö-
zökkel nem minden esetben tudja jól előkészíteni az 
általa kezdeményezett gondnokság alá helyezési pert. 
A benyújtandó keresetlevél kötelező kellékeként meg-
jelölt elmeállapotra vonatkozó szakorvosi vélemény9 
beszerzése gyakran akadályba ütközik, anélkül azon-
ban a bíróság – az eredménytelen hiánypótlást követő-

5 Uo. 106. o.
6 Uo. 109–110. o. 
7 Ptk. 2:28. §
8 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
9 Pp. 307. § (2) bekezdése és a gyámhatóságokról, valamint a gyermek-

védelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: Gyer.) 145. § (3) bekezdés a) pontja alapján.

en – a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül eluta-
sítja.10 Másrészről a gyámhivatalnak nincsen sem jogi, 
sem egyéb eszköze arra, hogy kikényszerítse a gond-
nokolt orvosi vizsgálatát, hiszen az azon való megjele-
nés önkéntes. A gyámhivatal megkeresése ellenére 
egyes pszichiátriai szakrendelők nem készítenek elme-
orvosi szakvéleményt, mivel meglátásuk szerint az 
igazságügyi elmeorvosszakértői kompetencia, ezért 
kizárólag leletet, zárójelentést állítanak ki a betegről. 
A kórházi zárójelentés azonban nem minősül szakvéle-
ménynek, és az egészségügyi jogszabályok alapján díj-
köteles.11 

A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy bíróságok 
az esetek kisebb hányadában fogadják el az elmeálla-
potra vonatkozó szakorvosi vélemény helyett az alperes 
orvosi dokumentációját, illetve olyan zárójelentését, 
amely tartalmazza a szakorvos által megállapított di-
agnózist.12 A diagnózisnak – mivel annak megállapítá-
sa szakkérdés –, elégségesnek kellene lennie a gond-
nokság alá helyezés szükségességének valószínűsíté-
sére.13 A gondnokság alá helyezési perekben amúgy sem 
hozható döntés igazságügyi elmeorvosszakértő kiren-
delése nélkül14, hiszen a mentális zavar és az elmeálla-
pot orvosi szempontból ítélendő meg, melyhez a bíró-
ságnak nincsen kompetenciája.15 Hozzá kell tenni, hogy 
a bizonyítékok egyenértékűségének elve alapján a bí-
róság nem alapíthatja döntését csupán az igazságügyi 
elmeorvosszakértő szakvéleményére, hiszen az a gond-
nokság alá helyezés egyik feltételéről, az elmeállapotról 
és a mentális zavarról nyilatkozik.16 

A felperes gyámhivatal perindítása körében előfordul, 
hogy az ügytípus különös érzékenységére tekintettel a 
gyámhivatal a cselekvőképesség bizonyos ügycsopor-
tokban való korlátozására irányuló kereseti kérelmet 
nem tudja megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani. 
Például hajléktalan személyek esetén a gyámhivatal 
nem tud környezettanulmányt készíteni a lakhatási 
körülményekről.17 Igaz, a bíróságok az esetek túlnyomó 
többségében nem utasítják el a keresetet, amennyiben 
hajléktalan alperesről a gyámhivatal – megfelelő indo-
kolás mellett – nem csatol a gondnokság alá helyezésre 
irányuló kereset kötelező mellékleteként18 előírt kör-
nyezettanulmányt.19

10 Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontja értelmében.
11 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
12 Gyámügyi referensként, a gyámhivatal peres képviseletének ellátása 

során szerzett, empirikus megfigyelésen alapuló ténymegállapítá-
som alapján vontam le a fenti következtetéseket. 

13 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.
14 Pp. 310. § (1)–(2) bekezdése alapján a bíróság hivatalból kirendelni 

igazságügyi elmeorvosszakértőt.
15 Gárdos Péter – Vékás Lajos: Kommentár a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényhez, VII. cím alapján. Forrás: www.uj.jogtar.
hu, 2016. április 11.

16 Dr. Csányiné Hajnal Erzsébet, személyes interjú 2015. november 30.
17 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
18 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-

rásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) 145. § (3) be-
kezdés e) pontja.

19 Jómagam közel másfél évig a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. 
Kerületi Gyámhivatalában gyámügyi referensként dolgoztam, mely 
időszak alatt a gyámhivatal peres képviseletét is elláttam a gondnok-
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2. AZ ALPERES SZEMÉLYES MEGHALLGATÁSA

A gondnokság alá helyezési perek egyik neuralgikus 
pontja az alperes személyes meghallgatása, amire min-
den esetben törekedni kell.20 Amennyiben az idézett, 
gondnoksággal érintett személy a tárgyaláson nem je-
lenik meg, a bíróságnak kizárólag az elővezetés elren-
delésének eszköze áll rendelkezésre, hiszen az első, 
illetve a folytatólagos tárgyalás elmulasztásának kö-
vetkezményei sem alkalmazhatóak. A személyes meg-
hallgatás csak kivételesen indokolt esetben mellőzhető, 
különösen akkor, ha az alperes ismeretlen helyen tar-
tózkodik vagy a meghallgatása más elháríthatatlan 
akadályba ütközik.21 A személyes meghallgatás indoka 
az a jogalkotói szándék, hogy senki ne kerülhessen cse-
lekvőképességet valamilyen fokban korlátozó gondnok-
ság alá, akinél ennek indokoltságáról a bíróság szemé-
lyesen nem győződött meg.22 

A személyes meghallgatás során az érintettnek feltett 
kérdéseknek ki kell terjedniük az élet minél több szeg-
mensére, ilyen például a pénzgazdálkodás, ingatlannal 
kapcsolatos tervek, szerződéskötések, kölcsönök, köz-
üzemi díjak befizetése, pereskedések, hatósági eljárá-
sok indítása, magánéleti kapcsolatrendszer. Ez a gya-
korlatban elég nehézkes, mivel az alperestől sok eset-
ben nehezen nyerhető információ akár az állapota 
miatt, akár azért, mert intézeti elhelyezés alatt áll, vagy 
nem jelenik meg a tárgyaláson.23 Nem feledkezhetünk 
meg a hajléktalan személyekről sem, akiknél már az 
idézés kiküldése is akadályokba ütközik, meghallgatá-
suk a bíróságon kívül pedig gyakorlatilag megoldha-
tatlan.24 

Gyakori probléma továbbá, hogy az alperes állandó 
lakóhelye és tartózkodási helye elkülönül. Például a 
gyámhivatal az állandó lakóhely szerint illetékes bíró-
ságon indít keresetet az ország másik végében lévő 
bentlakásos szociális intézményben tartózkodó gond-
nokolandó személy esetén.25 A 331/2006. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet26 a gyámhatóságok vonatkozásában ál-
talános illetékességi okként a gondnokság alá helyezés-
sel érintett lakóhelyét jelöli meg. Ugyanezen kormány-
rendelet 22. §ának (5) bekezdése kimondja, hogy a 
gyámhivatal illetékessége nem változik a gondnokság 
alá helyezési per jogerős befejezéséig, hiszen a felperes 
gyámhivatal rendelkezik azzal az ismerettel, iratanyag-

ság alá helyezés iránti perekben, összesen 70 gondnoksági perben ki-
tűzött tárgyaláson vettem részt. Az ezen eljárások során szerzett saját 
tapasztalataim alapján vontam le a fenti következtetést. 

20 Dr. Bagyula Liliána Zsanett hangsúlyozza, hogy ebbe az irányba mu-
tat a másodfokú bíróságok gyakorlata is.

21 Pp. 309. § (3)–(4) bekezdései szerint.
22 Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet, személyes interjú, 2015. novem  

ber 30.
23 Dr. Bagyula Liliána Zsanett, írásbeli interjú, 2016. február 7.
24 Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet, személyes interjú, 2015. novem 

ber 30.
25 Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet, személyes interjú, 2015. novem 

ber 30.
26 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

gal, amely a per elindításához szolgáltathat kellő alapot. 
A 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. §ának (14) 
bekezdése különös illetékességi okként a tartós bent-
lakásos intézményben elhelyezett, cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt álló személy tényleges tartóz-
kodási helyére alapítja a gyámhivatal illetékességét, 
amennyiben hivatásos gondnokot kell kirendelni. A la-
kóhelyétől különböző helyen tartózkodó alperes meg-
keresett bíróság útján történő meghallgatása a tapasz-
talatok alapján nem működőképes. A távmeghallgatá-
sok fejlesztése megoldás lehet, azonban ennek technikai 
részletei még kialakításra várnak. Mindazon esetekben, 
amikor a gondnokság alá helyezéssel érintett személyes 
meghallgatása akadályba ütközik, a helyszíni tárgyalás 
tartása esetén a technikai részletek kidolgozottságának 
hiánya mellett felmerül a bíró biztonságának a kérdése 
is, hiszen előfordul, hogy a gondnoksággal érintett sze-
mélyek betegségükből adódóan közveszélyesek, lakó-
körülményeik rendezetlenek, higiéniát nélkülözők.27 

3.  A MENTÁLIS ZAVAR – AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
JELZŐRENDSZER BEKAPCSOLÓDÁSA

Az 1959. évi IV. törvény, a régi Ptk. „pszichés állapot, 
szellemi fogyatkozás, szenvedélybetegség” kifejezése-
it felváltva az orvostudomány fejlődésének és jelenle-
gi állásának megfelelően a Ptk. egy átfogóbb, tudomá-
nyos fogalomként a mentális zavar elnevezést használ-
ja a belátási képesség csökkenésének vagy hiányának 
okaként.28 A mentális zavar megítélése szakkérdés, 
ezért a gondnokság alá helyezés vonatkozásában kulcs-
fontosságú az egészségügyi jelzőrendszer törvényi 
előírásoknak megfelelő működése. Alapesetben a pá-
cienshez legközelebbi ponton kezdődik a folyamat: a 
háziorvos felismeri a beteg mentális zavara meglétének 
a valószínűségét, és ezért beutalót ad a megfelelő szak-
orvoshoz, aki – a beteg önkéntes együttműködését 
követően – felállítja a diagnózist. Ha a szakorvos, az 
egészségügyi intézmény észleli egy adott páciens gond-
nokság alá helyezésének szükségességét, megteszi erre 
vonatkozó javaslatát vagy szakorvosi véleményét, ame-
lyet megküldenek az illetékes gyámhivatal részére. A 
szakorvos, az egészségügyi intézmény jelzésére a 
gyámhatóság köteles hivatalból megindítani a gond-
nokság alá helyezés iránti eljárást, majd miután meg-
győződött az érintett gondnokság alá helyezésének 
szükségességéről – amennyiben azt a perindításra jo-
gosultak határidőben nem teszik meg –, keresetet ter-
jeszt elő a bíróságon a gondnokolandó gondnokság alá 
helyezése iránt.29

27 Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet, személyes interjú, 2015. novem 
ber 30.

28 Dr. Bagyula Liliána Zsanett, írásbeli interjú, 2016. február 7.
29 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.
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4.  A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉSSEL ÉRINTETT 
SZEMÉLY EGYÉNI KÖRÜLMÉNYEINEK, CSALÁDI 
ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATAINAK 
VIZSGÁLATA

A bíróságnak a gondnokság alá helyezés iránti perben 
vizsgálnia kell a gondnokság alá helyezéssel érintett 
személy egyéni körülményeit, családi és társadalmi 
kapcsolatait.30 A Ptk. rendelkezései következtében rész-
letesebb bizonyítást kell lefolytatni, még jobban fel kell 
térképezni a gondnoksággal érintett személy életének 
minden oldalát, ki kell szűrni az esetleges visszaélése-
ket a hozzátartozók, (hivatásos) gondnokok részéről.31 
Kiemelt körültekintést igényel az érintett rokoni kap-
csolatainak és azok milyenségének beható megismeré-
se is, hiszen ez egy nagyon összetett viszony. Támoga-
tó családi környezet megléte esetén is kérdéses lehet, 
hogy a mentálisan fogyatékos személynek ténylegesen 
vane olyan hivatalos vagy egyéb ügye – vagyonával 
való rendelkezés, tartózkodási helyéről való döntés, 
végrendelkezés stb. –, amely területeken jogvédelemre 
szorul, továbbá az érdekérvényesítésben a hozzátarto-
zói valóban tudjáke őt hathatósan segíteni.32 

A bizonyítási eljárás lefolytatása körében gyakori gond, 
hogy nincsenek olyan tanúk, akik beszámolhatnának az 
alperes életviteléről, betegségéről, családi és társas kap-
csolatairól vagy annak hiányáról. Megesik, hogy a gyám-
hivatal nem kéri vagy – objektív okok miatt – nem áll 
módjában kérni érdemi vallomást tevő tanúk kihallga-
tását, pedig ez különösen fontos lenne, főleg, ha még a 
személyes meghallgatást sem lehetett foganatosítani. Ha 
a gondnokság alá helyezéssel érintettnek netán nincse-
nek hozzátartozói vagy hajléktalan, és a gyámhivatal 
rendelt ki ideiglenes gondnokot, célszerű meghallgatni 
a kirendelt hivatásos gondnokot tanúként.33 

Nézetem szerint a gyámhivatal – és közvetetten a bí-
róság munkáját is – elősegítheti e körben a családsegí-
tő szolgálat bevonása. A gyámhivatal felkérheti a terü-
letileg illetékes családgondozót környezettanulmány 
készítésére. Amennyiben a gondnokság alá helyezéssel 
érintett eleve a családgondozó szolgálat kliense, a csa-
ládsegítő tanúkénti kihallgatása is érdemi információ-
val szolgáló bizonyítékká válhat a perben, hiszen a csa-
ládsegítő ismeri az érintett életvitelét, azokat a hivata-
los és egyéb ügyeit, amelyekben érdekérvényesítésre, 
jogi támogatásra szorul.34 Bárki válhat a családsegítő 
szolgálatok kliensévé önkéntes alapon, de kötelező jel-
leggel – például hatósági kötelezésre – ez nem lehetsé-
ges.35

30 Ptk. 2:19. § (2) bekezdés, 2:21. § (2) bekezdés értelmében.
31 Dr. Csányiné Hajnal Erzsébet, személyes interjú 2015. november 30.
32 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.
33 Dr. Csányiné Hajnal Erzsébet, személyes interjú 2015. november 30.
34 Gyámhivatali tevékenységem során több ügyben éltem ezzel a lehető-

séggel, legtöbb esetben érdemi információt tudtam ezzel szerezni, il-
letve azt a bíróság felé „közvetíteni”, ha mást nem, de egy részletes 
környezettanulmányt mindenképpen nyertem az ügyben, illetve a 
gondnokság alá helyezéssel érintett is lehetőséget kapott arra, hogy 
önkéntesen a családsegítő szolgálat kliensévé váljon. 

35 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.

5. ÜGYCSOPORTOK ALKALMAZÁSA

Amennyiben a gondnokság alá helyezési perben a bizo-
nyítási eljárás eredménye az, hogy az érintett személy 
ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentá-
lis zavara következtében – tartósan vagy időszakonként 
visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt egyé-
ni körülményei, családi és társadalmi kapcsolatai alap-
ján indokolt a gondnokság alá helyezés, amely cselek-
vőképességet nem érintő más módon nem kerülhető el, 
a bíróság ítéletében a jogvédelmet specifikusan, ügy-
csoportok meghatározásával egyénre szabja.36 Az új 
szabályozás értelmében a cselekvőképesség általános 
korlátozása elvi jelentőséggel kizárt.37 

A bíróság csak azokban az ügycsoportokban korlá-
tozza az érintett cselekvőképességét, amely területeken 
a gondnokság alá helyezési per idején aktuálisan felme-
rült élethelyzetben érdek és jogvédelmet igényel; az 
egyéniesítés miatt nincs lehetőség arra, hogy a jövőben 
nagy valószínűséggel jelentkező probléma megoldását 
szolgáló ügycsoportban ex nunc hatállyal korlátozza. A 
gondnokság alá helyezési perek bonyolultabbá váltak 
azáltal, hogy az ítéletet sokkal részletesebben, minden 
ügycsoportra kiterjedően indokolni kell. Az ügycsopor-
tok meghatározása önmagában is problematikus, mivel 
a szakvélemény nem határozza meg azokat, így az al-
peres nyilatkozata, a tanúvallomás és a szakvélemény 
egyéb részeiben foglaltak adhatnak támpontot, hogy az 
élet mely területein – mind személyi, mind vagyoni ré-
szében – szükséges a gondnokság alá helyezés. 

A helyzetet nem könnyíti meg az sem, hogy a felperes 
gyámhivatal sokszor nem jelöli meg elég konkrétan és 
pontosan az ügycsoportokat a keresetben.38 A gyámha-
tóságok gyakran használják mintaként az 1959. évi  
IV. törvényben nevesített ügycsoportokat, ezért a gya-
korlatban árnyalatnyi a különbség a cselekvőképessé-
get részlegesen korlátozó és a régi cselekvőképességet 
korlátozó gondnokság alá helyezés között.39 A cselek-
vőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helye-
zés esetén ügycsoportok alkalmazásának nincs helye.40

IV.  A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS JOGERŐS 
KIMONDÁSÁT KÖVETŐ GYÁMHIVATALI 
HATÁSKÖRÖKBEN MEGVALÓSULÓ 
GYAKORLATI NEHÉZSÉGEK

A bíróság a gondnokság alá helyezését elrendelő jogerős 
ítéletét a gondnok kirendelése és az esetleg szükséges 
egyéb intézkedések megtétele végett közli a gyámha-
tósággal.41

36 Ptk. 2:19. § (2) bekezdése alapján.
37 Dr. Makai Katalin: Az új Ptk. cselekvőképességre vonatkozó szabályai ról:

http://ptk2013.hu/interjuk/azujptkcselekvokepessegrevonatkozo
szabalyairolinterjumakaikatalinkuriaibiroval/2470

38 Dr. Bagyula Liliána Zsanett, írásbeli interjú, 2016. február 7.
39 Dr. Csányiné Hajnal Erzsébet, személyes interjú 2015. november 30.
40 Kecskés–Kőrös–Makai–Orosz–Osztovits–Petrik: i. m. 110. o.
41  Pp. 311. § (2) bekezdése.
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1. A GONDNOK KIRENDELÉSE

Az új Ptk. előkészítésekor felmerült annak lehetősége, 
hogy ne a gyámhivatal, hanem a bíróság rendelje ki a 
gondnokot.42 A jogalkotó ezt a hatáskört a gyámhiva-
talnál hagyta, hiszen a gondnokrendeléshez szükséges 
hatósági eszközökkel és erőforrással a gyámhatóság 
rendelkezik. A gondnokok működését és vagyonkeze-
lését mindenképpen a gyámhivatal ellenőrzi a hatályos 
jogszabályok alapján. A hivatásos gondnok a gyámhi-
vatal felügyeleti szerve által vezetett névjegyzékből 
kerül kirendelésre. A gondnok kirendelésének időpont-
ja gyakran nem a gondnokság alá helyezés felülvizsgá-
latához igazodik, hiszen sokszor előfordul, hogy a gond-
nokoltnak megromlik a kapcsolata a családtagjával 
vagy akár a hivatásos gondnokával; ekkor új gondnokot 
kell kirendelni. Ha a bíróságnak kellene ezekben az 
ügyekben eljárnia, az komolyabb ügyterhet jelentene 
számára és a gyámhivatal többi – gondnokokhoz fűző-
dő – feladatkörét elnézve praktikus okokból sem lenne 
célravezető.43 

2.  HIVATÁSOS GONDNOKOK KÉPESÍTÉSI 
KÖVETELMÉNYEI 

A hivatásos gondnokká válás feltételeit szigorítani len-
ne indokolt. Ne legyen elegendő középfokú iskolai vég-
zettség, büntetlen élőélet és egy rövid időtartamú kép-
zésen való eredményes részvétel44 egy olyan bizalmi 
viszonyon alapuló munkakör ellátására, ahol jövedel-
met és vagyont kell kezelni, amelyről évente és eseti 
jelleggel számadást kell készíteni, ahol empátiára, szo-
ciális érzékenységre, talpraesettségre és segítőkész-
ségre, illetve a szociális ellátórendszer45 ismeretére 
van szükség a hivatalos és egyéb ügyek intézésére. A 
hivatásos gondnokok képzését jobban kellene szabá-
lyozni, alaposabbá tenni az ott megszerzendő tudást, 
gyakorlati tudnivalókra kellene jobban fókuszálni, 
hogy adott esetben a hivatásos gondnok a hajléktalan 
gondnokolt elhelyezését, lakhatását érdemben elő tud-
ja segíteni. 

Egy hivatásos gondnok legfeljebb harminc személy 
vonatkozásában láthatja el a gondnoki tisztséget és to-
vábbi öt személynek lehet a támogatója.46 A gyakorlat 
azt mutatja, hogy harminc emberrel kapcsolatos gond-
noki teendőket nem lehet kellő alapossággal ellátni. 

42  Kecskés–Kőrös–Makai–Orosz–Osztovits–Petrik: i. m. 128–129. o.
43  Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
44  A Ptk. 2:31. § (5) bekezdése és a hivatásos gondnoki feladatot ellátó 

személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM ren-
delet 1. § előírásai alapján. Ugyanezen rendelet 3. § (2) bekezdése ki-
mondja, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében a hivatásos gond-
nokok gyakorlati jellegű képzése 28 óra időtartamú és a megszerzett 
ismeretekből írásbeli vizsgát kell tenni.

45  A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásai-
ról szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza a 
hivatásos gondnokok képzésének tematikáját, amelyben a szociális 
gondoskodás rendszeréről csupán egy óra előadást tartanak.

46  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 102. § (1a) 
és (1c) bekezdései szerint.

A hathatós jogvédelem megvalósítása érdekében a 
hivatásos gondnokok jogszabályoknak és előírásoknak 
meg nem felelő, illetve határidőn túli munkáját pénz-
bírsággal lehetne szankcionálni.47 A gondnokság alá 
helyezés következményeként ugyanis a gondnokrende-
léssel a jogalkotó törvényben szabályozott48 gyámha-
tósági kontroll alá helyezte a gondnokot, függetlenül 
attól, hogy hivatásos gondnok vagy családtag az illető. 
Adott esetben nem csak a vagyonkezelést kell ellenőriz-
ni, hanem például azt is, hogy a gondnokolt megfelelően 
el vane látva,49 ha pedig pszichiátriai vagy más beteg-
ségben szenved, rendszeres orvosi kezelés alatt álle.50

3. A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS MÓDOSÍTÁSA

Ha utóbb, de még a kötelező felülvizsgálatot megelőző-
en merül fel a gondnokság alá helyezés és az ügycso-
portok módosításának szükségessége, az újabb bírósá-
gi eljárás annak hosszadalmas volta miatt nem alkalmas 
a hirtelen kialakult, sürgető megoldást kívánó élethely-
zetekben. Ennek jó példája, ha a cselekvőképességében 
csupán a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügycsoportban 
részlegesen korlátozott személynek hirtelen állandó 
ápolást és felügyeletet igénylő betegsége alakul ki, és 
személyes gondozását hozzátartozók híján egy bentla-
kásos szociális intézményben lehetne biztosítani. Jó 
volna ezért ilyen esetekben egyszerűsíteni, gyorsabbá 
tenni a gondnokság alá helyezési pert.51 Véleményem 
szerint jogdogmatikai kérdést vethet fel az, hogy az 
azonnali intézkedést igénylő esetekben kirendelhete 
a gyámhivatal ideiglenes gondnokot annak, akit már 
korábban gondnokság alá helyezett jogerős ítéletével a 
bíróság, és akinek már eleve van gondnoka. 

4.  GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS KÖTELEZŐ 
FELÜLVIZSGÁLATÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE

A Ptk. a szükségesség és arányosság elvével összhang-
ban bevezette a gondnokság alá helyezés szükségessé-
gének kötelező felülvizsgálatát, megszüntetve a jogkor-
látozás végleges hatályának elvi lehetőségét. Az olyan 
súlyos betegeknél, akiknek az állapotában nem várha-
tó változás, illetve a fogyatékkal élőknél a törvény által 
meghatározott maximális felülvizsgálati időpontot al-
kalmazza a bíróság.52 

A gyámhivatal a gondnokság alá helyezés kötelező fe-
lülvizsgálatának kezdeményezésekor hasonló problémák-
ba ütközik, mint a gondnokság alá helyezés iránt indított 
perek esetén. Ha az alperes az 1959. évi IV. törvény, a régi 
Ptk. szabályai szerint áll gondnokság alatt, de nem lehet 

47 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
48 Ptk. 2:34–2:37. §§, Gyer. 140–143. §§, 146–158/C. §§
49 A Ptk. 2:34. § (3) bekezdése értelmében a gondnok indokolt esetben  

– vállalása szerint – a gondnokolt gondozását is ellátja. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ha nem vállalja, akkor nem kell az iránt intéz-
kednie, hogy a gondnokolt megfelelő gondozásban részesüljön közve-
tetten.

50 Bán Gabriella, személyes interjú 2016. január 20.
51 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
52 Dr. Bagyula Liliána Zsanett, írásbeli interjú 2016. február 7.
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őt felkutatni, nincs idézésre alkalmas címe, és emiatt szak-
véleményt sem lehet beszerezni, akkor a gyámhivatal nem 
tud eleget tenni perindítási kötelezettségének.53 Annak 
ellenére, hogy a gyámhivatal nem kezdeményezi a felül-
vizsgálatot, a közeli hozzátartozók vagy a gondnokolt a 
gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt keresetet 
nyújthatnak be. Ha ekkor a bizonyítási eljárás során ki-
rendelt igazságügyi szakértő szakvéleményében megál-
lapítja a cselekvőképesség valamilyen fokú csökkenését, 
és a gyámhivatal nem nyújt be viszontkeresetet – amely 
utóbbi gyakorta megesik –, akkor a bíróság abba a nehéz-
kes eljárásjogi helyzetbe kerül, hogy a keresetet elutasít-
ja vagy felülvizsgálatként hoz ítéletet.54 

V. TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

A fokozatosság – korábban hivatkozott – lényeges garan-
ciális elve folytán a cselekvőképesség korlátozásának 
elkerülésére bevezetésre került a támogatott döntésho-
zatal jogintézménye. A támogatott döntéshozatal nem 
érinti a cselekvőképességet, a mentális zavar korai stá-
diuma vagy enyhe foka esetén alkalmazható. Amennyiben 
valaki a bonyolultabb hivatalos ügyei intézéséhez, dön-
tései meghozatalához kér segítséget, kérelmére a gyám-
hivatal támogatót rendel ki. A támogató kirendelésének 
másik útja, amikor a bíróság a gondnokság alá helyezési 
perben úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség részleges 
korlátozása nem indokolt, de az érintett személy megha-
tározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb 
mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnok-
ság alá helyezés iránti keresetet elutasítja, és határozatát 
közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság határoza-
ta alapján az érintettel egyetértésben a gyámhatóság 
rendeli ki.55 A támogatott döntéshozatal egyelőre még 

53 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
54 Dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet, személyes interjú 2015. novem 

ber 30.
55 Dr. Makai Katalin: Az új Ptk. cselekvőképességre vonatkozó szabályai ról: 

http://ptk2013.hu/interjuk/azujptkcselekvokepessegrevonatkozo
szabalyairolinterjumakaikatalinkuriaibiroval/2470

elég ritka.56 A bíróság előtt eddig nem fordult elő, hogy a 
bíróságnak a kereset elutasításáról szóló ítéletét a támo-
gatott döntéshozatal lefolytatása céljából a gyámhivatal-
nak meg kellett volna küldenie.57 Budapest VIII. kerületi 
gyámhivatalában 2014ben két ügyben került sor támo-
gató kirendelésére – egyik esetben sem a bíróság megke-
resésére indult az eljárás –, 2015ben pedig egy ilyen el-
járás sem indult.58 

VI. ÖSSZEGZÉS

Tanulmányomból egyértelműen körvonalazódni látszik 
a gondnokság alá helyezés jogintézményének komple-
xitása, hiszen ezen jogintézmény vonatkozásában az 
említett kapcsolódási pontokon az egészségügyi (jelző)
rendszer, a szociális ellátórendszer, a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás – bizonyos relációban – összeér. 
Mindezek jogszabályon alapuló, következetes, átlátha-
tó, törvényes működése és kooperációja hozhatja el a 
cselekvőképességet érintő belátási képesség csökkené-
sével vagy hiányával rendelkező személyek teljes körű 
jogvédelmét és érdekérvényesítését. A gyámhivatal és 
a bíróság jogalkalmazása során a mindennapokban el-
járó bírók és gyámhivatalban dolgozó kormánytisztvi-
selők tapasztalatai és az általuk észlelt nehézségek 
felvetésével a Ptk. szabályozása körében ezen a jogte-
rületen kialakult gyakorlati kihívásokra szerettem vol-
na felhívni a figyelmet. Úgy vélem, hogy a Ptk. rendel-
kezéseinek alkalmazhatóságáról messzemenő követ-
keztetések levonása a kiforrott és egységes jogalkal-
mazói gyakorlat hiánya miatt jelenleg még nem vezetne 
érdemi eredményre.

56 Dr. Bagyula Liliána Zsanett, írásbeli interjú 2016. február 7.
57 Dr. Csányiné Hajnal Erzsébet, személyes interjú 2015. november 30. 

Ezt a kijelentést Dr. Bagyula Liliána Zsanett is megerősítette.
58 Bíróné Szunai Orsolya, személyes interjú 2015. október 19.
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DR. GRÁD ANDRÁS

Lesben álló bizonyítás1 – a titkos felvételek felhasználhatósága  
a bírósági eljárásban

Amikor elszántam magam arra, hogy a HVGORAC  
Kiadó által évenként megrendezett „Mindennapi csa-
ládjog” konferencia keretében az idén előadjak erről a 
témáról, természetesen tisztában voltam vele, hogy 
darázsfészekbe nyúlok. Ennek ellenére úgy döntöttem, 
hogy az ügy jelentősége miatt bűn lenne hallgatni, hi-
szen nap, mint nap tapasztalom ügyvédként a téma 
igencsak aktuális problémáit. Akik fültanúi voltak az 
előadásnak és az azt követő meglehetősen heves vitá-
nak, tanúsíthatják, hogy napjainkban képzett, nagy 
tudású jogászoknak is erősen megoszlik a szakmai és 
etikai álláspontja a témával kapcsolatban. Félreértések 
elkerülése végett jelzem, hogy nem képzelem, hogy zse-
bemben lenne a „bölcsek köve”, az alábbiakat nem a 
pápai csalhatatlanságot quasi magamnak vindikálva 
írom, hanem gyakorló jogászként és pszichológusként, 
aki ilyen konkrét szituációkkal igen sűrűn találkozik. 
A múlt század nyolcvanas évei óta, amikorra a technikai 
fejlődés eljutott odáig, hogy lehetővé vált átlagemberek 
számára is szalagos magnó, esetleg szalagos filmfelve-
vő által rejtett felvételek készítése, a technikai fejlődés 
óriási volt. Ma már bárki, akár egy gyermek is könnye-
dén készíthet a tenyérnyi mobiltelefonjával hang, kép 
vagy videofelvételt rejtetten, ennek folytán az ilyen 
felvételek készítése mindinkább mindennapossá válik, 
és a változások elől mi jogászok sem dughatjuk a ho-
mokba a fejünk. Jelen tanulmány fő kérdése, hogy fel-
használhatóe, és amennyiben igen, milyen feltételek 
mellett egy olyan felvétel, amely a másik fél hozzájáru-
lása nélkül készült. Mielőtt a témát „kibontanánk”, cél-
szerű tisztáznunk, mit is értünk a „lesben álló bizonyí-
tékok” körén: a másik fél hozzájárulása nélkül készült 
hangfelvételek, fényképfelvételek, illetve videofelvéte-
lek valamely perben (netán más hatósági eljárásban) 
történő felhasználását.1 

1 A „lesben álló bizonyítás” Dr. Szemán Felicitász nyelvi leleménye, aki-
nek ezúton mondok köszönetet, amiért hozzájárult annak az előadás 
és jelen, vitaindítónak szánt cikk címekénti felhasználásához.

1.  A FENTIEKKEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI 
ALAPVETŐ PROBLÉMÁK, ILLETVE KÉRDÉSEK 
SZOKTAK FELMERÜLNI:

1.1. IGAZI VAGY HAMISÍTOTT-E A FELVÉTEL 

Ha nem is túl gyakran, de azért fel szokott vetődni, hogy 
a felhasználni kívánt felvétel valódi, avagy műtermék. Ez-
zel azért nem kívánok részletesebben foglalkozni, mert 
ezen felvételek hamisítása bűncselekmény, ez szakértő 
által egyértelműen bizonyítható, és három évig terjedő 
szabadságvesztés büntetéssel büntetendő2. Ettől termé-
szetesen még elvben elképzelhető lenne, hogy előforduljon 
ilyesmi a gyakorlatban, azonban legalábbis elgondolkod-
tató, hogy a pályán töltött eddigi kb. 35 évem alatt egyet-
len ilyen esettel sem találkoztam, holott a fenti időtartam-
ból 20 éven át igen gyakran voltak ilyen ügyeim. Ráadásul 
amennyiben a másik fél azt állítja, hogy a felvétel egy ha-
misítvány, semmi akadálya annak, hogy kérésére a bíróság 
igazságügyi szakértőt rendeljen ki a vita egyértelmű el-
döntésére. Más kérdés, hogy érdekes módon, amikor erre 
kerülne a sor, az addig a felvétel hamis voltát állító fél ál-
talában visszakozik, és elismeri, hogy az valóságos.

1.2. A FELVÉTEL MANIPULÁLT-E VAGY SEM 

Ezen kérdés az előzőtől értelemszerűen eltér, míg ugyan-
is amaz azzal volt kapcsolatos, hogy a másik fél tudta nél-
kül készült felvételen látszó/hallható dolgok egyáltalán 
megtörténeke a valóságban, addig itt arra keressük a 
választ, hogy a felvétel készítője manipuláltae a helyeztet, 
amelyben az egyébként nem vitásan valódi felvétel ké-
szült. Tegyük fel, saját maga bosszantottae fel szánt szán-
dékkal a másik felet még a felvételt megelőzően, hogy 

2 Btk. 226/B. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy kép-
felvétel nyilvánosságra hozatala

 (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, ha-
mis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang vagy képfelvételt hoz-
záférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

 (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a bűncselekményt

 a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
 b) jelentős érdeksérelmet okozva
 követik el.
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aztán a másik fél dühödt szitkozódását rögzíthesse egy 
hangfelvételen. Tárgyilagosan el kell ismernem, hogy az 
efféle manipuláció bizony elvben bármikor előfordulhat. 
A felvétel készítője értelemszerűen tisztában van azzal a 
ténnyel, hogy felvétel készül, míg a másik fél nem, vagyis 
elképzelhető a beszélgetés tartalmának szándékos befo-
lyásolása. Ez egyrészt megvalósulhat akként, hogy a be-
szélgetést csak egy bizonyos ponttól rögzíti, amikor az ő 
tevőleges magatartása a helyzet előidézésével kapcsolat-
ban már befejeződött, másrészt akként, hogy saját magát 
a felvétel alatt visszafogja, és nem az általa egyébként 
szokványosan tanúsított magatartást adja elő (mondjuk 
ő is ugyanúgy szokott szitkozódni, mint a másik, de a fel-
vétel ideje alatt ezt nem teszi). Gyakran hallom ellenve-
tésként a rejtett felvételek felhasználhatóságával kapcso-
latban, hogy soha nem zárhatjuk ki teljes bizonyossággal 
egyik vagy másik fenti manipulációs lehetőséget. Akik 
erre hivatkozással utasítják el egy hangfelvétel vagy kép-
felvétel felhasználhatóságát, megfeledkezni látszanak 
néhány lényeges szempontról. 

Ilyen mindenekelőtt, hogy a felvételeken látható/hallha-
tó történések igen jelentős része lényegében manipulálha-
tatlan. Költői kérdés például, hogy vajon mégis miféle „ma-
nipuláció” eredményezhetné elvben is, ha az egyik szülő 
felvételén az látható, amint a másik szülő az ágyban fekvő 
gyermeket éppen dühödten locsolja hideg vízzel, a gyermek 
pedig emiatt bömböl, miként történt ez egy bírósági 
ügyemben3. Legalább ennyire lényeges azonban, hogy a 
gyakorló jogászok pontosan tudják, hogy lényegében min-
den bizonyítási eszköz manipulálható, vagyis szó sincs 
arról, hogy a „manipulálhatatlan bizonyítékok rengetegé-
ben” ilyen „kétes bizonyítékokra” kellene hagyatkoznunk. 
Pontosan tudjuk, hogy a valóságban pl. a tanúk nemhogy 
elvben manipulálhatóak, de a legnagyobb részük (tisztelt 
a gyér számú kivételnek) eleve igen komoly mértékben 
ténylegesen manipulált is. Ennek lehetősége kétoldalú. 

2.1.1. Egyrészt az emberek tanúk jelenlétében igen nagy 
valószínűséggel másként viselkednek, mint ha ők nem 
lennének jelen, vagyis a tanúk tudomása esetén pontosan 
ugyanazzal a „manipulációval” állunk szemben, mint a 
fél saját maga által készített felvétele esetében, ahol ő a 
felvételről tudva másként viselkedik. A legtöbb ember 
nem fogja például a tanítónő, a szomszéd jelenlétében a 
gyermeket pofozni, a házastársát bántalmazni, trágár 
módon üvöltözni stb.

2.1.2. A tanúk manipulálásának másik, legalább ennyire 
problematikus oldala, hogy a tanúk jobbik esetben „csak” 
pontosan tisztában van azzal, hogy mit kell mondaniuk 
annak érdekében, hogy az őket beidézni kérő közeli ro-
konuk, barátjuk, szomszédjuk, munkatársuk pernyertes-
ségét elősegíthessék, márpedig a tanúk elsöprő többsége 
ebből a személyi körből kerül ki (néhány óvónő, tanítónő, 
még ritkábban gyermekjóléti szolgálati alkalmazott ki-

3 Jelzem, hogy valamennyi általam hivatkozott konkrét eset ténylege-
sen megtörtént, azokkal a saját gyakorlatom során találkoztam, 
azonban személyiségi jogvédelmi okokból nem közlök adatokat. 

vételével). Rosszabb esetben a tanúkat a felek kifejezetten 
fel is készítik, elmondják nekik, hogy konkrétan mit kell 
mondaniuk a bíróság előtt, gyakran még a bírósági jegy-
zőkönyveket, beadványokat is pontosan ismerik4. Ezzel 
mindnyájan, gyakorló jogászok, tökéletesen tisztában 
vagyunk, ennek ellenére még nem hallottam eljáró bíró 
szájából olyasmit, hogy a felajánlott tanúbizonyítást ele-
ve mellőzni rendeli azon okból, hogy nem zárható ki a 
tanú manipulált volta. Csak halkan jegyzem meg, hogy 
már csupán formállogikai szempontok alapján is a tanú-
vallomások minimum fele lényegében eleve bizonyosan 
hamis, hiszen mindkét tábor a saját „ügyfele” mellett vall. 
A két tábor (és persze a tanúk) által állítottak tipikusan 
180 fokkal eltérnek, vagyis kizárják egymást, mégis – igen 
helyesen – meghallgatjuk a tanúkat, és nem mondjuk azt, 
hogy ilyen manipulálható bizonyítási eszközzel eleve nem 
vagyunk hajlandóak foglalkozni, hiszen éppen ez a szabad 
bizonyítási rendszer lényege. 

Sajnos nem sokkal jobb a helyzet a szakértők vonatko-
zásában sem. És most még csak nem is az utóbbi idők 
néhány nagy port felvert szakértői botrányára gondolok5, 
hanem arra, hogy a szakvélemények soha nem „légüres 
térben” készülnek, és nem is félistenek által, azok objek-
tivitásához sajnos igen gyakran alapos kételyek fűződ-
nek6. A legobjektívebbnek talán még az okiratok sejlené-
nek a tipikus bizonyítási eszközök közül, azonban e téren 
se legyenek sajnos illúzióink. Ugyan melyik gyakorló 
jogász ne látott volna még számtalan, formailag kifogás-
talan, ugyanakkor egyértelműen manipulált tartalmú 
jövedelemigazolást, vagyonbevallást, célját tekintve fe-
dezetelvonó tartalmú szerződést, sosemvolt tartozáso-
kat igazoló tartozáselismerő nyilatkozatot stb., stb.  
A gyakorlatban igen ritkán alkalmazott szemléről csak 
azért ejtek pár szót, mert bár csak két szakasz erejéig, 
de nevesítve mégis szerepel a Pp.ben. A helyszíni szem-

4 Magam pontosan ezért szoktam ügyvédként mindig ugyanazt mon-
dani a folyosón rám váró izgatott tanúknak: „Az igazat tessék monda-
ni, mert abból egészen biztosan nem lesz semmi baj! Ha tud olyasmi-
ről, ami igaz, és az ügyfelemnek a javára válhat, ne hallgassa el, de va-
lótlanságot nem állíthat. És ha bent a tárgyalóteremben bárki meg-
kérdezi Öntől, mit mondott magának az ügyvéd, ezt bátran elismétel-
heti.” Amíg pedig még bíróként működtem, akként buktattam le a ha-
mis tanúkat, hogy a személyi adataik felvétele után csak annyit 
mondtam nekik, hogy „Hallgatom!” Mire a (hamis) tanúkból azonnal 
dőlni kezdett a szó, amit én türelmesen rögzítettem is a jegyzőkönyv-
ben, ez 100ból 100szor lényegében az őket beidézni kérő fél szemé-
lyes előadásának mintegy megismétlése, megerősítése volt. Majd 
amikor a gyanútlan hamis tanú mondandójának végére ért, ártatlan 
arccal megkérdeztem tőle: „Tessék mondani, honnan tetszett tudni, 
hogy én erre vagyok kíváncsi, hiszen nem is kérdeztem semmit?” Nos, 
erre természetesen nem születhetett jó válasz…

5 Ilyen volt például nemrégiben az elhíresült Rezesovaügyben készült 
közlekedési igazságügyi szakértői vélemény, vagy amikor a Budaörsi Já-
rásbíróság előtt a kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő ötletek-
kel látta el a szünetben az anyát, hogy mit hazudjon a tárgyalóteremben 
a másik félről ahhoz, hogy nála helyezze el a bíróság a gyermeket.

6 A szakvélemények (ezen belül is különösen a pszichológus szakvéle-
mények) objektivitása nagyon gyakran hiányzik, a szakvélemények 
komoly hányada sajnos teljesen alkalmatlan arra, hogy abból a bíró-
ság bármiféle következtetést is levonjon, ennek részletes kifejtése 
azonban meghaladná jelen tanulmány kereteit. Részletesebben lásd 
Grád András – Nisztor Mária: Objektív vagy szubjektív (kérdőjelek az 
igazságügyi pszichológus szakértői vélemények megbízhatósága te-
rén), Családi Jog 2013/1.
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lék manipulálhatóságáról csak annyit, hogy a szemle 
időpontjáról az érintettek eleve hetekkelhónapokkal 
korábban hivatalosan tudomást szereznek, innentől ki-
nekkinek a fantáziájára bízom, hogy a szemle helyszíne/
tárgya manipulálhatóe, vagy sem. 

A fentiek alapján szembe kell néznünk azzal a szomorú 
ténnyel, hogy lényegében nem létezik olyan bizonyítási esz
köz, amelyről teljes bizonyossággal kijelenthetnénk, hogy 
márpedig ehhez a manipulálhatóság gyanúja sem férkőzhet. 
Amennyiben pedig tudomásul vesszük, hogy sajnos igen-
is valamennyi bizonyítási eszköz egyaránt manipulálható, 
meglehetősen költői kérdés, hogy ezek közül vajon mégis 
miért pont a rejtett hang és képfelvételeket akarnánk 
eleve kizárni a bizonyítékok köréből. A bizonyítékok bíró 
általi szabad mérlegelése pontosan azt a célt szolgálja, 
hogy az igazság kiderítése érdekében a bíróság valameny-
nyi szóba jöhető bizonyítékot mérlegre tegye, és ennek 
alapján hozza meg döntését. Például a bíróság meghallgat 
egy közeli hozzátartozót, majd úgy dönt, hogy a tanúval-
lomása nem volt elfogulatlannak tekinthető, vagy egy be-
csatolt okiratról kimondja, hogy a létrejöttének körülmé-
nyei aggályosak voltak. Erre tekintettel ezen bizonyíté-
kokat figyelmen kívül hagyja az ítélet meghozatalakor, 
nincs ezzel semmi probléma. Amennyiben azonban egyes 
bizonyítékokat eleve kirekesztünk e körből (például nem 
vagyunk hajlandók a tanút beidézni, nem engedjük az ok-
iratot becsatolni, vagyis a bizonyítékok megengedhetősé-
ge körében mintegy „mazsolázni kezdünk”), magának a 
mérlegelésnek a lehetőségét zárjuk ki, ami értelemszerű-
en csakis megalapozatlanabbá teheti a bírói döntést.

1.3. A FELVÉTEL „ETIKUS-E” VAGY SEM

Valószínűleg ez az a kérdés, ami a leginkább alkalmas a 
jogásztársadalom megosztására. Szeretném elöljáróban 
leszögezni, hogy magánemberként igen magas etikai 
mércét támasztok elsősorban saját magammal, de em-
bertársaimmal szemben is. Ennek ellenére úgy gondo-
lom, tudomásul kell vennünk, hogy a bírósági és hatósá-
gi eljárások nem „kiscserkésztalálkozók”, hanem kicsit 
olyanok, mint a szorító, és tudomásul kell vennünk, hogy 
itt bizony ellenfelek feszülnek egymásnak. Félreértések 
elkerülése végett leszögezném, hogy ez nem jelenti azt, 
hogy ne kellene ezen eljárások szabályait betartani. A 
Ptk. szerint hivatkozhat ugyan a másik felróható maga-
tartására, aki maga sem úgy járt el, ahogyan elvárható, 
de azért igen lényeges, hogy előnyöket nem élvezhet! 
Nézzük először is, melyek a felvételkészítés tipikus mo-
tivációi. Ezek a teljesség igénye nélkül:

1.3.1. a négy fal közötti történések (pl. gyermekneve-
lési alkalmatlanság, házasság megromlása, családtaggal 
szembeni erőszak stb.) bizonyítása;

1.3.2. bizonyítékok előzetes beszerzése (pl. közös va-
gyon, külön vagyon elismerése házassági vagyonjogi 
perekben, tartozás elismerésének bizonyítása stb.);

1.3.3. defenzív védekezés hamis vádak (pl. bekamerá
zás esetleges pedofil vádak vagy családon belüli erőszak-
kal megvádolás) ellen.

Vagyis ezekben az esetekben tipikusan arról van szó, 
hogy valaki valamely szabályt – általában jogszabályt 
(ha mást nem, minimum a jóhiszemű pervitelre vonat-
kozó előírást), jobbik esetben „csak” gyermeknevelési, 
együttélési, igazmondásra vonatkozó stb. etikai szabályt 
– megszeg, majd amikor a másik fél titkos felvételének 
alapján ezen tettére fény derül, harsogva hivatkozik a 
másik fél „etikátlan” magatartására. Reményeim szerint 
nem maradok egyedül azzal a véleményemmel, hogy ta-
lán mégsem kellene előnyt élveznie mondjuk egy gyer-
mekbántalmazónak, egy rosszhiszeműen eljáró notórius 
hazudozónak stb. a cselekménye leleplezőjével szemben 
„etikai okokra” hivatkozással. 

Gyakran hallom kifogásként, hogy a cél nem szentesít-
heti az eszközt, amivel egyébként saját magam is egyet-
értek, hiszen rengeteg gazságot követtek már el a törté-
nelem során ennek jegyében. Csakhogy esetünkben az 
„eszköz” egyáltalán nem magától értetődően szorul bár-
miféle „szentesítésre”, vagyis maga a kiindulási alap té-
ves. Ezen „logika” alapján pl. a titkosszolgálatok sem 
hallgathatnák le a terroristagyanús személyek telefon-
beszélgetéseit, olvashatnák elektronikus és írott levele-
zésüket stb., hiszen végtére is itt is valamiféle „titkos” 
tevékenység zajlik. Azt gondolom, hogy jóérzésű ember 
számára nem lehet kétséges, hogy mi az etikusabb, ezek 
a titkos lehallgatások, vagy pedig az, ha hagyjuk a terro-
ristákat tömeg gyilkolni. Vagyis szembe kell néznünk 
azzal, hogy önmagában az eszköz titkos volta nem feltét
lenül teszi annak alkalmazását etikátlanná. Mielőtt még 
valaki arra hivatkozna, hogy „De a titkos lehallgatásokat 
a bíróságnak kell jóváhagynia!”, ami egyébként fősza-
bályként igaz, jelezném, hogy ezeket a titkos felvételeket 
ugyancsak a bíróság hagyja jóvá – legfeljebb utólag, mint 
ezt a következő fejezetben látni fogjuk. Ennek során pe-
dig az igazság kiderítése, mint társadalmilag elfogadott 
cél gyakorlatilag mindent felülír, ami nem bűncselek-
mény (márpedig a titkos feltételek készítése inkább csak 
elvi kivételeket leszámítva nem az). 

A másik fél jogszabálysértő, felróható magatartásának 
titkos felvételekkel történő leleplezését megakadályozni 
etikai kifogásokra hivatkozással ugyanolyan alaptalan, 
mint lenne mondjuk a büntetőjogban a jogos védelmi hely-
zet, illetve a végszükség esetén „etikai kifogásokra” hivat-
kozni. Úgy vélem, erősen és joggal csodálkozna az a bün-
tetőbíró, aki előtt egy büntetőeljárásban a terhelt arra 
hivatkozna, hogy a sértett részéről a jogos védelmi helyzet 
vagy végszükség során vele szemben tanúsított erőszak 
„etikátlan” volt. A példa nem véletlen. Úgy gondolom, hogy 
a jogosulatlanul készített, és a polgári perekben felhasznált 
kép és hangfelvételek egyfajta polgári jogi értelemben 
vett „jogos védelmi helyzetet”, illetve „végszükséget” jele-
nítenek meg. Az illető más eszköz híján csak ezen rejtett 
felvételek segítségével tudja bizonyítani az állításait, és 
elősegíteni végső soron az igazság kiderítését, ami viszont 
már nem csak személyes, hanem társadalmi érdek is. 

Az analógia a büntetőjogi értelemben vett jogos védel-
mi helyzettel, illetve végszükséggel eléggé kézenfekvő, 
hiszen az illető a vele vagy másokkal (pl. közös gyermek-
kel) szemben a másik fél részéről tanúsított felróható 
magatartással szemben tipikusan csak ezen a módon tud 
védekezni. A tapasztalataim szerint szinte soha nem for-



NÉZŐPONTOK

| C SAL ÁDI JOG28 2016  / 3

dul elő, hogy azt egyéb módon is bizonyítani tudnák, hi-
szen akkor értelemszerűen nem bajlódnának ilyen kö-
rülményes módszerekkel. Márpedig azt talán mégsem 
kellene mondanunk, hogy nem etikus a jogos védelmi 
helyzetben, végszükségben lévők esetében, ha „bántják” 
a másikat, a „szegény elkövetőt”. Úgy gondolom ennek 
analógiája mentén, ha pl. valaki egy gyermeket bántal-
maz, a perben letagadja a négy fal között amúgy soha nem 
vitatott nagy értékű házastársi közös vagyont stb., ne-
hogy már „kifinomult etikára” valló kifogásokkal álljon 
elő a leleplezőjével szemben, miszerint az erről készült 
felvételről ő nem tudott, ahhoz nem járult hozzá! Ráadá-
sul – nem büntetőjogi értelemben – bántalmazni a hatá-
lyos bírói gyakorlat szerint nem csak tettlegesen lehet. 
Ha a családon belüli erőszak körében pl. elfogadjuk a 
verbális agressziót, a vízzel leöntést stb. mint a távolság-
tartás elrendelésére okot adó körülményt (márpedig a 
hatályos bírói gyakorlat elfogadja!), akkor legyünk kon-
zekvensek: a gyermekkel, házastárssal szembeni verbá-
lis bántalmazás stb. leleplezése sem lehet „etikátlan”. 

Ezzel kapcsolatos zárógondolatként engedtessék meg 
nekem egy szubjektív érzet megfogalmazása: úgy tapasz-
talom, hogy minél távolabb kerül valaki a napi gyakor-
lattól, és minél magasabb elefántcsonttoronyból szem-
léli a világot, általában annál nehezebben látja be a rejtett 
felvételek felhasználhatóvá tételének indokoltságát „eti-
kai okokra” hivatkozással.7 

2.  A FELSŐBÍRÓSÁGOK HATÁLYOS 
IRÁNYMUTATÁSAI

Az alábbiakban röviden vázolom az utóbbi 20 év rendel-
kezésünkre álló valamennyi vonatkozó felsőbírósági 
ítéletét. Ezek, mint látni fogjuk, sajnos nem mentesek az 
egymás közötti, időnként pedig még a saját belső rend-
szerük szerinti ellentmondásoktól sem. Vagyis pillanat-
nyilag nem beszélhetünk egységes, „kiforrott” joggya-
korlatról. Nézzük magukat a döntéseket, a lényegüket 
szó szerint kivonatolva, a kiemelések tőlem származnak.8 
A határozatok itt közölt sorrendjének azért nincs sem-
miféle jelentősége, mivel olyan sokféle szempont szerint 
lehetne őket – különböző – sorrendekbe rakni (pl. idő-
rend, büntető vagy polgári döntés, kúriai vagy ítélőtáb-
lai döntés, a döntések tartama szerinti „rangsor” stb.), 
hogy tökéletes „sorrend” eleve nem létezhet.

2.1.  PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA PF. I. 20 081/2009/3. SZÁMÚ 
ÍTÉLETE9

„Az alperes […] magnófelvétellel rögzítette a közötte és 
a felperes között lezajlott személyes megbeszélést, ille-

7 Hogy ezzel kapcsolatban „a cél nem szentesíti az eszközt” ellenérv 
mintájára stílszerűen magam is egy mondásra hivatkozzak: A pokol-
ba vezető út is merő jószándékkal van kikövezve…

8 A kiemelések az adott döntésen belül a rejtett felvételek felhasználá-
sának feltételrendszerére vonatkoznak, megkönnyítendő az olvasó-
nak a döntések e vonatkozásban egymással történő összevetését.

9 Pécsi Ítélőtábla Pf. I. 20.081/2009/3. 

tőleg öt telefonbeszélgetést. […] A beszélgetéseikről ké-
szített hangfelvételeket bizonyítékként bemutatta, ame-
lyek alapján a bíróság megállapította, […] hogy a jelen 
per felperese a tartozását elismerte, ezért – a beszámí-
tási kifogás figyelembevételével – marasztalta. […] A 
felperes a jelen per[…]ben azt állította, hogy az alperes 
a titokban készített hangfelvétellel […] személyhez fűző-
dő jogát megsértette. […] Az alperes […] hivatkozott arra, 
hogy ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy felperessel 
szemben fennálló jogos igényét érvényesítse. 

A Legfelsőbb Bíróság 1985-ben (BH 1985.57.) közzétett 
eseti döntésével kialakított bírói gyakorlat szerint annak 
eldöntésénél, hogy a hangfelvétel felhasználása […] jog-
ellenes nyilvánosságra hozatalnak minősüle, tekintettel 
kell lenni a […] rendeltetésszerű joggyakorlás követel-
ményeire, amely mindkét felet terheli. […] A feleknek olyan 
magatartást kell tanúsítaniuk, hogy érdekeik érvénye-
sítése a társadalom érdekével összhangban álljon. A fel-
peres eljárása azonban nem felel meg a fenti követelmé-
nyeknek, hiszen korábbi – az alperes által nyilvánosság-
ra hozott – magatartása […] kötelezettségeinek megsér-
tésére irányult. […] Csak az a jog részesülhet törvényes 
védelemben, amelynek gyakorlása nem ütközik a Ptk.
nak a joggal való visszaélést tiltó rendelkezéseibe. […] A 
bírósági eljárásban az igazság érvényesülésének biztosí
tása közérdek és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Nem lehet 
ezért a hangfelvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni, 
ha a felvétel a felhasználóval szemben elkövetett jogsér
téssel kapcsolatos bizonyítás érdekében történt.” 

Az ítélet meglehetősen egyértelműen fogalmaz: A ren-
deltetésszerű joggyakorlás mindkét felet terheli, aki ezt 
megszegi, nem hivatkozhat személyiségi jogai sérelmére, 
ha a másik fél a felvételt az igazság kiderítése céljából 
felhasználja, hiszen ez közérdek. 

2.2. BDT 2014.3076.10

Hangfelvétel készítése vagy felhasználása akkor nem 
minősül visszaélésnek, ha arra közvetlenül fenyegető vagy 
már bekövetkezett jogsértés bizonyítása érdekében köz-
érdekből vagy jogos magánérdekből kerül sor, feltéve, 
hogy a hangfelvétel készítése vagy felhasználása a bizo
nyítani kívánt jogsértéshez képest nem okoz aránytalan 
sérelmet. 

A Szegedi Ítélőtábla döntése szerint akkor használha-
tó fel a rejtett felvétel, ha az jogsértés bizonyítása érde-
kében történik, és nem okoz aránytalan sérelmet. Ezzel 
kapcsolatban hangsúlyoznám a jogos védelmi helyzet, 
illetve végszükség megállapíthatóságával erősen rokon 
feltételrendszert a polgári eljárás vonatkozásában. 

2.3. EBH 2000.296.11

A rejtett kamerával készített videofelvétel […] bizonyíték
ként felhasználható; polgári perben dönthető el, hogy a 
felvétel sértie valakinek a személyhez fűződő jogait.

10 Szegedi Ítélőtábla Pf. II. 20771/2011.
11  Legf. Bír. Bf. V. 633/2000. 
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„A bíróságnak kell eldöntenie azt, hogy a felvétel szük-
ségese a tényállás megállapításához vagy sem. […] A 
jelen ügyben a tanúk vallomása, valamint a szakértői 
vélemény elégséges bizonyítékot képeztek a tényállás 
megállapításához. A rejtett kamerával készült vágatlan 
felvétel […] csupán támogatja a megállapítottakat, illetve 
az értékelt bizonyítékokat. […] A képmás vagy hangfel-
vétel bírósági vagy szabálysértési eljárásban bizonyíték-
ként való előterjesztése felhasználásnak minősül, és a 
felhasználás tényének megállapítása szempontjából kö
zömbös az, hogy a felvétel készítése a személyiségi jogok 
megsértésével történt. A bíróság vagy más hatóság előtt 
folyó eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása 
közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Ezért nem 
lehet a felvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni.” 

A Kúria (akkor még Legfelsőbb Bíróság) V. büntetőta-
nácsa döntésének lényege, hogy más bizonyítékok meg-
léte esetén is felhasználható a rejtett felvétel, mivel az 
igazság kiderítése, mint közérdek felülírja a személyisé-
gi jogok esetleges sérelmét. 

2.4. BH 2000.485.12

A birtokháborító magatartásról készült videofelvétel bi-
zonyítékként való felhasználása nem minősül visszaélés-
nek, és nem sérti a személyhez fűződő jogokat

„Az alperes a felperes tudtával készítette a videofelvételt. 
[…] A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében (BH 1985. 
57. számú eseti döntés) rámutatott arra, hogy az igazság 
érvényesülésének biztosítása közérdek. Amennyiben a vi-
deofelvétel kizárólag bizonyítási célból került felhaszná
lásra, a felhasználást nem lehet visszaélésnek tekinteni.” 

A Kúria (akkor még Legfelsőbb Bíróság) IV. polgári ta-
nácsa a kizárólag bizonyítás céljára felhasznált felvételt 
nem tekinti visszaélésnek az igazság érvényesülésére, 
mint közérdekre tekintettel. Vagyis a IV. tanács egyetlen 
feltételt fogalmaz meg ebben a döntésében: A felvétel 
felhasználása kizárólag bizonyítási célból történt. Ez te-
hát egy lényegében minden felhasználást megengedő 
álláspont, hiszen a perekben mi más célból használna fel 
valaki egy felvételt, ha nem bizonyítási célból. 

2.5. BH 2001.110.13

Más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is fel
használható a polgári perben bizonyítékként, ha személy
hez fűződő jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott 
nyilvánosságra.

„A jogerős ítélet a rendelkezésre álló bizonyítékok, ezen 
belül a felek előadásai, a tanúk vallomása, illetőleg a csatolt 
hangfelvételek alapján (marasztalta az alperest). […] A 
felperes által csatolt hangfelvétel tartalma a perben bi-
zonyítékként felhasználható. […] Az eljáró bíróságok az 
igazság kiderítése érdekében szabadon felhasználhattak 
minden olyan bizonyítékot, amely a tényállás kiderítésére 
alkalmas. […] Más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel 

12  Legf. Bír. Pfv. IV. 22.807/1997. 
13  Legf. Bír. Pfv. IV. 21.127/1999.

akkor is felhasználható a polgári perben bizonyítékként, 
ha esetleg a személyhez fűződő jogok megsértésével kelet
kezett, vagy jutott nyilvánosságra. Megalapozatlanul 
kifogásolta tehát az alperes, hogy tényállításai megálla-
pításához az eljáró bíróságok a hangfelvételt, illetve an-
nak leírt tartalmát bizonyítékként felhasználták. […] A 
Pp. 206. §ának (1) bekezdése alapján e mérlegelés csak 
akkor lenne jogszabálysértő, és adna alapot felülmérle-
gelésre, ha nyilvánvalóan okszerűtlen vagy iratellenes 
következtetést tartalmazna. Ennek hiányában a tényál-
lás a felülvizsgálati eljárásban alappal nem támadható.” 

A Kúria (akkor még Legfelsőbb Bíróság) IV. polgári ta-
nácsának döntése szerint az egyéb bizonyítékok mellett 
is felhasználható a rejtett felvétel az igazság kiderítése 
érdekében. Ezen utóbbi feltételen kívül (igazság kiderí-
tése, mint cél) a döntés tehát semmilyen további feltételt 
nem kíván meg!

2.6. BH 2015.38.14

A szabad bizonyítás elvéből adódóan nincs akadálya an-
nak, hogy a fél a gyermekelhelyezési perben jogsértően 
keletkezett hangfelvételt használjon fel a másik fél gyer-
meknevelésre való alkalmatlanságának bizonyítására, 
feltéve, hogy a perben enélkül megnyugtató döntés nem 
hozható, mivel a valós tényállás csak ezzel a bizonyítási 
eszközzel deríthető fel. A hangfelvétel bizonyító erejének 
megítélésénél figyelemmel kell lenni az elkészítés körül-
ményeire és annak esetleges manipulálhatóságára.

„Jelen esetben a bíróságnak két, átlagos nevelési képes-
ségű, a gyermekhez őszintén ragaszkodó szülő közül kel-
lett kiválasztania azt, aki a jövőbeni testi, szellemi, erköl-
csi fejlődésüket elsősorban biztosítani köteles. […] Elvben 
nincs akadálya annak, hogy a fél egy gyermekelhelyezés 
iránti perben huzamos ideig készült hangfelvétellel bizo-
nyítsa a másik fél gyermeknevelésre való alkalmatlansá-
gát, feltéve, hogy ügydöntő jellegű, a gyermekelhelyezésre 
vonatkozóan a perben enélkül megnyugtató döntés nem 
hozható, mivel a valós tényállás csak ezzel a bizonyítási esz
közzel deríthető fel. […] Az érdektelen tanúk vallomása, a 
pszichológus szakértő véleménye, de az alperes személyes 
előadása is megnyugtatóan bizonyítja, hogy az alperes 
időszakonként emelt hangon, katonás stílusban beszél 
környezetével és ezt a gyermeknevelés során is tapasz-
talható, kivételesen még akkor is előfordult ilyen eset, 
amikor a felek kiskorú leánygyermeke rosszul volt, hányt. 
[…] Nem a hangfelvétel volt az egyetlen, amely bizonyíté-
kul szolgálhatott volna a felek eltérő nevelési stílusára, 
illetve az alperes időszakonkénti indokolatlan kitöréseire, 
emelt hangsúlyára. […] A felperesnek lehetősége volt az al
peres manipulálására, arra, hogy kiprovokáljon helyzete-
ket. […] Az eljárt bíróságok a felperes által csatolt hang-
felvételt, illetve annak írott változatát a bizonyítékok 
köréből kirekesztették. […] A felperes által idézett állító-
lagos alperesi kijelentések nem bírnak a gyermekelhelye-
zésre vonatkozóan ügydöntő jelentőséggel. […] Mindez a 
felek kapcsolatának elmérgesedését eredményezte, ami 

14  Kúria Pfv. II. 21.532/2013.
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pedig akadályát jelentheti a peres felek, mint szülőtársak 
együttműködésének. […] A Kúria a másodfokú bíróság 
részérő a bizonyítékok értékelésének iratellenességét 
vagy kirívó jogszerűtlenségét nem észlelte, erre tekintet-
tel nem volt jogszabályi alap […] a másodfokú ítélet hatá-
lyon kívül helyezésére.” 

A Kúria II. tanácsának fenti döntése lényegében három 
konjunktív feltételt fogalmaz meg a titkos felvétel fel-
használhatóságával kapcsolatosan:

1. Az igazság semmilyen más módon nem deríthető ki;
2. A felvétellel bizonyítandó körülmény ügydöntő jel-

legű;
3. A felhasználónak elvben sem volt módja a felvétel 

manipulálására.

3. A fentiekben közölt határozatok egybevetése alapján 
lehetetlen nem észrevenni, hogy az ítélőtáblák, valamint 
a Kúria egyfelől, illetve a Kúria II. tanácsa, mint kivétel 
másfelől gyökeresen másként kezelik a problémát. 

3.1. Az általános gyakorlat a másik fél tudtával készült 
felvétel esetében: 
3.1.1. Amennyiben a másik fél tudott a felvétel 

készítéséről, ez a felvétel elkészítésének 
jogellenességét eleve kizárja, 

3.1.2. és ha a felvétel kizárólag a bizonyítási el-
járás céljára készült, a felhasználás is eleve 
jogszerű. (A gyakorlatban a másik fél tud-
tával készült felvételek szinte kizárólag 
ilyenek.)

A Kúria II. tanácsa ebben kifejezetten nem foglalt 
ugyan állást, de a döntése alapján kikövetkeztethető-
en az ilyen felvételt is kirekesztené a bizonyítékok 
köréből. 

3.2.  Az általános gyakorlat a másik fél tudta nélkül 
készített felvétel esetében (a perekben ez a tipi-
kus forma):
3.2.1. Nem csak akkor használható fel bizonyí-

tékként, ha más módon nem bizonyítható 
egy körülmény.

3.2.2. Nem csak akkor használható fel bizonyí-
tékként, ha ezen bizonyíték ügydöntő.

3.2.3. Nem csak akkor használható fel, ha a másik 
félnek nem volt meg az elvi lehetősége a 
felvétel manipulálására.

3.2.4. A másik fél által elkövetett jogsértés lehe-
tővé teszi a felhasználást és a bizonyíték-
ként történő értékelést.

3.2.5. Az igazság kiderítése eleve közérdek, ami 
felülírja a felek egymás közötti problémá-
it, erre tekintettel a jogsértően készített 
felvétel bizonyítékként felhasználható.

4. A Kúria II. tanácsának jogértelmezésével kapcsolatban 
több komoly gyakorlati probléma is felvetődik, az aláb-
biakban ezeket elemezzük. Nehéz nem észrevenni, hogy 
miközben a BH fejrészében a szöveg a bizonyítás ezen 
módját látszólag megengedi, a valóságban azonban há-
rom olyan feltételt támaszt, amelyeknek a gyakorlatban 
különkülön is lényegében lehetetlen eleget tenni. 

4.1. Az első ilyen „lehetetlen” feltétel, hogy ezen bizo-
nyítás eleve csak akkor megengedett, ha a tény-
állás kizárólag ezzel a bizonyítási eszközzel derít-
hető fel. Vagyis mindaddig, amíg elméletben más 
bizonyíték is rendelkezésre állhat, ezen bizonyí-
tási eszköz szerintük szóba sem kerülhet. Nem 
szeretném hosszan ragozni, hogy elméletben ter-
mészetesen mindig adódhatna más bizonyíték is 
(csodás tanúk, szakértő, fél saját beismerése stb., 
stb.), vagyis a gyakorlatban talán egyszerűbb lett 
volna kimondani, hogy szerintük a rejtett felvétel 
eleve nem felhasználható. Ezt vélhetőleg azért 
nem vállalta a tanács, mert ezzel nyíltan szembe-
ment volna a Kúria többi tanácsának és az ítélő-
tábláknak a szakmai és etikai álláspontjával. Ezen 
feltétel ugyanis teljes egészében szembe megy az 
összes többi vonatkozó döntéssel, amelyek min-
den további nélkül megengedik a rejtett felvételek 
felhasználását akkor is, ha azok mellett több más 
bizonyíték is rendelkezésre áll. 

4.2. Hasonlóan ellehetetlenítő feltétel, hogy titkos fel-
vétel eleve kizárólag akkor használható fel a hatá-
rozat szerint, ha az ügydöntő jelentőségű. Az, hogy 
valaki mit minősít ügydöntőnek, igen nagymér-
tékben, ha ugyan nem teljes egészében szubjektív. 
Ezzel kapcsolatban példaként elegendő éppen a 
fenti döntés finoman fogalmazva „szubjektív”, 
ténylegesen pedig igen súlyosan ellentmondásos 
voltára utalni. A határozat ugyanis saját maga szö-
gezi le, hogy két, saját álláspontja szerint egyfor-
mán alkalmas szülő között kellett dönteniük. Ha 
ilyen körülmények között az egyik fél – a határozat 
igen finom és visszafogott megfogalmazása szerint 
„katonás” – a gyermek érdekeit nyilvánvalóan és 
súlyosan sértő magatartása: a vele való üvöltözé-
se, indokolatlan dühkitörései stb. nem minősülnek 
kellően „ügydöntőnek”, akkor költői kérdés, hogy 
ugyan mégis mi minősül annak?15

4.3. A lehetetlen feltételek között is különösen telje-
síthetetlen feltétel, hogy a döntés azt az elvárást 
támasztja a titkos felvétellel szemben, hogy a ké-
szítés módja elvben sem volt manipulálható. A ta-
nulmány elején már kifejtettem, hogy a felvételek 
elvben mindig manipulálhatóak – pontosan 
ugyanúgy (ugyanolyan mértékben és valószínű-
séggel) mint az összes többi bizonyítási eszköz. 
Ezen logika alapján fel kellene hagynunk a polgá-
ri perekben a bizonyítással (hiszen elméletben 
soha semelyik bizonyítási eszköz manipulálható-
sága nem zárható ki), ami nyilvánvaló nonszensz 
lenne. A döntés ugyanakkor adós marad azzal, 
hogy ilyen körülmények között miért éppen a rej-
tett felvételek felhasználhatóságával szemben 
mond ki ilyen súlyos, lényegében eleve teljesíthe-

15 Sajnos soha nem fogjuk megtudni a választ, pedig nagyon érdekes 
kérdés, hogy amennyiben a fenti „katonás” viselkedést történetesen 
nem az anya, hanem az apa gyakorolta volna rendszeresen, vajon nála 
is ugyanúgy elhelyezték volnae az eljárt bíróságok a gyermeket.
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tetlen feltételt. Arról nem is beszélve, hogy a gya-
korlatban elég nehéz elképzelni, hogy valaki, aki 
saját magától kijelenti mondjuk, hogy neki a gye-
rekek csak nyűgöt jelentenek, vagy éppen elisme-
ri, hogy nem szokta odaadni őket kapcsolattar-
tásra és ezt most sem fogja megtenni, hogy már 
50szer leköpte a másikat, és most se fog másként 
tenni stb., stb. ezt „kiprovokálás” hatására tenné, 
netán „kiprovokálás” hatására üvölt rendszeresen 
semmiségek miatt a gyermekkel (netán veri is), 
vagyis a felvétel ezáltal „manipulált” lenne.

4.4. A fentiekben a lehetetlen feltételekkel foglalkoz-
tunk, miközben legalább annyira beszédesek 
azok a szempontok, amelyek hiányoznak a hatá-
rozatból. Ilyen mindenekelőtt, hogy a másik fél 
által elkövetett jogsértés lehetővé teszi a felhasz-
nálást és a bizonyítékként történő értékelést. A 
másik fél felróható magatartása szóba sem kerül 
a döntésben, holott sem jogi, sem pszichológiai, 
sem etikai vagy erkölcsi indoka nem mutatható ki 
annak, hogy miért kellene előnyt élveznie valaki 
felróható, jogellenes magatartásának az ezen ma
gatartást leleplező magatartással szemben. Nehe-
zen, vagy inkább sehogy sem magyarázható meg, 
hogy mégis miért kellene például a gyermek vagy 
a házastárs – akár csak verbális – bántalmazóját 
védenünk a bántalmazás leleplezőjével szemben. 

4.5. Ugyancsak nyoma sincs a határozatban az igazság 
kiderítéséhez fűződő érdeknek, és valószínűleg 
nem véletlenül. Hiszen ha ezen feltétel belekerül, 
az nyilvánvaló önellentmondáshoz vezetne: Adva 
lenne az igazság kiderítése, mint kitűzött minde-
nek felett álló cél, másfelől pedig az ezen célt evi-
dens módon ellehetetlenítő feltételek sora. 

5. A fentiek alapján jól látható, hogy nincs egységesnek, 
kiforrottnak mondható szakmai álláspont a másik fél 
engedélye nélkül készített felvételek bizonyítékként 
történő felhasználhatóságával kapcsolatban. A fel-
használhatóság maga egyöntetű, ugyanakkor annak 
feltételrendszere terén gyökeres eltérések is tapasz-
talhatóak a lényegében korlátlan megengedéstől a de 
facto teljes ellehetetlenítésig. A többségi álláspont sze
rint az ilyen felvétel más bizonyítékok mellett is felhasz
nálható az igazság kiderítése érdekében. Minthogy 
azonban még a felsőbíróságok döntései és az azok 
alapjául felvázolt szempontrendszer sem azonosak, 
nem túlságosan meglepő, hogy az ügyekkel első, má-
sodfokon találkozó bíróságok döntései is gyakran 
szélsőségesen eltérőek. 
Előfordul olyan eset, hogy saját maga által látottan a 
másik fél is tud a felvétel készítéséről, az eljáró bíróság 
mégsem hajlandó megtekinteni azt a videofelvételt, 
amelyen az látható, amint a gondozó szülő (kezében 
a kiskorú gyermekkel!) a gyermekért kapcsolattar-
tásra időben érkező másik szülővel üvöltve közli, hogy 
takarodjon innen, soha nem fogja neki odaadni a gyer-
meket, az általa is tudottan készülő telefonos képrög-

zítés ellenére hosszan pocskondiázza a gyermek előtt, 
majd rávágja az ajtót anélkül, hogy a gyermeket átad-
ná. A felvétel szövege és a felvétel is becsatolásra ke-
rült, a szöveg a bíróság előtt ismert volt, ennek ellené-
re kirekesztette a bizonyítékok köréből. Hasonló dön-
tésre jutott egy másik bíróság pl. abban a konkrét 
esetben, ahol az egyik szülő kizárólag hangfelvételek-
kel tudta bizonyítani, hogy a gyermekeikkel együtt 
élő másik szülő a gyermekeket arra neveli, hogy ők 
„látók”, akiknek harmadik szemük van, „kiválasztot-
tak”, akiknek „küldetése van a Földön”, és angyalokkal 
beszélgetve előre meglátják a jövőt, hogy a válásra 
titokzatos „felsőbb utasításra” kell hogy sor kerüljön, 
amit ők nem érthetnek, hogy a másik szülőre „rátele-
pedett a sátán” stb. A határozat annak ellenére kire-
kesztette ezeket a felvételeket a bizonyítékok köréből, 
hogy a felvételeken az is szerepel, hogy a szülő arra 
tanítja a gyermekeket, hogy ezek a tanítások titkok, 
amelyekről mások előtt soha nem szabad beszélni. 
Ugyanakkor az esetek szerencsére jóval nagyobb há-
nyadában más bíróságok minden további nélkül haj-
landóak meghallgatni és a bizonyítékok részévé tenni, 
akár az ítéletben is hivatkozott módon olyan hang és 
videofelvételeket, amelyek olyasmit bizonyítanak, mint 
pl. a másik szülő inzultálását, leköpködését, szexuális 
megalázását, a már hivatkozott, a gyermeket az ágyá-
ban hideg vízzel locsoló szülő magatartását, a másik 
fél négy fal közötti durva, trágár szitkozódását, vagy 
éppen a magát folyamatosan házasságon belüli erőszak 
áldozataként beállítani igyekvő szülő azon magatar-
tását, amint éppen a másik szülővel láthatólag minden 
félelem nélkül, igen agresszívan beszélve éppen annak 
autóját rongálja szándékosan a szeme láttára stb. 
A bíróságok tehát időnként sajnos láthatólag még ma-
napság is makacsul igyekeznek ellenállni a rejtett fel-
vételek felhasználásának, holott pontosan a bírósági 
eljárás lényege, az igazság kiderítése forog kockán. Az 
ezzel kapcsolatban elhangzó hivatkozások pedig, mi-
szerint az ezáltal bizonyítható körülmények más mó-
don, pl. szakértői vélemény vagy tanúk által is bizonyít-
hatóak lennének, sajnos nem állják meg a helyüket. A 
szakértőről tudjuk jól, hogy nem nyomozó hatóság, csak 
annak alapján tud szakvéleményt készíteni, amit a pe-
res felek elmondanak neki, vagy amit személyesen meg-
tapasztal. Márpedig a legkiválóbb projektív tesztek sem 
mutatnak ki egyes konkrét történéseket (hogy konk-
rétan mi történt a felek között, milyen magatartást 
tanúsított bármelyikük), és mivel felvételekre pontosan 
azért kerül sor, mert a történéseknek nem volt tanúja, 
meglehetősen álságosnak tűnik megadni a félnek a le-
hetőséget, hogy a történteket tanúkkal igazolja. Mind-
ezekkel fentebb már részletesen foglalkoztunk. 
Tekintettel a probléma tényleges súlyára és a gyakor-
lat divergáló voltára, mindez igencsak megérdemelne 
egy, a többségi megengedő álláspontot egységes fel-
tételrendszerűvé (és persze kötelezővé) tevő kúriai 
jogegységi határozatot, amit én ügyvédként és egye-
temi oktatóként legfeljebb a „ráutaló magatartás” 
szintjén, egy tanulmány formájában kezdeményezhe-
tek. Ezt olvasta mostanáig…



A magyar családjog jelene
Weiss Emilia Emlékpályázat 

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Pol-
gári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia em-
lékére.

A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó ta
nulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családjog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit 
tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve kül
földi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely 
aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is. 
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, s ennek során mind a tartalmi, mind pedig a formai 
követelmények teljesítése értékelésre kerül. A zsűri értékeli a témaválasztást, a választott 
téma kidolgozásának színvonalát, az írás logikus és megfelelően tagolt szerkezeti kialakítá
sát, gondolatmenetét, mondanivalójának eredetiségét, nyelvi igényességét, valamint a hivat
kozások korrektségét. 

A máshol még nem közölt és el nem bírált egyéni pályamunkák szerzői két kategóriá
ban pályázhatnak; önálló kategóriát képeznek a jogi abszolutóriummal még nem rendel 
kező egyetemi hallgatók, valamint a jogász végzettségű, 35. évüket még be nem töltött fiatal 
jogászok. 

Mindkét kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban. A két győztes pálya
munkát a Családi Jog folyóirat közli. Az „Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért” a helye
zettek számára díjazást ajánl fel, ennek megfelelően az első helyezettek 50–50 ezer, a máso
dik helyezettek 30–30 ezer, a harmadik helyezettek pedig 20–20 ezer forint pénzjutalomban 
részesülnek. A HVGORAC Kiadó valamennyi helyezettet a Családi Jog folyóirat előfizetésé
ben részesíti, továbbá mindkét kategória első helyezettje számára Jogkódex Prémium elő
fizetést, s a mindkét kategória második helyezettje számára családjogi témájú kötetet ajánl 
fel. A zsűri fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályamunka hiányában egyes díjakat nem ad ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HVGORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága által A magyar család-

jog jelene címmel kiírt Weiss Emilia Emlékpályázaton az alábbi módon lehet részt venni:
1. Pályázni egyénileg lehet. 
2. A pályázók az alábbi két kategória egyikében indulhatnak: 

I. jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók
II. jogász végzettségű, 2016ban 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok.

3. A tanulmánynak kapcsolódnia kell a magyar családjoghoz, annak egyes kérdéseit kell 
elméleti vagy gyakorlati megközelítéssel, de feltétlenül tudományos igénnyel, a vonatkozó 
szakirodalom, témától függően a kapcsolódó gyakorlat felhasználásával és hivatkozásával, 
logikus felépítésben, világos szerkezetben tárgyalni. 

4. A pályamunka maximum egy szerzői ív (szóközökkel együtt 40 000 karakter) hosszú
ságú lehet. (Minimális terjedelme 25 000 karakter.) 

5. A formai követelményeket, hivatkozások feltüntetésének módját a HVGORAC Kiadó 
honlapján a Családi Jog folyóirat szerzőknek szóló útmutatójában foglaltak szerint kell elké
szíteni.

6. A pályamunka fedőlapján a jeligét, a kategóriát és a mű címét kell feltüntetni. A szerző 
neve/személye a tanulmányból ne tűnjön ki.

7. A jeligés pályamunkákat 2016. november 30ig kell az alábbi címre (Méhész Krisztina 
ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) fűzött formában postára 
adni. A pályamunkához csatolni kell egy jeligével ellátott kisméretű zárt borítékot, amely
ben feltüntetésre kerül a jelige, a mű címe, a szerző neve, a választott kategória, annak iga
zolása, hogy a szerző megfelel az abban foglalt feltételeknek és a szerző elérhetősége (email 
címe és mobiltelefonszáma).
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DR. SIMON K ÁROLY LÁSZLÓ

A gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jog 
meghatározása az Európai Unióban

I. BEVEZETÉS

1.  A GYERMEKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE 
ALKALMAZANDÓ JOG FORRÁSAI

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (a további-
akban: Hágai Konferencia) már az 1990es évek elején 
érzékelte azt a problémát, hogy a gyermektartásdíjak 
és az egyes családtagok részére megállapított tartás-
díjak határokon átívelő behajtását gátolja a nemzetkö-
zi szintű jogforrások jelentős száma, eltérő alkalmazá-
sa, értelmezése.1 Az ENSZ égisze alatt megkötött, 1956. 
évi New Yorki Egyezmény, a Hágai Konferencia kere-
tében megalkotott négy egyezmény és az Európai Kö-
zösségen belül keletkezett több zárt egyezmény tovább 
bonyolította a nemzetközi szintű fellépést.2

A Hágai Konferencia 1995ben foglalta össze a hatá-
ron átnyúló tartásdíjigények érvényesítésével kapcso-
latos problémaköröket.3 1999 áprilisában ült össze az 
a speciális bizottság, amely a gyermekek és más csa-
ládtagok részére járó tartásdíjak nemzetközi behajtá-

1 Pelichet, Michel (szerk.): Note sur le fonctionnement des Conventions 
de La Haye relatives aux obligations alimentaires et de la convention 
de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Doc. Prél. 
No 1 de septembre 1995, para. 7.; Hilbig, Katharina: Verordnung (EG) 
4/2009. Anwendbares Recht. In Geimer, Reinhold – Schütze, Rolf A.: 
Internationaler Rechtsverkehr in Zivil und Handelssachen. Band 2. 
C.H. Beck, München, 2014. [A továbbiakban: Geimer/Schütze/Hilbig 
2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15.] Rn. 2.

2 A nemzetközi egyezmények a következők: a tartásdíj külföldön való 
behajtásáról szóló, 1956. június 20. napján kelt New Yorki Egyez-
mény; a gyermektartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szó-
ló, 1956. október 24. napján kelt Hágai Egyezmény; a gyermektartási 
kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végre-
hajtásáról szóló, 1958. április 15. napján kelt Hágai Egyezmény; a tar-
tási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1973. október 2. 
napján kelt Hágai Egyezmény; a tartási kötelezettségek tárgyában 
hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 1973. ok-
tóber 2. napján kelt Hágai Egyezmény; az Európai Közösség tagálla-
mai között a tartási követelések behajtására vonatkozó eljárás egy-
szerűsítéséről szóló 1990. november 6. napján kelt Római Egyez-
mény; a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben 
hozott döntések végrehajtásáról szóló Brüsszeli–Luganoi–San Sebas-
tiani Egyezmény.

3 Conclusions de la Commission spéciale de 1995 sur le fonctionnement 
des Conventions de La Haye et de New York (1956) sur les obligations 
alimentaires. Doc. prél. No 10 de mai 1996 à l’intention de la Dixhui-
tième session.

sával kapcsolatban keletkezett négy hágai egyezmény 
gyakorlati működését tárta fel. 2002ben létrehozták 
az új egyezmény tervezetét kidolgozó különbizottságot 
és a szerkesztőbizottságot.

A Hágai Konferenciának a határon átnyúló tartásdíj-
igények érvényesítésének hatékonyabbá tételével kap-
csolatos törekvései rímeltek az Európai Unió 2000. 
november 30án elfogadott, a polgári ügyekben hozott 
határozatok kölcsönös elismerésének programjára, to-
vábbá a 2004 novemberében meghirdetett Hágai Prog-
ramra.4 Noha az Európai Unió hivatalosan csak 2006
ban csatlakozott a Hágai Konferenciához,5 a Hágai Kon-
ferencia részéről az Európai Unió kezdettől fogva meg-
hívást kapott a különbizottsági ülésekre, és tevékenyen 
részt is vett a különbizottság munkájában.6 

Ötéves intenzív munka végeredményeként a Hágai 
Konferencia 21. ülésszakán, 2007. november 23án el-
fogadta a gyermektartás és a családi tartások egyéb 
formáinak nemzetközi behajtásáról szóló Hágai Egyez-
ményt (a továbbiakban: HE) és a tartási kötelezettsé-
gekre alkalmazandó jogról szóló Hágai Jegyzőkönyvet 
(a továbbiakban: HJ). 

Az Európai Unió Tanácsa 2008. december 18i ülésén 
fogadta el a tartással kapcsolatos ügyekben a jogható-
ságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elisme-
réséről és végrehajtásáról, valamint az e területen foly-
tatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendeletet 
(a továbbiakban: EuTR.).7 A Tanács egy évvel később, a 
2009. november 30. napján kelt 2009/941/EK határo-
zatával hagyta jóvá a 2007. évi Hágai Jegyzőkönyvet az 
Európai Közösség nevében.8

Ennek eredményeként az Európai Unió tagállamainak 
egymás közötti viszonyában a tartási kötelezettséggel 
összefüggő ügyekben a joghatóság, valamint a határo-
zatok elismerése és végrehajtása körében az EuTR. (be-
leértve Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot 

4 HL C 12., 2001.1.15. és HL C 53., 2005.3.3.
5 Az Európai Unió 2006. október 5én kelt 2006/719/EK határozatával 

(HL L 297., 2006.10.26., 1. o.) csatlakozott a Hágai Konferenciához.
6 COM (2005) 649; EuTR (8) preambulumbekezdés.
7 HL L 7., 2009.1.10., 1. o.
8 HL L 331., 2009.12.16., 17. o.
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is),9 az alkalmazandó jog körében pedig a 2007. évi Há-
gai Jegyzőkönyv (kivéve Dániát és az Egyesült Király-
ságot, de beleértve Írországot) irányadó.10

Az EuTR. 15. cikke a 2007. évi Hágai Jegyzőkönyv jó-
váhagyására figyelemmel az alkalmazandó jog tekin-
tetében már csak egy utaló rendelkezést tartalmaz a 
jegyzőkönyvre, amellyel az EuTR. magába olvasztja a 
jegyzőkönyv rendelkezéseit. 

A szerződő felek közötti kapcsolatban a 2007. évi Há-
gai Jegyzőkönyv helyettesíti a tartási kötelezettségek-
re alkalmazandó jogról szóló, 1973. október 2i hágai 
egyezményt (a továbbiakban: 1973. évi hágai egyez-
mény) és a gyermektartási kötelezettségekre alkalma-
zandó jogról szóló, 1956. október 24i hágai egyezményt 
(a továbbiakban: 1956. évi hágai egyezmény).11 Tekin-
tettel arra, hogy Magyarország egyik korábbi egyez-
ménynek sem volt részese, így a helyettesítésről ren-
delkező 18. cikk értelmezése hazánkban nem okozhat 
zavart.

2. A HÁGAI JEGYZŐKÖNYV SZERKEZETE

A HJ 1. cikke a jegyzőkönyv tárgyi hatályát (ratione 
materiae), a 2. cikke az általános alkalmazást szabá-
lyozza.

A HJ 3–14. cikkei képezik a jegyzőkönyv gerincét, 
meghatározva a tartási kötelezettségekre alkalmazan-
dó jogot. A HJ 7. és 8. cikkei a felek számára lehetővé 
teszik az alkalmazandó jog kiválasztását bizonyos kor-
látok között. 

A felek jogválasztása hiányában a HJ általános objek-
tív kapcsolóelve a jogosult szokásos tartózkodási he-
lyének államában érvényesülő jog (HJ 3. cikk).12 Az ál-
talános kollíziós szabály mellett a HJ 4–6. és 10. cikkei 
különös objektív szabályokat rögzítenek.

A HJ 11–14. cikkei a kollíziós jogi norma folytán alkal-
mazandó jog terjedelmét határolják be, míg a HJ 15–30. 
cikkei egyéb általános, átmeneti és záró rendelkezése-
ket tartalmaznak.

A gyermektartásdíjigények kapcsán a HJ 7. cikkében 
szabályozott egyedi jogválasztásnak, míg jogválasztás 
hiányában a HJ 3. cikk (1) bekezdése szerinti általános, 
valamint a HJ 4. cikk (3) bekezdésében írt objektív kap-

9 Írország már az EuTR. elfogadása előtt értesítést küldött a Bizottság-
nak arról, hogy részt kíván venni e rendelet elfogadásában és alkal-
mazásában. Az Egyesült Királyság ugyan nem vett részt az EuTR. el-
fogadásában, azonban 2009 januárjában tájékoztatta a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy az EuTRet elfogadja, melyet a Bizottság 2009/451/
EK határozatával (HL L 149., 2009.6.2., 73. o.) elfogadott. Dánia 2009 
januárjában értesítette a Bizottságot arról, hogy végrehajtja az EuTR. 
azon rendelkezéseit, amelyek a 44/2001/EK rendelet módosítására 
vonatkoznak (HL L 149., 2009.6.12., 80. o.).

10 Írország részt vesz, ugyanakkor Dánia és az Egyesült Királyság nem 
vesz részt a 2007. évi Hágai Jegyzőkönyv alkalmazásában [a Tanács 
2009/941/EK határozat (10)–(12) preambulumbekezdései, HL L 
331., 2009.12.6., 17. o.].

11 HJ 18. cikk
12 Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gaz-

dasági kapcsolatok joga. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. (A továbbiakban: 
Mádl–Vékás 2014) para. 530.

csolótényezőnek van központi szerepe.13 E kapcsolóel-
vek mellett a HJ 4. cikk (2) és a HJ 4. cikk (4) bekezdé-
sében szereplő kapcsolószabályoknak csekély gyakor-
lati jelentőségük van. A HJ 6. cikkében írt védelmi kla-
uzula a gyermektartási kötelezettségre nem alkalmaz-
ható.

II. A HÁGAI JEGYZŐKÖNYV HATÁLYA

1. TÁRGYI HATÁLY

A HJ 1. cikk (1) bekezdése értelmében „a jegyzőkönyv 
meghatározza a családi vagy rokoni kapcsolatból, há-
zasságból vagy házassági rokonságból származó tartá-
si kötelezettségekre alkalmazandó jogot, beleértve – a 
szülők családi állapotától függetlenül – a gyermektar-
tási kötelezettséget.”

Első ránézésre a HJ 1. cikk (1) bekezdése tágabban 
vonja meg a tárgyi hatályát, mint az EuTR., beleértve a 
szabályozási körébe a házasságon kívül született gyer-
mekeket is.14 Ez ugyanakkor pusztán megfogalmazásbeli 
különbség: az EuTR. normaszövegében ugyanis szük-
ségtelen volt hangsúlyozni, hogy a gyermektartási kö-
telezettség független a szülők családi állapotától, hiszen 
ez minden tagállam belső jogából természetszerűleg 
következik.15 A HJ és a HE szerkesztése során a nemze-
ti szakértők a szülők családi állapottól való független-
sége kifejezett kimondásának fenntartását javasolták 
a muzulmán jog egyes államaiban az erre való utalás 
elmaradásából eredő alkalmazási nehézségek elkerü-
lése végett.16 Ennek megfelelően a HJ 1. cikk (1) bekez-
dése és a HE 2. cikk (4) bekezdése kimondja a szülői 
státusz családi állapottól való függetlenségét.

Következésképpen mind az EuTR., mind a HJ tárgyi 
hatálya kiterjed a gyermektartási kötelezettségre, füg-
getlenül attól, hogy a gyermek házasságból vagy házas-
ságon kívüli családi kapcsolatból származik.

A HJ megőrizte az 1973. évi hágai egyezménynek azt 
az alapelvét, hogy a tartási kötelezettség önálló kap-
csolótényezőül szolgál, amelynek szükségszerű követ-
kezménye az is, hogy a HJ a tartási kötelezettség hátte-
rében álló családi kapcsolatra alkalmazandó jogot nem 
határozza meg, továbbá nem érinti a tartási kötelezett-

13 Ring, Gerhard: Materiellrechtliche Berücksichtigung des Auslands-
bezugs bei Geltendmachung von Kindesunterhalt nach dem HUP. FPR, 
2013/12. (a továbbiakban: Ring 2013) 17.

14  Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerint „a rendeletet a családi vagy ro-
koni kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból szárma-
zó tartási kötelezettségekre kell alkalmazni.”

15 Andrae, Marianne: Verordnung (EG) Nr 4/2009 des Rates vom 18. De-
zember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusam-
menarbeit in Unterhaltssachen. In Rauscher, Thomas: Europäisches 
Zivilprozess und Kollisionrecht. EuZPR/EuIPR. Band IV. 4. Auflage. 
Otto Schmidt, 2015. (A továbbiakban: Rauscher/Andrae 2015, EGUnt-
VO.) Art. 1, Rn 2.

16 Bonomi, Andrea: Avantprojet de Protocole sur la loi applicable aux 
obligations alimentaires – Rapport explicatif. 2007. (a továbbiakban: 
Bonomi 2007) para. 13.
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séget megalapozó ilyen kapcsolatok fennállását sem.17 
Ez utóbbi megfogalmazás szerepel a HJ 1. cikk (2) be-
kezdésében. Az EuTR. a tartási kötelezettségnek a csa-
ládi kapcsolatok létezésétől való függetlenítését sem-
milyen formában nem mondja ki.

2. ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁS

Már az 1973. évi hágai egyezmény is tartalmazta az ál-
talános (egyetemes) alkalmazásra vonatkozó rendel-
kezést, melyet a HJ is átvett. Így a HJ abban az esetben 
is alkalmazandó, ha az alkalmazandó jog a jegyzőköny-
vet alá nem író valamely állam joga (2. cikk). Ez a ren-
delkezés a HJ személyi hatályát jelöli ki.

A HJ 2. cikkében foglalt rendelkezés a jegyzőkönyvnek 
tehát erga omnes hatályt kölcsönöz. A HJ egységesített 
szabályrendszere (loi uniforme) mentes a kölcsönössé-
giviszonossági elemektől, továbbá független a felek 
állampolgárságától, és aktuális szokásos tartózkodási 
helyétől.18 A jegyzőkönyv személyi hatálya kiterjed még 
a hontalanokra is, ha a hontalan rendelkezik valamilyen 
szokásos tartózkodási hellyel.19

3. IDŐBELI HATÁLY

A HJet 2011. június 18. napjától, azaz az EuTR. alkal-
mazásának időpontjától kell alkalmazni az Európai Unió 
tagállamai között, függetlenül attól, hogy a jegyzőkönyv 
a 25. cikk rendelkezései alapján csak 2013. augusztus 
1jén lépett hatályba.20 A HJ az Európai Unió tagállama-
iban 2011. június 18a és 2013. július 31e között „ide-
iglenesen” volt alkalmazható.

III.  A GYERMEKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRE 
ALKALMAZANDÓ JOG

1. A JOGVÁLASZTÁS

Az akarati autonómia elismerése a jegyzőkönyv egyik 
legfőbb újítása az 1973. évi hágai egyezményhez ké-
pest.21 A HJ a jogválasztásnak két fajtáját szabályozza: 
az általános jogválasztást (HJ 8. cikk) és a francia jogból 
importált, egy adott eljárás tekintetében alkalmazandó 
jog kijelölését (HJ 7. cikk). 

A gyermektartási kötelezettség kapcsán ugyanakkor 
a jogválasztás csak korlátozottan vehető igénybe, hi-

17 Bonomi, Andrea: Rapport explicatif sur le Protocole de La Haye du 23 
novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. 
Bureau Permanent de la Conférence, 2013. (A továbbiakban: Rapport 
Bonomi.) para. 23. és 33.

18 Verwilghen, Michel: Rapport explicatif sur les ConventionsObliga-
tions alimentaires de 1973. Bureau Permanent de la Conférence, 
1975. (A továbbiakban: Rapport Verwilghen.) para. 135.; Rapport Bo
nomi, para. 34–35.

19 Siehr, Kurt: Prtokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende 
Recht (UnthProt). In: Hein, Jan v.: Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10. 6. Auflage. C.H. Beck, München, 
2015. (A továbbiakban: Hein/Siehr 2015, UnthProt.) Einleitung, Rn. 8.

20 A Tanács 2009/941/EK határozata (7)–(8) preambulumbekezdése és 
4. cikk (1)–(2) bekezdése. 

21 Rapport Bonomi, para. 109.

szen a HJ 8. cikkében foglalt általános jogválasztás sze-
mélyi hatóköre jelentősen szűkített: a jegyzőkönyv 
kizárja az általános jogválasztást a 18. életévét be nem 
töltött személyt vagy olyan nagykorút érintő tartási 
kötelezettség esetében, akinek személyes képességei 
korlátozottak vagy hiányoznak, és ezért érdekeit nem 
képes képviselni [HJ 8. cikk (3) bekezdés]. Ez a rendel-
kezés a kiskorú gyermek jogosultak esetében az álta-
lános jogválasztás tilalmát vonja maga után.

A jogválasztás lehetőségéből a HJ 8. cikk (3) bekez-
dése alapján kizárt személyi kör ugyanakkor nincs tel-
jesen kizárva, hiszen a HJ 7. cikke alapján egyedi, azaz 
egy konkrét ügyre kiterjedő érvényű jogválasztásnak 
nincs akadálya.22 A tartási kötelezettség jogosultja és 
kötelezettje kizárólag egy adott államban folytatandó, 
meghatározott eljárás céljából kifejezetten kijelölhetik 
a fórum jogát a tartási kötelezettség tekintetében al-
kalmazandó jogként [HJ 7. cikk (1) bekezdés].

A tartási kötelezettségre alkalmazandó jogrend min-
den esetben feltételezi a tartási igénnyel és/vagy a tar-
tásra jogosulttal fennálló szoros kapcsolatot. A HJ 7. 
cikke szerinti jogválasztás esetében e szoros kapcsolat 
megléte látszólag nem szükséges, hiszen a felek megál-
lapodása folytán az alkalmazandó jog a fórum joga.23 
Tekintettel viszont arra, hogy az EuTR., a HE és HJ „tri-
umvirátusa” európai szinten egységesíti a tartási kö-
telezettség nemzetközi magánjogát, az EuTR., illetőleg 
a HE alapján fennálló joghatóság nyújt garanciát a kel-
lően szoros kapcsolat meglétére.

A HJ 7. cikk (2) bekezdésének első fordulata, mely 
szerint „az alkalmazandó jog kijelölése az említett el-
járás megindítása előtt [...] aláírt megállapodás formá-
jában történik [...]”, arra enged következtetni, hogy a 
felek jogválasztása csak előzetes lehet, és az eljárás 
megindítása után az alkalmazandó jogot már nem je-
lölhetik ki. A jegyzőkönyv Hágában aláírt, hiteles fran-
cia és angol szövege helyes magyar fordításban ugyan-
akkor „az alkalmazandó jognak az említett eljárás meg-
indítása előtti kijelölése” esetére a felek által kötött 
megállapodás formai kritériumairól szól, amiből vi-
szont az az értelmezés következik, hogy a jogválasztás 
a konkrét eljárás megindítása előtt és után is lehetséges. 
Természetesen ugyanez az angol és francia szövegezés, 
valamint az e tartalomnak megfelelő német szövegezés 
szerepel a jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi 
megkötéséről szóló 2009/941/EK tanácsi határozata 
mellékletében is.24 A HJ 7. cikkének e tág értelmezését 

22 Schäuble 2014, 1076.
23 Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kri-

tériumai a határon átnyúló tartási ügyekben és egyes hágai instru-
mentumok joggyakorlatában. Európai Jog, 2013/3. sz. (A továbbiak-
ban: 2013a.) 42.

24 A HJ 7. cikk (2) bekezdése első fordulatának francia szövegezése »une 
désignation antérieure à l’introduction de l’instance doit faire l’objet 
d’un accord [...]«; az angol nyelvű szöveg »a designation made before 
the institution of such proceedings shall be in an agreement [...]«; míg a 
német nyelvű szöveg »erfolgt die Rechtswahl vor der Einleitung des 
Verfahrens, so geschieht dies durch [...]«.
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tartalmazzák az előkészítő dokumentumok, a HJ ma-
gyarázó jelentése, valamint a jogirodalom is.25

E jogválasztásra tehát az eljárás megindítása előtt 
vagy annak folyamatban léte alatt is van lehetőség.26 
Amennyiben az alkalmazandó jog kijelölésére a kérelem 
beadása előtt kerül sor, a HJ 7. cikk (2) bekezdése meg-
határozza azokat a formai követelményeket, amelyek 
mellett az előzetes jogválasztás érvényes. A kijelölés 
történhet írásban, mindkét fél által aláírt megállapodás 
formájában, vagy bármilyen olyan eszközön történő 
rögzítéssel, amely a későbbi hivatkozás számára elér-
hetővé teszi annak tartalmát. E megállapodás létének 
és érvényességének megítélésére – erre irányadó ren-
delkezés hiányában – a lex fori az irányadó.27

Az eljárás megindítása utáni jogválasztás esetén a 
megállapodás formai kellékeit a HJ nem tartalmazza, 
ezért a formai követelmények, valamint a megállapodás 
érvényessége tekintetében az eljáró fórum jogát kell 
figyelembe venni.28 

Noha a jogválasztás szükséges tartalma megítélésé-
nek körében a HJ rendelkezéseket nem tartalmaz, a 
Bonomijelentés hangsúlyozza, hogy a „vak jogválasz-
tás”, vagyis a felek olyan általános megállapodása, 
amely szerint a felek a tartási igény elbírálására a fórum 
jogát jelölik ki, nem elegendő.29 Megítélésem szerint az 
érvényes tartalmú jogválasztáshoz az igény vagy eljá-
rás pontos megjelölése és az adott állam jogának kivá-
lasztása szükséges. Követelmény az is, hogy a jogvá-
lasztásnak – ahogy azt a HJ 7. cikk (1) bekezdése ki-
mondja – kifejezettnek kell lennie, a hallgatólagos jog-
választás nem elegendő.30 

A jogválasztás lehetősége a HJ tárgyi hatálya alá eső 
bármely tartási kötelezettség jogosultja és kötelezett-
je számára nyitva áll.31

A jogválasztás hatálya kizárólag az adott eljárásra 
terjed ki, az eljárásba azonban beleértendő az ideigle-
nes intézkedés is.32 Ez azt is jelenti, hogy amennyiben 
később új megállapítás vagy módosítás iránti kérelmet 
terjesztenek elő ugyanazon hatóság előtt, a korábbi 
jogválasztás semmilyen hatással nem bír, és az alkal-
mazandó jogot objektív kapcsolótényezők alapján újra 
meg kell állapítani.33

25 Bonomi 2007, para. 63. és 66.; Rapport Bonomi, para. 115.; Farge 2011, 
para. 15.; Ferrand 2011, para. 17.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schüt-
ze/Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15, Rn. 41.; Hein/Siehr 2015, 
UnthProt, Art. 7, Rn. 3.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 
7.; Schäuble 2014, 1077.

26 Rapport Bonomi, para. 115. és 119.
27 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15, Rn. 52.; 

Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 15.
28 Rapport Bonomi, para. 122.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 

4/2009, Art. 15, Rn. 50.
29 Rapport Bonomi, para. 120.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, 

Rn. 10.
30 Rauscher/Andrae 2010, HUntStPr, Art. 7, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/

Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 9.
31 Ferrand 2011, para. 17.; Fongaro 2014, 360.; Hüßtege/Mansel/Bach 

2015, HUP, Art. 7, Rn. 3–6.
32 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15. Rn. 51.; Hein/

Siehr 2015, UnthProt, Art. 7, Rn. 3.
33 Rapport Bonomi, para. 116.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 

4/2009, Art. 15., Rn. 51.

2.  A JOGVÁLASZTÁS HIÁNYÁBAN 
ALKALMAZANDÓ JOG

A) Általános szabály 

A HJ 3. cikk (1) bekezdése alapján a tartási kötelezett-
ségre irányadó általános statútum a tartásra jogosult 
szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga. 

a) A jogosult szokásos tartózkodási helyének általá-
nos objektív kapcsolóelvvé tétele mellett több meggyő-
ző érv sorakoztatható fel. Mindenekelőtt e statútum a 
tartásra jogosult érdekét helyezi előtérbe, hiszen vé-
lelmezhető, hogy ennek az államnak a jogát ismeri leg-
jobban.34 Másodsorban e jogrend az esetek többségében 
azt eredményezi, hogy a megkeresett bíróság (hatóság) 
a saját jogát alkalmazza.35 Harmadsorban biztosítja a 
tartásra jogosultság fennállásának és a kötelezettség 
feltételeinek, így például rendszerességének és összeg-
szerűségének megállapítása során azon állam jogi, tár-
sadalmi és gazdasági környezetének figyelembevételét, 
ahol a jogosult él.36 Amint arra az 1973. évi hágai egyez-
mény „kommentátora” is rátapintott, a tartást a jogo-
sult megélhetés céljára használja, ezért különösen fon-
tos a konkrétan felmerült igényt egy olyan adott tár-
sadalmijogi rend kontextusában értékelni, ahol a tar-
tásra jogosult él és élni fog.37 Végül nem szabad elfelej-
teni azt sem, hogy ez a kapcsolótényező az azonos ál-
lamban élő jogosultakkal szembeni egyenlő bánásmód 
záloga is.38

A jogosult szokásos tartózkodási helye az objektív 
kapcsolóelvi „főszerepén” kívül a speciális kollíziós 
szabályok között is megjelenik [HJ 4. cikk (3) bekezdés], 
továbbá a felek maguk is választhatják ezen állam jo-
gának alkalmazását [8. cikk (1) bekezdés b) pont].

A HJ 3. cikk (1) bekezdésében lefektetett általános 
szabályban két kulcsfogalom igényel tisztázást: a jegy-
zőkönyv nem definiálja sem a „jogosult”, sem a „jogosult 
szokásos tartózkodási helye” fogalmát. 

b) Az EuTR.tel való egységes értelmezésre figyelem-
mel a HJben szereplő „jogosult” fogalma alatt a HE 3. 
cikk a) pontjában, illetőleg az EuTR. 2. cikk (1) bekezdés 
10. pontjában írt tartalmat kell érteni: jogosult minden 
olyan természetes személy, aki tartásra jogosult, vagy 
tartási igényt érvényesít.39

c) Hosszas szakmai viták után végül sem a HE, sem 
a HJ nem definiálja a „szokásos tartózkodási hely” fogal-

34 Farge 2011, para. 5.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, 
VO (EG) 4/2009, Art. 15., Rn. 31.

35 Rapport Bonomi, para. 39.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schütze/
Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15., Rn. 31.

36 Rapport Bonomi, para. 37.; Farge 2011, para. 5.; Arnold, Stefan: 
Entscheidungseinklang und Harmonisierung im internationalen 
Unterhaltsrecht. IPRax, 2012/4. [A továbbiakban: Arnold 2012.] 311.; 
Hein/Siehr 2015, UnthProt, Art. 3., Rn. 2.

37 Rapport Verwilghen, para. 138.; Arnold 2012, 312.; Hein/Siehr 2015, 
UnthProt, Art. 3., Rn. 2.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 2.

38 Rapport Bonomi, para. 38.; 
39 Rauscher/Andrae 2010, HUntStProt, Art. 3, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/

Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 9.
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mát.40 A Bonomijelentés óvatosan annyit hangsúlyoz 
a fogalom értelmezése kapcsán, hogy nem egyszerű 
vagy időleges, hanem „szokásos” tartózkodási helyről 
van szó, vagyis a fogalom „bizonyos stabilitást” tük-
röz.41 Az 1973. évi hágai egyezményhez fűzött Ver
wilghenjelentés pedig így indokolja a fogalom defini-
álásának elmaradását: „a szokásos tartózkodási hely 
fogalma nem vetett fel különösebb nehézséget a Hágai 
Konferencia számára. Ha pedig az [1973. évi hágai] 
egyezmény azt nem definiálja, ez azért van, mert – a 
jól meggyökeresedett használatnak megfelelően – tisz-
tán ténybeli fogalomként kell érteni, elhatárolva azt a 
domiciletől. Az [1973. évi hágai] egyezmény alkalma-
zására hatáskörrel rendelkező igazságügyi és igazga-
tási hatóságokra hárul az a feladat, hogy megállapítsák 
a tartózkodás fennállását és annak szokásos jellegét.”42

A „szokásos tartózkodási hely” fogalmát az európai 
családjog „színpadára” állító BrüsszelII. egyezményhez 
fűzött Borrásjelentés értelmében a szokásos tartózko-
dási hely „az a meghatározott hely, ahol a személy a 
tartósság igényével érdekeltségeinek állandó vagy szo-
kásos központját alakította ki, az ilyen tartózkodási 
hely meghatározása érdekében valamennyi jelentős 
tényt figyelembe véve.”43 Az egyezmény jogutódja, a 
BrüsszelIIa. rendelet által használt „a gyermek szoká-
sos tartózkodási helye” fordulatot az Európai Bíróság 
többször is értelmezte,44 ugyanakkor még nem foglal-
kozott „a [tartásra] jogosult szokásos tartózkodási he-
lyének” fogalmával. Noha az Európai Bíróság már ki-
munkált fogalomértelmezését ebben az összefüggésben 
fenntartásokkal kell kezelni a határon átnyúló tartási 
ügyekben, a jogirodalom rámutat, hogy „a gyermek tar-
tózkodási helyének” fogalmából „kiszűrhetők olyan 
kritériumok, melyek szélesebb körű alkalmazást tesz-
nek lehetővé”,45 így az Európai Bíróság által lefektetett 
szempontrendszer esszenciája segítséget nyújthat az 
európai családjog területén használt „szokásos tartóz-
kodási hely” autonóm fogalmának megrajzolásához. 
Ennek megfelelően „a szokásos tartózkodási hely” a 
személy életvitelének tényleges központja, vagyis az a 
hely, ahol az objektív szempontok szerint megállapít-
ható kötelékeinek, kapcsolatainak magja található.46 Ez 
eltér egy gyermek és egy felnőtt esetében.47

40 Rapport Bonomi, para. 41.; Rapport Borrás-Degeling, para. 62–63.
41 Rapport Bonomi, para. 42.
42 Rapport Verwilghen, para. 137.
43 Borrás, Alegría: Explenatory report on the Convention, drawn up on 

the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Jurisdic-
tion and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimo-
nial Matters. HL, C 221., 16.7.98., 38.

44 Az Európai Bíróság C–523/07. számú, Aügyben 2009. április 2. nap-
ján hozott ítélete [ECLI:EU:C:2009:225] az Európai Unió Bírósága 
C–497/10 PPU számú, Barbara Mercredi c. Richard Chaffe ügyben 
2010. december 22. napján hozott ítélete [ECLI:EU:C:2010:829].

45 Wopera Zsuzsa: A szokásos tartózkodási hely meghatározásának kri-
tériumai a határon átnyúló házassági és szülői felelősséggel kapcso-
latos ügyekben. Európai Jog, 2013/2. 3.

46 Rauscher/Andrae 2010, HUntStPr, Art. 3, Rn. 27.; Hein/Siehr 2015, Unth-
Prot, Art. 3., Rn. 6–7.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 12.

47 Rauscher/Andrae 2010, HUntStPr, Art. 3, Rn. 10.; Hüßtege/Mansel/
Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 15.; Kränzle, Michael: Heimat als Rechtsbe-
griff? Mohr Siebeck Tübingen, 2014. 161.

d) A HJ 3. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott 
kollíziós szabály mozgó kapcsolóelvre épül, vagyis a 
tartásra jogosult mindenkori szokásos tartózkodási 
helyének jogához kapcsolja a tartási igényt.48 Ha tehát 
a tartásra jogosult megváltoztatja szokásos tartózko-
dási helyét, és a változás időpontját követő időszakra 
is tartásdíjat igényel, a változás időpontjától kezdve az 
új szokásos tartózkodási hely államának jogát kell al-
kalmazni [HJ 3. cikk (2) bekezdés].49 Ez az automatikus 
statútumváltás biztosítja, hogy mindig annak az állam-
nak a jogát alkalmazzák, amelyben a tartásra jogosult 
szükségletei felmerülnek.50

B)  A gyermektartásdíj jogosultját előnyben részesítő 
szabályok

a) A HJ 4. cikke gyengíti a HJ 3. cikkében foglalt, a tar-
tásra jogosult szokásos tartózkodási helyének államá-
hoz igazodó statútumot egyes privilegizált jogosultak 
érdekeit előtérbe helyezve (favor creditoris). A HJ 4. 
cikkében lefektetett speciális kollíziós jogi rendelkezé-
sek alkalmazandók – többek között – a szülő tartási 
kötelezettségére a gyermekével szemben a gyermek 
korától függetlenül.51

A tartásdíjigény privilegizált jogosultak számára tör-
ténő biztosítása érdekében a jegyzőkönyv egy lépcső-
zetes kapcsolóelvrendszert alakított ki,52 azonban a 
gyermektartási kötelezettség szempontjából a jogvá-
lasztás hiányában alkalmazandó általános kapcsoló-
szabályon [HJ 3. cikk (1) bekezdés] kívül a HJ 4. cikk (3) 
bekezdése bír kiemelkedő jelentőséggel. E két objektív 
kapcsolóelv főszerepe mellett a HJ 4. cikk (2) és (4) be-
kezdésében szabályozott „lépcsők” csak mellékszerepet 
játszanak.

b) A HJ 4. cikk (3) bekezdése a fórum jogát emeli ál-
talános kollíziós szabállyá abban az esetben, amikor a 
tartásra jogosult „a kötelezett szokásos tartózkodási 
helye szerinti állam illetékes hatóságához fordul”; ha 
azonban a jogosult a lex fori alapján nem kaphat tartást, 
a jogosult szokásos tartózkodási helyének statútumát 
kell alkalmazni.53 Ez a kapcsolószabály a jogosult szo-
kásos tartózkodási helye statútumának védelmezői és 
a lex fori hívei közötti kompromisszum eredménye.54

A fórum joga főszabálykénti alkalmazásának két fel-
tétele van: egyrészt elengedhetetlen, hogy a megkere-
sett hatóság „a kötelezett szokásos tartózkodási helye 

48 Mádl–Vékás 2014, para. 530. és 574.; Wopera 2013a, 42.
49 Hein/Siehr 2015, UnthProt, Art. 3., Rn. 23.; Ring 2013, 17.
50 Rauscher/Andrae 2010, HUntStPr, Art. 3, Rn. 13.; Geimer/Schütze/

Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15, Rn. 32.
51 Rapport Bonomi, para. 54, 56, 58
52 Mádl–Vékás 2014, para. 562.
53 A HJ 4. cikk (3) bekezdésének második mondatának hiteles magyar 

fordítása (HL L 331., 2009.12.16., 19. o.) hibás: a mondat második for-
dulata, mely szerint „az alkalmazandó jog a kötelezett szokásos tartóz-
kodási helye szerinti állam joga”, helyesen „az alkalmazandó jog a jo
gosult (az eredeti francia szövegben: „créancier”; az eredeti angol szö-
vegben: „creditor”) szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga.”

54 Rapport Bonomi, para. 64, 66.
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szerinti állam illetékes hatósága” legyen, másrészt a 
jogosult az, aki e hatósághoz fordul.55 

A kötelezett szokásos tartózkodási helyének fogalmát 
a HJ nem határozza meg, így irányadók a jogosult szo-
kásos tartózkodási helyével kapcsolatban tett fentebbi 
megállapítások. A gyakorlat számára emellett kérdés-
ként merülhet fel, hogy mely időpontban fennálló 
kötelezetti szokásos tartózkodási hely alapítja meg az 
irányadó statútumot: a bíróság megkeresésekori vagy 
az ítélet meghozatalakori.56 Gyakorlati szempontból – 
véleményem szerint – csak a megkereséskori időpont 
kivitelezhető. Végül e feltétel szövegezésében feltűnő 
„az illetékes hatóság” kifejezés, mely tartalmilag jelent-
het „illetékességgel”, továbbá „hatáskörrel” rendelkező 
hatóságot is.57 A jogalkotó vélhetően az utóbbi tartalmat 
szándékozta kölcsönözni e kifejezésnek.

Ami a második feltételt illeti, a HJ 4. cikk (3) bekezdé-
sében foglalt szabályra csak a jogosult vagy a jogosult 
képviseletében saját nevében eljáró személy hivatkoz-
hat.58 Ez azt jelenti, hogy a jogosultnak választási sza-
badsága van: a kérelmét beadhatja a saját vagy a kötele-
zett szokásos tartózkodási helyének államában működő 
illetékes hatósághoz, amely megoldás egyébként össz-
hangban van az általános joghatósági szabályokkal is, 
hiszen az EuTR. 3. cikk a) pontja az alperes szokásos 
tartózkodási helyéhez, az EuTR. 3. cikk b) pontja a jogo-
sult szokásos tartózkodási helyéhez igazítja az általános 
joghatóságot. Azzal, hogy a HJ 4. cikk (3) bekezdése a 
jogválasztás hiányában alkalmazandó jog körében egy 
megfordított főszabálykivétel viszonyt állít fel, és a ki-
választott fórumhoz igazítja az alkalmazandó jogot, az 
objektíve irányadó statútumok körében is jogválasztást 
tesz lehetővé a privilegizált jogosultak számára.59 Ez 
összességében a forum shopping veszélyét rejti magában, 
amelyet ezért többen kritika tárgyává tesznek.60

A lex fori alkalmazása az adott esetben a kötelezett 
szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának al-
kalmazásához vezet, és akkor is e statútum alkalma-
zandó, ha a lex fori kedvezőtlenebb a jogosult számára, 
mint a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti 
statútum, kivéve azt az egyetlen esetet, ha a jogosult „e 
jog alapján nem kaphat tartást a kötelezettől.”

A „nem kaphat tartást a kötelezettől” fordulat pontos 
jelentése vitatott. Magától értetődik, hogy ez az eset 
forog fenn, ha a jogosult szokásos tartózkodási helyének 
állama szerinti jog nem szabályozza a szóban forgó csa-
ládi kapcsolatból eredő tartási kötelezettséget, továb-
bá akkor is, ha e statútum olyan feltételtől teszi függő-
vé a tartást, amely az adott esetben nem áll fenn.61 Kér-
déses viszont azonban annak a helyzetnek az értékelé-
se, amikor a jogosult szokásos tartózkodási helye sze-

55 Rapport Bonomi, para. 65.
56 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 21.
57 A jegyzőkönyv hiteles francia szövegében „l’autorité compétente”, az 

angol változatban „the competent authority” szerepel.
58 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 18.
59 Andrae 2010, HUntStProt, Art. 4, Rn. 6.
60 Arnold 2012, 313.; Lehmann 2014, 347.
61 Rapport Verwilghen, para. 145.; Rapport Bonomi, para. 61.

rint alkalmazandó jog a jogosult szükségletei vagy a 
kötelezett teljesítőképességének hiánya miatt nem 
alapozza meg a tartási igényt: a Bonomijelentés erről 
annyit mond, hogy a jegyzőkönyv kimunkálásában részt 
vett delegációk többsége szerint a favor creditoris erre 
az esetre nem alkalmazandó.62 Természetesen a fordu-
lat puszta nyelvtani értelméből következően nem lehet 
vitás, hogy kizárt az első kiegészítő lépcső használata, 
ha a HJ 3. cikke szerinti statútum alacsonyabb összegű 
tartást tesz lehetővé a jogosult számára, vagy egyébként 
reá nézve ez a jogrend kedvezőtlenebb, mint a lex fori.63

c) A HJ 4. cikk (2) bekezdésében szereplő kiegészítő sza-
bály, mely szerint: amennyiben a jogosult a HJ 3. cikke 
szerinti általános statútum szerint nem kaphat tartást a 
kötelezettől, az eljáró bíróság joga (lex fori) az alkalma-
zandó jog, csekély szerepet játszik a gyermektartási kö-
telezettségre alkalmazandó kollíziós jogi normák sorában. 
E különös szabály alkalmazása akkor jöhet szóba, ha a 
tartási igényt nem a jogosult és nem a kötelezett szokásos 
tartózkodási helye szerinti államban, hanem egy harma-
dik államban terjesztik elő.64

d) Mind a HJ 4. cikk (2), mind a HJ 4. cikk (3) bekez-
désében szerepeltetett esetkör második kisegítő lép-
csője a jogosult és a kötelezett közös állampolgársága 
szerinti jog (lex patriae communis): amennyiben a jogo-
sult sem a HJ 3. cikkében, sem a 4. cikk (2) és (3) bekez-
désében említett jog alapján nem kaphat tartást a kö-
telezettől, és a kötelezettel azonos állampolgársággal 
rendelkezik, az alkalmazandó jog a közös állampolgár-
ságuk szerinti állam joga [HJ 4. cikk (4) bekezdés]. 

A 2007. évi Hágai Jegyzőkönyv az 1956. évi és az 1973. 
évi kollíziós jogi hágai egyezményekhez képest jelentős 
elvi változást hozott azzal, hogy a lex patriae communis 
az utolsó lépcsőfokra került a statútumok sorában, elő-
térbe helyezve a lex fori alkalmazását. E változás több 
okra vezethető vissza: csökkent a közös állampolgárság 
kapcsolóelvének jelentősége, a lex fori előbbre sorolása 
egyszerűsíti a megkeresett hatóság feladatát, végül a 
lex fori alkalmazása az érdemi döntés gyorsabb és költ-
ségkímélőbb meghozatalát teszi lehetővé.65

A kiskorú gyermekek esetében a közös állampolgár-
ság kapcsolóelve csekély szerepet játszik, hiszen a nem-
zeti jogok túlnyomó többsége elismeri a kiskorú gyer-
mekek tartásra való jogosultságát. A közös állampol-
gárság statútuma a HJ 4. cikk (1) bekezdésében írt egyéb 
viszonylatokban bírhat nagyobb jelentőséggel, neveze-
tesen a nagykorú gyermek, a 21. életévét be nem töltött 
személy, valamint a szülő javára járó tartás esetében.66

Az egy államon belül több jog vagy jogszabályrend-
szert alkalmazó területi egységek és két személy közös 

62 Rapport Bonomi, para. 61.; Rauscher/Andrae 2010, HUntStProt, Art. 4, 
Rn. 17–18.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 11.

63 Rapport Bonomi, para. 62.
64 Rapport Bonomi, para. 63.; Andrae 2010, HUntStProt, Art. 4. Rn. 12a; 

Ring 2013, 18.
65 Rapport Bonomi, para. 60., 72.; Rauscher/Andrae 2010, HUntStProt, 

Art. 4, Rn. 7.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15, 
Rn. 35.

66 Rapport Bonomi, para. 75.
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állampolgárságának találkozását a HJ 16. cikk (1) be-
kezdés d) pontja még kezeli, azonban nem szabályozza 
azokat az eseteket, amikor a jogosult és a kötelezett 
több közös állampolgársággal rendelkezik, vagy ha nem 
rendelkeznek közös állampolgársággal. A HJ 9. cikke 
lehetővé teszi, hogy azok az államok, amelyek család-
jogi ügyekben a „domicile” fogalmát alkalmazzák kap-
csoló tényezőként, tájékoztathatják a Hágai Konferencia 
Állandó Hivatalát, hogy a HJ 4. cikke alkalmazásában 
az állampolgárság helyébe a „domicile” lép.

C) A közintézményekre alkalmazandó különös szabály

A közintézmények a jogosultnak nyújtott tartást he-
lyettesítő ellátás megtérítésére vonatkozó igényüket 
az intézményre alkalmazandó jog alapján érvényesít-
hetik (HJ 10. cikk). 

Ez a kapcsolószabály kizárólag a megtérítés igénylé-
sére (kérelmezésére) érvényesül, a tartási igény létére 
és terjedelmére a tartási kötelezettségre alkalmazandó 
jogot kell figyelembe venni [HJ 11. cikk f) pont].67 Ez a 
két jog abban az esetben vélhetően egybeesik, ha a tar-
tási kötelezettségre alkalmazandó jog a jogosult szo-
kásos tartózkodási helye, hiszen a tartást helyettesítő 
szolgáltatást általában a jogosult szokásos tartózkodá-
si helye szerinti közintézmény nyújtja.

A közintézmény fogalmát a HJ nem határozza meg.  
A HE 36. cikk (1) bekezdése e fogalom alatt olyan állami 
szervet ért, amely a „tartásra jogosult helyett jár el, 
vagy amely a tartás helyett nyújtott ellátások után visz-
szatérítésre jogosult.”68 A közintézmény fogalmát tágan 
kell értelmezni, és az nem azonosítható kizárólag az 
állami hatóságokkal.69

E kapcsolószabály kizárólag a tartást helyettesítő 
ellátás esetén alkalmazandó. Magyarországon elsősor-
ban a gyermektartásdíj megelőlegezése feleltethető 
meg ennek az intézménynek.70

A közintézmények azonban sem a HJ 7., sem a HJ  
8. cikke alapján nem élhetnek jogválasztással, hiszen 
nem minősülnek sem jogosultnak, sem kötelezettnek.71

3. AZ ALKALMAZANDÓ JOG TERJEDELME

A) Az alkalmazandó jog tárgyi hatálya

A HJ 11. cikke a HJ 3–5. és 7–8. cikkei által kijelölt al-
kalmazandó jog terjedelmét határozza meg. A felsorolás 

67 Rapport Verwilghen, para. 167.; Rapport Bonomi, para. 164.
68 A HE VII. fejezetének magyar nyelvű változata következetesen – a HJ 

10. cikkében szereplő „közintézménytől” eltérő – „állami szerv” for-
dítást tartalmaz, azonban az egyezmény eredeti francia és angol 
nyelvű változata a HJ 10. cikkének angol és francia nyelvű változatá-
val azonos kifejezéssel jelöli meg a „közintézményt” („public bodies”; 
„organismes publics”).

69 Rapport Verwilghen, para. 166.; Hein/Siehr 2015, UnthProt, Art. 10, Rn. 2.
70 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 22–24. §
71 Andrae, Marianne: Der Unterhaltsregress öffentlicher Einrichtungen 

nach der EuUntVO, dem HUÜ 2007 und dem HUP. Familie, Partner-
schaft, Recht (FPR) 2013/1–2. [A továbbiakban: Andrae 2013.] 43.

nem kimerítő („többek között”), és az alkalmazandó jog 
tárgyi hatályát tágan kell értelmezni.72

A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog szabá-
lyozza a jogosult tartás iránti jogainak fennállását és 
terjedelmét, valamint azt, hogy kivel szemben gyako-
rolhatja azokat [HJ 11. cikk a) pont], és hogy a jogosult 
mennyiben követelhet visszamenőlegesen tartást [HJ 
11. cikk b) pont].

A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog rendezi a 
tartás összegének kiszámítási alapját és indexálását [HJ 
11. cikk c) pont]. A tartási kötelezettségre alkalmazan-
dó jog hatálya kiterjed annak meghatározására is, hogy 
ki jogosult eljárást indítani a tartással kapcsolatos ügy-
ben, kivéve azokat a kérdéseket, amelynek az eljárási 
képességhez és az eljárás során történő képviselethez 
kapcsolódnak [HJ 11. cikk d) pont].

Ugyancsak a jegyzőkönyv által kijelölt jog érvényesül 
az elévülési időre, illetőleg a keresetindítási határidőre 
[HJ 11. cikk e) pont].73 Végül a kijelölt statútum megha-
tározza a tartásra kötelezett kötelezettségének mérté-
két, amennyiben a jogosult számára tartást helyettesí-
tő közintézmény az ellátás visszatérítését igényli [HJ 
11. cikk f) pont; 10. cikk].

B) A vissza- és továbbutalás

A HJ 12. cikke kizárja a vissza és a továbbutalást (renvoi). 
A jegyzőkönyv szerint kijelölt „jog” kizárólag az adott 
államban hatályos anyagi jogot jelenti, a kollíziós szabá-
lyok kivételével.

C) A tartás összegének megállapítása

A HJ 14. cikke akként rendelkezik, hogy még abban az 
esetben is, ha az alkalmazandó jog másképpen rendel-
kezik, a tartás összegének megállapításakor figyelem-
be kell venni a jogosult szükségleteit és a kötelezett 
forrásait, valamint a jogosultnak a rendszeres tartásdíj 
fizetése helyett megítélt mindenfajta kompenzációt.

A HJ 14. cikke nem kapcsolóelv, hanem egy nemzet-
közileg egységes anyagi jogi rendelkezés, amely a tartás 
mértékének korrigálását teszi lehetővé, ha az alkalma-
zandó statútum a felsorolt tényezőket nem vagy nem 
megfelelően veszi figyelembe.74 Már az 1973. évi kol
líziós jogi egyezmény 11. cikk (2) bekezdése is tartal-
mazott hasonló rendelkezést, azonban a HJ két fontos 
újdonságot mutat fel a korábbi szabályozáshoz képest. 
Egyrészt a HJ 14. cikke elszakad a közrendi klauzulától, 

72 Rapport Verwilghen, para. 170.; Rapport Bonomi, para. 166–167.; 
Geimer/Schütze/Hilbig 2014, VO (EG) 4/2009, Art. 15, Rn. 25.; Hein/
Siehr 2015, UnthProt, Art. 11, Rn. 2.

73 A HJ 11. cikk e) pontjának hiteles magyar fordítása a keresetindítási 
határidőre való utalást egyáltalán nem tartalmazza, noha más nyelvi 
változatokban ez is szerepel. A hiteles angol nyelvi változat e pont 
alatt „prescription or limitation periods”, a hiteles francia »la prescrip-
tion ou les délais pour intenter une action«, a német „die Verjährungs-
fristen oder die für die Einleitung eines Verfahrens geltenden Fristen” 
szövegezést tartalmaz.

74 Rauscher/Andrae 2010, HUntStPr, Art. 14, Rn. 1.; Hüßtege/Mansel/
Gruber 2015, HUP, Art. 14, Rn. 2.
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ezért a tagállami hatóságoknak ezen anyagi jogi ren
delkezést akkor is alkalmazni kell, ha a jegyzőkönyv 
által kijelölt jog a fórum joga.75 Ez különösen a tartás
díjmegállapítás adminisztratív rendszerét alkalmazó 
jogokban jelent plusz feladatot a jogalkalmazó számára, 
ahol a jogosult szükségletei és a kötelezett teljesítőké
pessége csak meglehetősen absztrakt formában jelen
nek meg. A bírói mérlegelést alkalmazó jogrendekben 
– mint például a magyar –, ahol a HJ 14. cikkében írt 
körülmények minden esetben egyedi elbírálás alá es
nek, ez az újítás nem követel meg eltérő szemléletet. 

Másrészt a figyelembe veendő körülmények kiegé

75 Rapport Bonomi, para. 182.

szültek „a jogosultnak a rendszeres tartásdíj fizetése 
helyett megítélt mindenfajta kompenzációval.” A jegy
zőkönyv nem határozza meg közelebbről a jogosult 
„szükséglete” és a kötelezett „forrása” fogalmak tartal
mát, a Verwilghenjelentés szerint e kifejezések értel
mezése a tartási kötelezettségre alkalmazandó jogra 
tartozik.76 Ami az újonnan listára felvett kompenzációt 
illeti, ez a házasság felbontásakor az egyik házastárs 
által az egymással szemben fennálló minden vagyoni 
jellegű igény, köztük a tartási követelés rendezése cél
jából a másiknak fizetett összeg vagy vagyonrész figye
lembevételét jelenti.77

76 Rapport Verwilghen, para. 181.
77 Rapport Bonomi, para. 184.

Polgári jog iii/Vi.
Családjog
Második, átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András,  
Makai Katalin, Szeibert orsolya
a Sorozat FőSzerkeSztője: Petrik Ferenc
SzerkeSztő: Kőrös András

a családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalom-
mal – az új Ptk.-ba. a házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabá-
lyok jelentősen kibővültek. a kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági va-
gyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult 
szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, az örökbefogadás, a szülői felügyelet szabályait). a gyakorlat 
igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság 
szabályozása is.

az új Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogin-
tézmények és rendelkezések megértését. a kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat 
és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új kódex 
alkalmazására.

a kötet második kiadása már tartalmazza az új Ptk. időközben történt módosításait. Ismerteti az átmeneti ren-
delkezéseket (Ptké.), bemutatja más jogszabályok kapcsolódó rendelkezéseit (például a gyermekvédelem és 
a gyámügyi eljárás területén), valamint kitér a bírói gyakorlat változására (az 1/2014. Polgári jogegységi 
határozat alapján).
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DR. SZEIBERT ORSOLYA

Családformák az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és annak az Em-
beri Jogok Európai Bírósága által történő érvényre jut-
tatása vitathatatlanul nagy szerepet játszik a családjog 
alakulásában, még akkor is, ha ez nem közvetlenül érvé-
nyesül. A Zürichi Egyetem két professzora, Andrea 
Büchler1 és Helen Keller2 szerkesztésében jelent meg 
2016ban egy olyan tanulmánykötet, amely egy hosszabb 
projekt eredményeként azt vizsgálja, hogy a családfor-
mák és a szülői jogállás, szülői feladatok hogyan tükrö-
ződnek az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkének 
elméleti megközelítése és különösen az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlata tükrében, 
s miként érvényesülnek az Európa Tanács egyes tagál-
lamainak jogalkotásában, ítélkezési gyakorlatában. A 
fenti célkitűzést az Intersentia által kiadott kötet címe is 
tükrözi: Family Forms and Parenthood. Theory and 
Practice of Article 8 ECHR in Europe (Családformák és 
szülői helyzet. Az EJEE 8. cikkének elmélete és gyakor-
lata Európában). 

Az ötszáz oldalt messze meghaladó terjedelmű kötet a 
két projektet vezető s fent nevezett professzor bevezető 
tanulmányait tartalmazza, melyek annál inkább is komp-
lex képet nyújtanak a 8. cikk Egyezményen belüli szere-
péről és a családjogi gyakorlatról, mert Andrea Büchler 
magánjogász, míg Helen Keller közjoggal foglalkozik, s 
2011 óta az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. A 
projekt keretei között nemzeti tanulmányok készültek, 
így a kötet több európai országból érkező nemzeti fel-
dolgozást tartalmaz, s zárásként a szerkesztőpáros szin-
tetizáló tanulmányát. Minthogy jelen szemle szerzője 
ennek a projektnek részese volt, személyesen győződhe-
tett meg a projektet és a kötetet meghatározó igényes-
ségről, céltudatosságról és elhivatottságról. A kötet min-
denképpen hiánypótló a nemzetközi, illetve európai 
családjogi források sorában. Jelen szemlében a bevezető 
és záró tanulmányokat ismertetjük, s miután a családjog 
több intézménye és számos probléma tükröződik a ta-
nulmányokban, az alábbiakban az azokban tárgyalt ál-

1 Professzor Andrea Büchler a Zürichi Egyetem Magánjogi és Összeha-
sonlító Jogi Tanszékének vezetője. 

2 Professzor Helen Keller a Zürichi Egyetem Közjogi, Nemzetközi és Eu-
rópai Jogi Tanszékének vezetője. 

talánosabb kérdések mellett kifejezetten a családformák, 
azaz a partnerkapcsolatok témájára fókuszálunk.3 

Noha a magyar jogalkalmazás számára sem idegen az 
Emberi Jogok Európai Egyezményének 8., illetve részben 
szintén tárgyalásra kerülő 14. cikke, hivatalos magyar 
fordításuk4 a következő. A magán és családi élet tiszte-
letben tartásához való jogról szóló 8. cikk szerint 1. Min-
denkinek joga van arra, hogy magán és családi életét, 
lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 2. E jog gya-
korlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, 
olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokra-
tikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság 
vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy 
bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az er-
kölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadsága-
inak védelme érdekében szükséges. A megkülönböztetés 
tilalmáról szóló 14. cikk szerint a jelen Egyezményben 
meghatározott jogok és szabadságok élvezetét minden 
megkülönböztetés, például nem, faj, szín, nyelv, vallás, 
politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni hely-
zet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő 
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.

 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYÉNEK  
A MAGÁN- ÉS CSALÁDI ÉLET TISZTELETBEN 
TARTÁSA KÖTELEZETTSÉGÉT MEGÁLLAPÍTÓ  
8. CIKKE AZ EGYEZMÉNY RENDSZERÉBEN 

Helen Keller tanulmánya5 a kötet bevezetője, egyúttal a 
témát legtávolabbról és közjogi oldalról megközelítő 
anyaga. A szerző rámutat arra, hogy az európai orszá-
gokban a családformák pluralizálódtak, s a hagyomá-
nyos, az újabb, valamint a szokatlanabb családformák 
együttélésének vagyunk tanúi. Emellett állandó téma a 
családjog európaivá válása, illetve harmonizációja, s a 

3 Jelen szemle a nagy ívű tanulmányoknak értelemszerűen csak egyes 
részeire tér ki. 

4 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4én kelt Egyezmény és 
az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről. Kihir-
dették 1993. április 7én. 

5 Article 8 in the System of the Convention. 
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családjog azonos tendenciák melletti alakulása jelentős 
mértékben az emberi jogi folyamatoknak köszönhető. 
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: 
Egyezmény) mindig nagy hatást gyakorolt a nemzeti 
családjog fejlődésére. 

A 8. cikk kiemelkedő jelentősége a gyakorlatban 

Miután a 8. cikkben foglalt jogok tartalmát erőteljesen 
meghatározza az, hogy az adott országban az adott idő-
szakban azt milyen történeti és társadalmi összefüggés-
rendszerben lehet értelmezni, különösen nagy jelentősé-
ge van annak, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (a 
továbbiakban: Bíróság) hogyan ítéli meg a tagállamok 
mérlegelési jogkörét. A 8. cikk családot érintő kérdései-
nek felfogására a kultúra és hagyomány különösen nagy 
hatással van, így előtérbe kerül a nemi hovatartozáson 
és irányultságon alapuló, az életkori, illetve származási 
alapon történő valamennyi diszkrimináció. Ebből követ-
kezik az is, hogy a Bíróságnak a 8. cikkre vonatkozó és a 
14. cikkel összefüggő ítélkezési gyakorlata igen kidolgo-
zott. Keller rámutat arra is, hogy nemcsak a kulturális 
hatások nemzetközi szintű összeütközéséről van szó, 
hanem nemzeti szintű nehézségekről is. Ez utóbbiak ab-
ból (is) következnek, hogy az egyes országokban a csalá-
di joggal magánjogászok foglalkoznak, s a polgári jogá-
szok, illetve a polgári bíróságok nincsenek olyan szinten 
tisztában a nemzetközi jogi hatásokkal, mint az alkot-
mányjogászok. A 8. cikk jelentőségét a Bíróság statiszti-
kai adatai is alátámasztják: 1998 novembere és 2014 
decembere között a Nagykamara a 8. cikk tekintetében 
33 esetben állapította meg annak megsértését, s 29 eset-
ben a jogsértés hiányát (ezek különösen akkor komoly 
számok, ha összevetésre kerülnek – például és a közölt 
statisztikában – a 9–11. cikkek vonatkozó adataival). 

A tagállami hatóságok mérlegelési körének mértéke

Keller részletesen elemzi a Bíróság mérlegelési jogköré-
nek és lehetőségének szélességét, külön kitérve arra, 
hogy ez hogyan valósul meg a 8. cikkel összefüggésben. 
A Bíróság korán rögzítette azt, hogy a 8. cikk elődleges 
célja, hogy a magánszemélyeket védje az állami önkény-
nyel szemben. Noha ebből következhetne a tagállamok 
mérlegelési jogkörének szélesebb volta, ez nem feltétle-
nül van így, tekintve, hogy a Bíróság később részletes 
szempontrendszereket dolgozott ki, s azáltal erőteljesen 
korlátozza a tagállami hatóságok mozgásterét. Általá-
nosságban elmondható, hogy a mérlegelési jogkör szé-
lessége attól függően változik, hogy pontosan milyen 
kérdésről van szó és milyen fontosságú érdekek forognak 
kockán, s ezekre a szerző példát is hoz. 

Jellemzően széles a tagállami hatóságok mozgásköre 
akkor, ha nincs a tagállamok között az adott kérdés meg-
ítélésében konszenzus. A Bíróság számos esetben ugyan-
is összehasonlító jogi elemzés alapján vizsgálja meg azt, 
hogy a vizsgált kérdésben az európai megoldások kon-
szenzusra jutottake. Keller erre példaként hozza az in 
vitro megtermékenyítéssel kapcsolatos ügyeket, illetve 
azokat, amelyekben a biológiai apa és az apai jogállást jo-

gilag betöltő férfi áll egymással szemben, s az a kérdés 
merül fel, hogy a biológiai apa megtámadhatjae a másik 
férfi apaságát. Az Ahrens v. Németország (2012) ügyben is 
sor került egy összehasonlító jogi vizsgálatra, s megálla-
pítható volt, hogy az Európa Tanács 26 vizsgált tagállama 
közül tizenöt országban lehetővé tették azt, hogy a bioló-
giai apa megtámadja az apai jogállást betöltő férfi apasá-
gát, kilenc országban azonban nem, két országban pedig 
csak akkor zárták ki a biológiai apa perindítási jogát, ha 
a gyermek négy, illetve öt évet már együtt élt a másik 
„apával”. A Bíróság mindebből azt a következtetést vonta 
le, hogy tendenciaként megállapítható, hogy egyre több 
országban mód van a biológiai apa részéről az apaság 
megtámadására. Noha utaltak arra is, hogy a biológiai apa 
nem zárható ki teljesen a gyermek életéből, kivéve, ha az 
kifejezetten a gyermek legfőbb érdeke, egyúttal azt is 
rögzítették, hogy – miután nincs a tagállamok között az 
adott kérdésben konszenzus –, a nemzeti hatóságok széles 
körű mérlegelési joggal rendelkeznek, s nem állapítható 
meg olyan kötelezettség, hogy a biológiai apa számára 
lehető kell tenni a fenti tényállás mellett a perindítást.

Ami a szűkebb mérlegelési mozgásteret illeti, jellem-
zően ez a helyzet a Bíróság álláspontja szerint akkor, ha 
a 8. cikk lényegi tartalmát jelentő jogról van szó. A csa-
ládi életnek alapvető eleme a szülő és a gyermek közötti 
kapcsolat, ennek következményeként a kapcsolattartás 
joga a szülőnek és a gyermeknek olyan természetű joga, 
amely jellemzően a tagállamok hatóságainak szűk mér-
legelési jogkörét vonja maga után. A szülőgyermek kap-
csolat fenntartása akkor is a családi élet meghatározó 
eleme, ha a szülők kapcsolata felbomlott – ezzel össz-
hangban a Keegan v. Írország (1994) ügyben arra a kö-
vetkeztetésre jutott a Bíróság, hogy a gyermeknek az apa 
elől titokban tartott elhelyezése nemcsak veszélyeztette 
a kérelmező és a gyermek kapcsolatának megfelelő ala-
kulását, hanem egyúttal visszafordíthatatlan folyamatot 
indított be, s így különösen hátrányos helyzetet teremtett 
a kérelmező számára. 

A diszkrimináció kérdése a családot érintő ügyekben 

A tanulmány foglalkozik a családot érintő ügyekben a 
hátrányos megkülönböztetés témájával is, amely esetek-
ben mind a 8., mind a 14. cikkre hivatkoznak a kérelme-
zők. Keller rámutat arra, hogy bár a Bíróság egyre inkább 
tekintetbe veszi a hátrányos megkülönböztetés társa-
dalmi összefüggéseit, a bírósági ítélkezési gyakorlatban 
a 14. cikknek inkább járulékos, kiegészítő szerepe van, 
s akkor kerül előtérbe, ha valóban van olyan azonosít-
ható csoport, amellyel lehetséges a diszkrimináció meg-
állapíthatóságához szükséges összehasonlítás. Az is tény 
ugyanakkor, hogy számos elemi jelentőségű ügy tanúsá-
ga szerint a hátrányos megkülönböztetés tilalma a ma-
gánélet és családi élet terén igen súlyos kérdés. A Bíróság 
leszögezte, hogy az állami hatóságok csekély mérlegelé-
si lehetőséggel rendelkeznek olyan esetekben, amikor az 
eltérő bánásmód a nemi hovatartozáson vagy nemi irá-
nyultságon alapszik.

Az X. and Others v. Ausztria (2013) ügyben – melynek 
alapjául szolgáló esetben az azonos nemű partnereket 
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elzárták attól a lehetőségtől, hogy az egyikük általi örök-
befogadás után a másik is örökbe fogadja ugyanazt a 
gyermeket –, a Bíróság megállapította, hogy a tartósan 
de facto együttélő azonos nemű partnerek a 8. cikk ér-
telmében vett „családi életet” valósítanak meg, éppen 
akként, ahogyan az azonos helyzetben lévő különnemű 
élettársak együttélése családi életnek minősülne. Aho-
gyan a nemi hovatartozás alapján lévő megkülönbözte-
tés csak akkor lehetséges, ha azt különösen komoly, 
meggyőző és súlyos ok igazolja, úgy a nemi irányultság 
alapján is csak ekkor lehet jogszerű a megkülönböztetés, 
s az állam mérlegelési lehetősége nagyon szűk. Korábban 
a Kozak v. Lengyelország (2010) ügyben, melyben azt a 
kérdést kellett megítélni, hogy a kérelmező hogyan örö-
kölhet elhunyt azonos nemű partnere után, a Bíróság a 
nemi irányultságot olyanként értékelte, amely a 8. cikk 
által védett magánélet része; ugyanakkor a „hagyomá-
nyos” család védelmét a megkülönböztetés legitim indo-
kának tekintette. Mindazonáltal Keller hangsúlyozza a 
Bíróság azon álláspontját is, mely szerint az Egyezmény 
élő dokumentum, amelyet mindig az adott ügy szerinti 
jelen állapotok fényében kell alkalmazni, s ennek meg-
felelően az adott államnak is figyelembe kell vennie a 
társadalmi változásokat, a kapcsolódó kérdéseket érin-
tő felfogásbeli változásokat. 

A nemzeti jogrend és a Bíróság hatása 

Nem véletlen, hogy Keller a Bíróság bírájaként különös 
figyelemmel fordul mind általánosan, mind a projektben 
vizsgált témák tekintetében a nemzeti jogalkalmazók és 
a Bíróság kapcsolatához, különösen abban a tekintetben, 
hogy mennyiben és hogyan érvényesül a Bíróság ítélete-
inek hatása a nemzeti jogalkalmazók ítéleteiben. Az ítéle-
tek kötelező erejéről és végrehajtásáról szóló 46. cikk 
értelmében a szerződő felek vállalják azt, hogy magukra 
nézve kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét 
minden ügyben, amelyben félként szerepelnek, s a Bíróság 
végleges ítéletét eljuttatják a Miniszteri Bizottsághoz, 
amely ellenőrzi az ítélet végrehajtását is. Ez a rendelkezés 
a szerző szerint egyik alapeleme az Egyezménynek, s egy-
úttal sikerességének meghatározó összetevője. A Bíróság 
több eszközzel is arra törekszik, hogy ítéletei valóban ér-
vényre jussanak: ennek egyik közvetett útja az, hogy 
ugyanaz a kérelmező új releváns tények alapján újból a 
Bírósághoz fordulhat egy második kérelemmel.

A Bíróság és a nemzeti bíróság közötti interakció, dia-
lógus minősége, jellege alapján Keller többféle kategori-
zálási lehetőséget különböztet meg. Az egyik megközelí-
tés azon az alapon differenciál a nemzeti bíróságok között, 
hogy azok mennyiben tudatosak, mennyiben ismerik a 
Bíróság döntéseit, mennyiben fogadják el azokat, illetve 
bíznak meg bennük. Eszerint a következő kategóriák kü-
lönböztethetők meg: az „elfogadó/befogadó” bíróságok, 
a „konstruktív, de tartózkodó” bíróságok, a „nem tudatos 
vagy éppen hanyag” bíróságok, továbbá az „obstruktív” 
bíróságok. Az „elfogadó/befogadó” bíróságok teljességgel 
tiszteletben tartják a Bíróság jogértelmezéseit, erre pél-
daként hozza a Spanyol Legfelsőbb Bíróságot, illetve az 
Osztrák Alkotmánybíróságot. A „konstruktív, de tartóz-

kodó” bíróságok párbeszédbe bocsátkoznak a Bírósággal, 
így például a Német Alkotmánybíróság. A „nem tudatos 
vagy éppen hanyag” bíróságok – mint például az Ukrán 
Alkotmánybíróság – nem ismerik a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatát és így nem is építik be jogértelmezéseiket 
saját ítéleteikbe, végül pedig az „obstruktív” bíróságok 
azok, amelyek ismerik a Bíróság gyakorlatát, de tudato-
san figyelmen kívül hagyják – erre az Orosz Szövetségi 
Alkotmánybíróságot hozza példaként. 

A Bíróság és a nemzeti bíróságok közötti interakció 
mértékének másik csoportosítási szempontjaként ne-
vezi meg a szerző a problémák iránti tudatosság, érzé-
kenység mértékét. Első szintje ennek az, ha a nemzeti 
bíróságok a „saját” ügyükben, azaz a kérelmező és az 
adott ország közötti ügyben hozott ítéletnek megfelelő-
en járnak el, azaz érvényesül az inter partes döntés. Má-
sodik szinten a hazai bíróságok arra is tekintettel van-
nak, hogy a Bíróság másik ország ellen indított konkrét 
ügyben milyen döntést hozott, azaz nemcsak a „saját” 
ügyeikben hozott ítéleteket veszik tekintetbe, hanem 
azt a tényt is, hogy az ítéletek erga omnes jellegűek. Har-
madik és legmagasabb szinten a nemzeti bíróságok egy-
fajta „megelőző” jogalkalmazást folytatnak, azaz figye-
lemmel kísérik a Bíróság teljes joggyakorlatát és annak 
tendenciáit; igaz, lehetséges, hogy az ezek alapján önál-
lóan kialakított saját gyakorlatuk nem mindig lesz össz-
hangban a Bíróság gyakorlatával. Míg az említett első 
szinten csak az a nemzeti bíróság célja, hogy a saját or-
szágával szembeni döntések érvényesüljenek, addig a 
második szinten a Bíróság ítéleteinek kötelező ereje már 
szélesebb körben jut érvényre. Ez utóbbi esetben a nem-
zeti bíróság az előtte folyamatban lévő ügyben való 
döntés előtt megvizsgálja a Bíróság joggyakorlatát és 
elvi szinten lehet figyelemmel a döntésekre, még olyan 
esetben is, ha másik területen hozott ítéletről van szó. 
Ennek kutatása meglehetősen nehéz, hiszen a nemzeti 
bírósági ítéletekből csak akkor tűnik ki közvetlenül az, 
hogy tekintettel voltak a Bíróság gyakorlatára, ha arra 
kifejezetten hivatkoznak. 

A MAGÁN- ÉS CSALÁDI ÉLET TISZTELETBEN 
TARTÁSA KÖTELEZETTSÉGÉT MEGÁLLAPÍTÓ  
8. CIKK GYAKORLATA A CSALÁDFORMÁK 
TEKINTETÉBEN 

Andrea Büchler tanulmánya6 magánjogi oldalról és köz-
vetlen, kifejezetten családjogias szempontból adja a kö-
tet másik bevezető anyagát. Minthogy a projekt mind a 
szülői helyzettel, mind a családformákkal foglalkozott, 
ez a tanulmány is mindkettőt felöleli – jelen áttekintés a 
családformák kérdésére fókuszál. Büchler is azonnal azt 
hangsúlyozza, hogy az a tény, hogy a családjogi változá-
sok egy irányba haladnak, nem csekély részben az em-
beri jogokkal kapcsolatos folyamatos diskurzusnak kö-
szönhető. A nemzeti szintű családjogi változások egyik 
mozgatórugója is az Egyezmény, s ez visszavezethető a 

6 The Right to Respect For Private and Family Life. 
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Bíróság 1979ben a Marckx v. Belgium (1979) ügyben tett 
azon megállapítására, mely szerint a családi élet tiszte-
letben tartásának állami kötelezettsége nemcsak a csa-
lád életébe történő beavatkozástól való tartózkodást 
jelenti, hanem pozitív, tevőleges magatartásban meg-
nyilvánuló kötelezettséget is. 

A családi élet és a magánélet védelme, s a kettő 
elválasztása 

A 8. cikk mind a családi életet, mind a magánéletet vé-
delmezi, s az, hogy melyik alkalmazandó egyegy konk-
rét ügyben, azon múlik, hogy a Bíróság miként értelme-
zi a család és a családi élet fogalmát. A magánélet védel-
mének rendelkezése valamennyi olyan esetre is kiterjed, 
amikor az adott eset nem tesz eleget a családi élet meg-
valósulásával szemben támasztott követelményeknek 
vagy azoknak csak részben tesz eleget, bár természete-
sen sok olyan ügy van, amikor mind a magánélet, mind 
a családi élet védelme alkalmazható. Büchler rámutat 
arra, hogy mindezidáig a Bíróság nem határozta meg 
általános jelleggel azt, hogy mi minősül magánéletnek 
és mi családi életnek, s ez lehetőséget ad a Bíróságnak 
arra, hogy a társadalomban végbemenő változásoknak 
megfelelően folyamatosan alakítsa joggyakorlatát. A 8. 
cikknek az egyes esetekben ítélettel történő értelmezé-
se valóban erről a dinamizmusról tesz tanúbizonyságot. 

A családi élet fogalma a Bíróság gyakorlata szerint je-
lenleg széles, s minthogy a családi élet tiszteletben tar-
tása követelményének kiindulópontja a család funkcio-
nális értelmezése, a Bíróság nem a család formáját tekin-
ti elsődlegesnek, hanem a kapcsolat jellegét és célját. 
Ahogyan arra számos ítéletben rámutattak, az érintett 
személyek közötti családi kapcsolatok ténylegessége adja 
a családi élet lényegét, így nemcsak a házastársak és 
gyermekeik közötti kapcsolat jelent családot, hanem a 
nem házasságban élő partnerek és gyermekeik közötti 
kapcsolat is, függetlenül attól, hogy a gyermekek ezektől 
a személyektől származnak vagy egyéb módon kerültek 
a gondoskodásukba. A közeli rokonok, így nagyszülők és 
unokák között is megvalósulhat a családi élet, ahogyan 
testvérek között is. Büchler azt a következtetést vonja le 
a jelenlegi gyakorlat alapján, hogy a Bíróság a családi élet 
fennállta szempontjából f ig yelembe veszi, hog y 
együttélneke partnerek, mióta áll fenn a kapcsolat, ki-
fejeztéke egymás irányába elkötelezettségüket, támo-
gatjáke egymást, vannake közös gyermekeik. A szülők 
és felnőtt gyermekeik közötti kapcsolat akkor valósít 
meg családi életet, ha a szokásos érzelmi köteléken felül 
egymástól való függésük (is) megnyilvánul. A családi 
kapcsolatból született gyermekek születésük folytán 
részei a családnak, s a 8. cikk még akkor is a családi élet 
tiszteletben tartása miatt részesíti a gyermek és mindkét 
szülője közötti kapcsolatot védelemben, ha a szülők már 
nem élnek együtt. Önmagában a szülő és a gyermek kö-
zötti genetikai kapcsolat feltétlenül nem alapozza meg 
azonban a családi életet, tekintve, hogy szoros személyes 
kapcsolatnak kell fennállnia. 

A magánélet fogalma szintén meglehetősen széles a 
Bíróság gyakorlata alapján: ide tartozik a szülői állapot-
tal kapcsolatban annak az egyéni döntésnek a joga, hogy 
valaki szerette volnae az érintett gyermeket vagy nem, 
az in vitro megtermékenyítésben való részvétel, valamint 
a gyermeknek az a joga, hogy származását megismerhes-
se. Amennyiben a biológiai apa és a gyermek közötti kap-
csolat nem minősül családi életnek, a magánélet védel-
mére lehet hivatkozni, s szintén a magánélet körébe tar-
tozik a biológiai apa azon joga, hogy adott gyermek tekin-
tetében megállapítsák az apaságát vagy megtámadhassa 
azt, mint ahogyan az anyának, illetve a gyermeknek azon 
joga is, hogy a biológiai apa apaságát megállapítsák. 

A családformákkal kapcsolatos általános kérdések

Ahogyan a szerző megállapítja, a családformák sokszo-
rozódása a Bíróságot komoly kihívás elé állította. Ami a 
párkapcsolatokat illeti, a Bíróságnak folyamatosan kell 
azzal a kérdéssel foglalkoznia, hogy a párkapcsolatok 
eltérő jogi megítélése mely esetekben igazolható és mi-
kor nem; ezek közül egyik kérdés, hogy az azonos nemű 
partnereknek ugyanolyan módon kelle biztosítani a 
család(jog)i intézményekhez való hozzáférést, mint a 
különböző nemű pároknak. A gyermekeket illetően ha-
sonlóan nagy jelentőségű az a kérdés, hogy a szülőgyer-
mek kapcsolatot mennyiben határozza meg a szülők 
házas állapota. 

Partnerkapcsolatok

Az Egyezmény 8. cikke nemcsak a házastársak alkotta 
családot védi, hanem a ténylegesen együttélő partnere-
ket is, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Bíróság a 
házaspárok és házasságon kívül együttélő partnerek 
vonatkozásában valamennyi tekintetben azonos bánás-
módot követelne meg, hiszen a házasságon alapuló ha-
gyományos család védelme bizonyos esetekben legitim 
igazolásként szolgálhat. Ha az adott állam az azonos 
nemű partnerek számára a házassággal összevetve az 
elismerés alternatív módját garantálja, így ismeri a be-
jegyzett partnerkapcsolat lehetőségét, az állam bizonyos 
mértékű mozgástérrel rendelkezik. 

Noha a Bíróság nyitott a családfogalom széles körű 
értelmezésére, hosszú ideig azt az egyértelmű álláspon-
tot foglalta el, hogy az azonos nemű személyek párkap-
csolata nem részesülhet a családi életnek járó védelem-
ben, s ebben a tekintetben az különbözik a különnemű 
személyek párkapcsolatától. A kialakult gyakorlat ennek 
megfelelően az azonos nemű partnerek kapcsolatát a 
magánélet szférájában védte, majd ahogyan nőtt azoknak 
az államoknak a száma, amelyek jogi elismerést és vé-
delmet biztosítottak számukra, a Bíróság értelmezése is 
megváltozott, illetve folyamatosan változik. A szerző azt 
hangsúlyozza, hogy kétségtelenül egyre inkább nő a kon-
szenzus abban a kérdésben, hogy az azonos nemű part-
nerek számára ugyanazt a védelmet biztosítsák, mint 
amelyben a különnemű párok részesülnek. 
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A BÍRÓSÁG 8. CIKKEL KAPCSOLATOS 
GYAKORLATÁNAK ÉRVÉNYESÜLÉSE A NEMZETI 
JOGALKALMAZÁSBAN A CSALÁDFORMÁK 
TEKINTETÉBEN 

Andrea Büchler és Helen Keller szintetizáló tanulmánya7 
zárja le kötetet. Noha a záró tanulmány a projekt lezárá-
sát jelenti, s értelemszerűen a kutatás alapján von le kö-
vetkeztetéseket, azok különösen azért jelentősek, mert 
olyan hasonló kutatás, amely azt vizsgálná, hogy milyen 
diskurzus zajlik az európai országok nemzeti jogalkal-
mazói és a Bíróság, illetve a Bíróság joggyakorlata között, 
nem ismeretes. A szerzők megállapításai így különösen 
tanulságosak és figyelemreméltók. 

Büchler és Keller leszögezik, hogy a Bíróság ítélkezési 
gyakorlata egyértelművé teszi: a családjogi kérdéseket 
nagyrészt olyannak tekintik, mint amelyek elsősorban a 
nemzeti jog hatálya alá tartoznak és így a releváns hazai 
szabályozások jelentős mértékben eltérnek az adott jog-
alkotó preferenciáinak megfelelően. Részben emiatt a 
Bíróság 8. cikkel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlata 
nem egységesen tükröződik a nemzeti jogalkotásban/
jogalkalmazásban. A szerzők a nemzeti jelentések kritikus 
vizsgálata és elemzése alapján vontak le néhány általános 
következtetést, ugyanakkor természetesen a vizsgálat 
nem teljes körben zajlott és nem is volt célja sem statisz-
tikai, sem empirikus elemzés elvégzése. A szintetizáló 
tanulmány arra kíván válaszolni, hogy az Európa Tanács 
több tagállamának családjoga miért mutat eltéréseket 
annak ellenére, hogy valamennyi nemzeti jogalkotónak a 
8. cikkre figyelemmel kell meghoznia döntéseit. A szerzők 
szintézisük megalkotása során több oldalról végezték el 
a záró elemzést, ebből néhány emelünk ki. 

Eltérések az Európa Tanács „régi” és „új” országai között 

Figyelemreméltó lehet azon megállapítások sora, amelye-
ket a szerzők a földrajzi, történelmi és vallási aspektusok 
alapján tesznek. Utalnak arra, hogy néhány különbség 
szembetűnő, így a nemzeti jogalkalmazók közötti eltérés 
aszerint, hogy míg egyes országokban a jogalkalmazók 
kifejezetten figyelik a Bíróság gyakorlatát, addig máshol 
az ítéletekben szinte kizárólag a hazai alkotmánybírósá-
gi gyakorlatra hivatkoznak; erőteljes a házasságfelfogás 
tekintetében fennálló különbség, hiszen vannak nyitott 
országok és olyanok, amelyek a különnemű kapcsolatok-
ra szorítják a házasság fogalmát; s hasonló példa az asz-
szisztált humánreprodukciós eljáráshoz való hozzáférés 
nyitottabb vagy erőteljesebben korlátozott volta.

Ezzel összefüggésben például arra kerestek választ, 
hogy megmutatkozike a különbség az Európa Tanács 
„régi” és „új” tagállamai között, a „nyugateurópai”, illet-
ve a „közép és keleteurópai” országok között. Figyelem-

7 Synthesis. A bevezető tanulmányok után közli a kötet a nemzeti anya-
gokat, melyek sorában az alábbi európai országok 8. cikk tekinteté-
ben jelentős és a projekt keretei között vizsgált jogalkotása és jogal-
kalmazása kerül feldolgozásra: Anglia és Wales, Ausztria, Görögor-
szág, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Né-
metország, Spanyolország, Svájc és Svédország. 

reméltó – és a szerzők a magyar jelentést kiemelve a 
horvát és lengyel jelentésre is tekintettel vonják le ezt a 
következtetést –, hogy míg a Bíróság az előbbi – korábbi 
szocialista – országokat nem marasztalta el a nemi ho-
vatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés mi-
att, addig például Svájcot igen. Emellett azonban a Bíró-
ság ítéletei azt mutatják, hogy a gyermek és a különélő 
szülő, különösen az apa kapcsolattartásának a megfele-
lő garanciái erőteljesen hiányoznak (igaz, a Bíróság „nyu-
gati” országok esetében is hozott marasztaló ítéletet). 

Ami a házasság kérdését illeti, erőteljes megosztottság 
mutatható ki, hiszen a horvát alkotmány első módosítása 
az azonos neműek közötti házasságának tilalmazását cé-
lozta. Emellett a svéd és spanyol helyzettel összevetve még 
a magyar és lengyel vonakodás is szembetűnő, s ez utóbbi 
vonalhoz csatlakozott Görögország is. A fentiek alapján 
Büchler és Keller ennek az erős eltérésnek a magyarázatát 
részben a „régi” és „új” tagállamok különbségében látja, 
részben ugyanakkor a vallási hagyományok erőteljessé-
gében, illetve a – lengyel jelentés alapján – abban, hogy 
esetlegesen csak mostanában kezdik felfedezni a Bíróság 
gyakorlatának követésében való potenciált. Azzal kapcso-
latban, hogy érvényesüle progresszívebb, haladóbb észa-
ki országok és a konzervatívabb déli országok közötti dif-
ferencia, a szerzők rámutatnak az ezt a szokásos megkö-
zelítést alátámasztó különbségre egyik oldalon Svédország 
és Hollandia, a másik oldalon Görögország között. Spanyol-
országot ugyanakkor nem lehet ebben az összehasonlítás-
ban a „déli” oldalra helyezni, hiszen családjoguk igen libe-
rális mind az azonos nemű partnerkapcsolatok, mind a 
transznemű személyek jogai tekintetében. 

 
A házasságon kívüli együttélések a Bíróság gyakorlata
és a nemzeti megközelítések tükrében 

Az nem kétséges, hogy a Bíróság nemcsak a hagyományos 
párkapcsolatokban való együttélést vonja a családi élet 
fogalma alá, s miután a funkcionalitás felől közelíti meg 
ezt a kérdést, a stabil de facto partnerkapcsolatok is ide-
tartozhatnak. Mindazonáltal – és ahogyan a szerzők ki-
fejezetten utalnak is erre – némiképp a fentiekkel ellent-
mondásban a Bíróság elfogadja azt, hogy az államok a 
házasságot mint férfi és nő közösségét különös védelem-
ben részesítik. A házasság ugyanis megközelítésük sze-
rint különleges státuszt biztosít a házasoknak, így az 
országok a házasságot különböző előnyökkel támogat-
hatják, azaz a különböző nemű személyek – vagy adott 
esetben azonos nemű partnerek – ilyen elkötelezett 
együttélésének előtérbe helyezése a különbségtételt jog-
szerűen legitimálja. A Bíróság – a fentiek következmé-
nyeként – nem követeli meg a tagállamoktól, hogy bizto-
sítsák az azonos nemű személyek házasságkötését, illet-
ve házasok részére tarthatják fenn bizonyos családjogi 
intézmények, mint az örökbefogadás igénybevételét. 

Az élettársak jogi megítélése az európai országokban 
nem egységes, s amellett, hogy a házasság áll az országok-
ban első helyen, különböző szinten garantálnak jogokat 
az élettársak számára. A szerzők azonban a különböző-
ségek ellenére úgy látják, hogy kirajzolódik egy határozott 
trend abba az irányba, hogy a házastársak és élettársak 
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azonos bánásmódban részesüljenek. A házasság erőteljes 
védelmének koncepciója azért alakulhatott ki és tarthat-
ta magát, mert egyedül a házasság biztosított jogilag sza-
bályozott kereteket az érzelmi, gazdasági és szexuális 
együttélésre, továbbá a gyermekek felnevelésére, azonban 
napjainkban a házasság ezen egyedülálló jellege megkér-
dőjeleződik. A házasságkötés bizonyítja a felek együttélé-
si szándékát, de a partnerkapcsolatok megsokszorozódá-
sával, amikor házasságkötés nélkül is egymást támogató 
módon együttélnek a partnerek, kérdéssé vált az, hogy 
milyen egyéb jelentősége van, illetve lehet a házasságnak. 

A szerzők nem mennek el amellett sem szó nélkül, hogy 
a házasságon kívüli együttélések száma folyamatosan nő, 
s így az államoknak azt a szándékát, hogy a privilegizált 
partnerkapcsolatok számát korlátozzák, felülírhatja a 
társadalmi realitás. Ami a párkapcsolatokban élő gyer-
mekeket akár közvetlenül, akár közvetett módon illeti, a 
velük szemben a szüleik partnerkapcsolata alapján gya-
korolt eltérő bánásmód az Egyezménnyel ellentétes és a 
gyermekek érdekét sérti. Büchler és Keller leszögezik: 
elemzésüknek nem lehet más konklúziója, mint az, hogy 
a család sajátos funkcióját betöltő valamennyi partner-
kapcsolatot ugyanabban a védelemben kell részesíteni. 

Az azonos nemű partnerek és a családjog intézményei 

Az Egyezmény 8. cikkével alapjaiban függ össze az, hogy 
az azonos nemű partnerek számára milyen módon garan-
tált a családjog bizonyos intézményeihez – így a házasság-
hoz, örökbefogadáshoz, asszisztált humánreprodukciós 
eljárásokhoz, családnévhez, szülői helyzethez és szülői 
felelősséghez – való hozzáférés. A szerzők – újból – utal-
nak arra, hogy a tagállamoknak nem kötelezettségük az, 
hogy az azonos nemű partnerek számára biztosítsák a 
házasságkötést, s a közös örökbefogadást is fenn lehet 
tartani az Egyezményt nem sértő módon a házastársak 
számára. Ez utóbbi rendelkezés nem kedvez az azonos 
nemű partnereknek, amennyiben a házasságkötés lehe-
tőségét az adott ország a különnemű pároknak tartja fenn. 

A Bíróság a nemi irányultságot már nem tekinti legitim 
igazolásnak, amennyiben az egyének eltérő módon ren-
delkeznek bizonyos jogokkal, illetve eltérően férhetnek 
hozzá bizonyos intézményekhez; a kizárólag a nemi irá-
nyultság alapján történő hátrányos megkülönböztetést 
ugyanis határozottan elfogadhatatlannak nyilvánították. 
Ha az adott ország jogokat ró, illetve kötelezettségeket 
hárít a házasságon kívül együttélőkre (így például lehe-
tővé teszi a közös örökbefogadást, a partner lakásbérleti 
jogának öröklését, illetve a túlélő élettárs nyugdíjban való 
részesítését), ezeket az Egyezmény követelményei szerint 
mind a különnemű, mind az azonos nemű élettársakra 
nézve megkülönböztetés nélkül alkalmazni kell. 

Noha a Bíróság az azonos nemű partnerek családjogi 
helyzetét érintően számos döntést hozott, s ezek jelentős 
hatást gyakoroltak a nemzeti jogalkotásokra, a különbö-
ző nemzeti jogrendszerek eltérően szabályozzák helyze-
tüket. Azt is hangsúlyozzák a szerzők azonban, hogy a 
legújabb vonatkozó ítélkezési gyakorlattal összhangban 
a szabályozások mégis egy irányba tartanak, amelyet az 
is jelez, hogy számos országban az együttélő azonos nemű 
párok élete ugyanúgy a családi élet fogalma alá esik, mint 

a különnemű élettársaké. Ilyen módon a hangsúly nem a 
nemi irányultságon, és ezzel összefüggésben a magánéle-
ten van, hanem az érintett személyek kapcsolatán. Az 
azonos nemű partnerek házasságkötési lehetőségének 
nemzeti megítélése kapcsán több tendencia is érvényesül: 
részben fokozatosan lehetővé teszik házasságkötésüket, 
ugyanakkor több más országban a házasságkötés lehető-
ségét kifejezetten különnemű párok számára tartják fenn, 
mindemellett jellemzően vezettek be olyan intézménye-
ket, amelyek hasonlatosak a házassághoz.

Még nagyobbak az eltérések annak szabályozása tekin-
tetében, hogy az azonos nemű párok számára lehetővé 
teszike a közös örökbefogadást. Ahol a házasságkötésük 
lehetséges, jellemzően közös örökbefogadásuk is, azaz 
idegen gyermeket is örökbe fogadhatnak, illetve az ún. 
mostohaszülői örökbefogadás is nyitva áll. Az utóbbi évek-
ben a hangsúly a közös örökbefogadás megengedhetősé-
géről áttevődött arra a kérdésre, hogy igénybe vehetneke 
asszisztált humánreprodukciós eljárást. Vannak országok, 
ahol ez ugyanúgy lehetséges, mint különnemű párok ese-
tén, s ezzel – ahogyan Büchler és Keller fogalmaz –, messze 
túlteljesítették a Bíróság gyakorlata által támasztott kö-
vetelményeket, máshol azonban ez vagy nem megengedett 
vagy éppen jelenlegi jogalkotási kérdés. 

A 8. cikk jövője 

A családjogi vonatkozású elemzést követően a szerzők 
kitérnek a Bíróság tevékenységével, illetve a 8. cikk értel-
mezésével kapcsolatban megfogalmazott kritikákra is. 
Mind a jogirodalomban, mind a nyilvános felszólalásokban 
sok kritika éri azt a tényt, hogy a Bíróság ítélkezési gya-
korlata kiszámíthatatlan. Ezt azonban a szerzők szerint 
az emberi jogok térhódítása tükrében kell értékelni. A 
folyamatosan alakuló értelmezés részeként a Bíróság szá-
mos tevőleges kötelezettséget ró a tagállamokra, s ez túl 
is mutat az Egyezmény határain. További kritika azért 
került megfogalmazásra a Bírósággal szemben, mert bi-
zonyos funkciókat nem teljesít, azaz túlságosan intéz-
ményközpontú a szemléletmódja. A valóban funkcióra 
fókuszáló látásmód ugyanis nem a házas státuszt venné 
tekintetbe, hanem valamennyi olyan kapcsolatot azonos-
ként kezelne, amely a család funkcióját betölti. Többen 
sérelmezik azt, hogy a Bíróság a különneműek közötti 
házasságot összességében valamennyi egyéb partnerkap-
csolat elé helyezi, s nem értékeli a többi partnerkapcsolat 
esetében azt, ha a felek felelősségen, bizalmon és elköte-
lezettségen alapuló kapcsolatban élnek. Részben ezzel 
összefüggő kritika az, hogy a Bíróság a tagállamokra 
hagyja annak eldöntését, hogy hol húzzák meg a házasság 
védelmének határait. Mindazonáltal, ha valamely tagállam 
azonos nemű partnerek számára nem biztosít valamely 
olyan családjogi jellegű jogot, amelyet különneműek szá-
mára garantál, a megkülönböztetés nem valósíthat meg 
diszkriminációt, azaz jogszerűen igazolhatónak kell lennie 
és a korlátozás nem lehet sem önkényes, sem aránytalan. 
A szintetizáló tanulmány, s egyúttal a kötet a fentiekből 
következő, s egyúttal továbbvezető gondolattal zárul: nem 
megfelelő megoldás az, hogy a Bíróság a hátrányos meg-
különböztetés tilalmát sajátságosan magyarázza, s olyan 
módon tiltja, hogy mégis lehetővé teszi.
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DR. KŐRÖS ANDRÁS

Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában – gyermektartás

A Családi Jog a Joggyakorlat rovat keretében új sorozatot 
indított, amelynek célja a 2013. évi V. törvényhez kapcso
lódó felsőbírósági gyakorlat bemutatása a folyóirat tárgy
körébe tartozó ügyekben. Ebben a számunkban a kiskorú- 
és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásának témakö
rében a Ptk. alapján meghozott kúriai ítéleteket teszünk 
közzé. A határozatokat – amelyek más folyóiratokban, 
határozat gyűjteményben nem jelentek meg – szerkesztett 
és rövidített formában, de a közölt részben szöveghűen 
tárjuk az olvasók elé. A címek és az alcímek, valamint az 
alkalmazott törvényhelyek kiemelése a szerkesztőtől szár
mazik.

1.   A GYERMEK INDOKOLT SZÜKSÉGLETE;  
A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ, TÖBB GYERMEK 
TARTÁSÁRÓL GONDOSKODÓ KÖTELEZETT 
TELJESÍTŐKÉPESSÉGE

[Ptk. 4:205–4:206. §§, 4:213. §, 4:218. §]

A tények

A felperes és az alperes élettársi kapcsolatából 2004. 
szeptember 29. napján Sz. utónevű gyermekük szüle-
tett. A felek élettársi kapcsolata 2006 októberében 
szűnt meg, azóta a gyermekről a felperes gondoskodik. 
Az alperes a gyermek tartásához önként hozzájárult, 
először 20 000 forint, majd 2010 szeptemberétől havi 
25 000 forint tartásdíjat fizetett. A felek, élettársi kap-
csolatuk alatt ingatlanvásárlásra 28 310 CHF alapú hi-
telt vettek fel, amelynek a biztosítéka a felperes szüle-
inek az ingatlana volt. A felperes 2013 májusától egye-
dül fizeti a CHF alapú hitel törlesztő részleteit, amely 
jelenleg havi 52 000 forint kiadást jelent.

A felperes a kiskorú gyermekkel a szülei tulajdonát 
képező családi házban él. 2014. december 1jétől bolt
vezetőként dolgozik, havi jövedelme 87 000 forint. A 
kiskorú gyermek után családi pótlékot kap. A családi ház 
kb. havi 40 000 forint összegű rezsiköltségét a szülei 
fizetik, akik a felperest anyagilag is támogatják.

Az alperes 2012. szeptember 7. napján házasságot kö-
tött, házastársával Németországba költözött. 2014 má-
jusától egy korlátolt felelősségű társaság (GmbH) alkal-
mazásában áll, órabérben dolgozik. A 10 euró alapóra-

bére mellett útiköltséget és ellátási költségtérítést kap. 
2013 novembere és 2014 novembere között bruttó havi 
összjövedelme 2684 és 1945 euró között mozgott, ebből 
a tényleges munkavégzéssel szerzett jövedelme 1156, 
illetőleg 1700 euró volt. Feleségével 2014 tavasza óta 
szociális bérlakásban laknak, 2015 januárjától 679,64 
euró havi bérleti díjat fizetnek, amely magában foglalja 
az áram és a fűtés előzetes költségeit is. A háztartási ké-
szülékeket fogyasztási kölcsönből vásárolták. Az alperes 
két gépjárművel rendelkezik: a Suzuki típusút CHF hitel-
ből vásárolta, azonban a gépjármű – a műszaki vizsga 
hiánya miatt – nem forgalomképes, jelenleg egy BMWt 
használ. A perbeli gyermeken kívül két kiskorú gyerme-
ke van, egyikük után 241 euró tartásdíjat fizet, a házas-
ságából 2012. október 27én született M. utónevű gyer-
mekéről pedig a feleségével közösen gondoskodnak.

A perbeli gyermek általános iskolába jár, jó tanuló, 
egészséges. Az iskolában étkezik, a térítés díja naponta 
550 forint.

Az első- és a másodfokú eljárás

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság köte-
lezze az alperest Sz. nevű gyermekük után 2014. április 
1. napjától kezdődően – a hátralék egyösszegű teljesí-
tésével – havi 100 000 forint határozott összegű gyer-
mektartásdíj megfizetésére.

A keresete megalapozásául előadta, hogy az alperes 
által önként teljesített 25 000 forint mértékű tartásdíj a 
gyermek szükségleteit már nem fedezi, 2010 óta a kiadá-
sok megemelkedtek. A CHF alapú hitelt törlesztenie kell, 
mert egyébként a szülei ingatlanát – a jelenlegi lakóhe-
lyüket – elárverezi a bank. A közös tulajdonú ingatlant 
nem sikerült értékesíteni, jövedelméből – a szülei támo-
gatása nélkül – a gyermek eltartására nem képes. Az 
alperes külföldön dolgozik és bár három gyermek tartá-
sáról köteles gondoskodni, de munkabérének mértéke 
alapján a gyermektartásdíj megfizetésére teljesítőképes.

Az alperes az általa önként fizetett 25 000 forint tar-
tásdíjat meghaladóan a kereset elutasítását kérte. Állás-
pontja szerint a gyermek tartását az önként teljesített 
összeg megfelelően biztosítja. A felperes kereseti köve-
telésének mértéke eltúlzott, a felperes a gyermek szük-
ségleteit meghaladó, indokolatlan luxusigényeit akarja 
vele megfizettetni. A követelt összeg a kimutatott, szük-
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séges tartásdíj összegét jelentősen meghaladja, a felperes 
ellátásához pedig ő a maga részéről nem kíván hozzájá-
rulni. A havi 25 000 forint mértékű tartáson felüli fize-
tésre teljesítőképessége sincs: a perbeli gyermeken kívül 
Németországban élő gyermeke után tartásdíjat fizet, 
illetőleg saját háztartásában tartja el a feleségét és közös 
gyermeküket. A családban ő az egyedüli kereső, munka-
béréből kell finanszíroznia a lakhatásukat és megélhe-
tésüket. A külföldi életviteléből adódóan ugyan maga-
sabb a munkabére, de kiadásai is számottevően maga-
sabbak, jelentős többlet költséget vállalva dolgozik. 
Előadta azt is, hogy a közös tulajdonú ingatlan törlesztő 
részleteit hat éven keresztül ő fizette.

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, 
hogy fizessen meg a felperesnek a Sz. utónevű gyermeke 
tartására 2014. április 1. napjától kezdődően havonta 
előre esedékesen 50 000 forint határozott összegű gyer-
mektartásdíjat. Megállapította, hogy az alperes gyer-
mektartásdíj különbözeti hátraléka 2014. április 1. és 
2015. április 30. napja között 325 000 forint és 15 napon 
belül kötelezte az alperest annak egyösszegű megfize-
tésére.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét részben meg-
alapozottnak ítélte. A per elbírálására irányadó Ptk. 
4:215. § (1) és 216. § (1) bekezdése értelmében a külön-
élő szülő a gyermek tartására saját szükséges tartásának 
korlátozásával is köteles és a különélő szülő azt elsősor-
ban pénzben teljesíti. A gyermektartásdíj jogalapja a 
perben nem volt vitás, az elsőfokú bíróság pedig – a szü-
lők megegyezésének hiányában – a tartásdíj mértékéről 
a 4:218. § (1) bekezdése alapján döntött.

A Ptk. 4:218. § (3) bekezdésére figyelemmel a gyermek 
szükségletei körében a peradatok alapján arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a felperes által megjelölt kiadások 
az alapszükséglet megfelelő szintű biztosításához ele-
gendőek. A felperes igazolta az internetes előfizetés költ-
ségeit és a gyermek iskolán kívüli, egyéb tevékenysége 
sem tekinthető eltúlzottnak, az ezzel, illetve az életvi-
tellel kapcsolatban felmerült kiadások nem minősíthetők 
luxus jellegűnek. A felperes által fizetett havi törlesztő 
részlet ugyan a gyermekkel kapcsolatos költségnek nem 
tekinthető, de a tartásdíj magasabb összegű megállapí-
tására alapot adhat. A gyermek ugyanis a zálogfedezet-
ként biztosított ingatlanban lakik, ezért amennyiben a 
hitel törlesztése elmarad, a lakhatása veszélybe kerül. 
Az elsőfokú bíróság ugyanakkor megjegyezte, hogy a 
felperes az alperessel szemben egy külön perben a több-
let törlesztés teljesítése miatt megtérítési igénnyel élhet.

Az elsőfokú bíróság leszögezte: a gyermektartásdíj 
mértékének korlátja az alperes teljesítőképessége. A 
gyermek tartásának teljes költsége nem hárítható át kü-
lönélő szülőre, még akkor sem, ha a felperes szerény 
anyagi körülmények között él és csupán szülői segítség-
gel tud gondoskodni a gyermeke tartásáról.

A külföldön élő alperes jövedelme a csatolt bérjegyzék 
alapján aggálytalanul megállapítható volt. Az okiratok 
alapján igazolt, hogy a magyarországi átlagkeresetet lé-
nyegesen meghaladó jövedelemhez jut, de nem hagyható 
figyelmen kívül az sem, hogy három kiskorú gyermek 
tartásáról köteles gondoskodni. Az elsőfokú bíróság a 

gyermektartásdíj alapjául szolgáló jövedelem körében 
az alperes órabére mellett kifizetett jelentősebb összegű 
költségtérítéseit figyelmen kívül hagyta, mert az a mun-
kavégzésével kapcsolatban felmerült többletköltségei 
fedezésére szolgál. Értékelte viszont az alperes saját 
megélhetési költségei körében, mivel azt nem, vagy nem 
teljes egészében a nettó jövedelméből kell biztosítania.

Az elsőfokú bíróság mindezen peradatok együttes mér-
legelésével arra a következtetésre jutott, hogy a jelenleg 
teljesített tartásdíj kétszeres összege (50 000 forint) a 
gyermek – nem luxusigényű – szükségleteit kielégíti és 
az alperes annak megfizetésére a másik két gyermek 
tartásának sérelme nélkül is teljesítőképes.

Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíró-
ság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét – annak helyes 
indokai alapján – helybenhagyta. A fellebbezésre figye-
lemmel hangsúlyozta: a tartásdíj mértékének meghatá-
rozásánál a Ptk. 4:215. § (1) bekezdéséből kell kiindulni, 
azaz a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával 
is köteles kiskorú gyermeke tartására. Tény, hogy az al-
peres munkaviszonnyal rendelkezik és három kiskorú 
gyermek tartására köteles. A perben nem vehető figye-
lembe a munkanélküli, de egyébként munkaképes házas-
társának eltartása, mivel a Ptk. 4:202. § b) pontja alapján 
a tartásra jogosultság sorrendjében a kiskorú gyermek a 
házastársat megelőzi. A Ptk. 4:200. § a) pontja szerint a 
vér szerinti gyermekek egy sorban jogosultak a tartásra. 
A felperes keresetének az elsőfokú bíróság részben adott 
helyt és az általa megítélt havi 50 000 forint összegű tar-
tásdíj alacsonyabb, mint a Németországban külön nevel-
kedett gyermek részére fizetett havi 241 euró.

Az alperes teljesítőképessége körében rámutatott arra, 
hogy a Ptk. 4:218. § (4) bekezdése alapján megítélt gyer-
mektartásdíj mértéke nem éri el az alperes – perben nem 
vitatott – átlagjövedelmének 15%át, ezáltal nem halad-
ja meg a Ptk. 4:205. § (6) bekezdése szerinti mértéket. A 
másodfokú bíróság ezért az alperesnek a teljesítőképes-
sége hiányára való hivatkozását nem fogadta el.

A gyermek szükségletét illetően a másodfokú bíróság 
egyetértett az elsőfokú bíróság által kifejtettekkel. A meg-
ítélt összeg nem tekinthető a gyermek szükségleteivel 
arányban nem álló, azt meghaladó mértékű és luxusnak 
minősülő kiadások fedezetének. A gyermek tartásával 
kapcsolatos kiadások ugyanis – a bírói gyakorlat szerint 
– a kulturális, sportolási és rendkívüli képzésben való 
részvétel szokásos költségeit is magukban foglalják. Azt 
pedig, hogy a felperest a szülei segítik, az alperes javára 
nem vehető figyelembe. Egyetértett a másodfokú bíróság 
a közösen felvett deviza alapú hitel törlesztésének elsőfo-
kú bíróság általi megítélésével is. A Ptk. 4:218. § (2) be-
kezdés b) pontja értelmében a szülők vagyoni viszonyait 
figyelembe kell venni, a felperest terhelő kiadások pedig 
ebbe a körbe sorolhatóak.

A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgá-
lati kérelmet. Kérte, hogy a Kúria a jogerős ítéletet helyez-
ze hatályon kívül és helyette hozzon olyan új határozatot, 
amelyben a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségének 
mértékét havi 25 000 forint határozott összegben állapít-
sa meg. A jogerős ítélet jogszabálysértő voltát a Ptk. 
4:200. §a, a Ptk. 4:218. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 
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a Ptk. 4:205., 4:206., a Ptk. 4:208. §a és 4:218. §ainak 
megsértésében jelölte meg.

A Kúria határozata és annak indokai

A felülvizsgálati kérelmet a Kúria alaptalannak találta, 
amit a következőkkel indokolt.

A Ptk. Negyedik könyv XX. Fejezete a rokontartás közös, 
általános szabályait határozza meg. A kiskorú gyermek 
tartásáról a Ptk. Negyedik Könyv XXI. Fejezete rendelke-
zik azzal, hogy a XX. Fejezetben rögzített általános szabá-
lyokhoz képest a kiskorú gyermek tartásánál a XXI. Feje-
zet szabályait kell eltérésekkel alkalmazni (4:213. §).

Nem alapos az alperesnek a Ptk. 4:200. §ának jogsza-
bálysértésére való hivatkozása. A jogszabályhely alkal-
mazása a perben nem merült fel, hiszen az alperesnek 
sem mostoha, sem nevelt gyermeke nincs, vér szerinti 
gyermekei iránti tartási kötelezettségét pedig nem vi-
tatta. Ugyancsak alaptalanul állítja az alperes a Ptk. 
4:205. § és 4:206. §ainak megsértését. A két szakasz 
ugyanis a rokontartás általános szabályai között a tartás 
mértékét és a módját határozza meg. A fentiek alapján 
viszont a kiskorú gyermek tartásának mértékére a 
4:218. §ban előírtak az irányadóak.

A gyermek szükséglete
Helyesen állapították meg az eljárt bíróságok, hogy a 

perbeli gyermek szükségleteinél az ún. alapszükségle-
tekként – a szükséges és indokolt szükségletek körébe 
tartozó iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokon és a 
napi ellátását biztosító költségeken – túlmenően a gyer-
mek harmonikus személyiségfejlődéséhez szükséges 
kiadásokat is figyelembe kell venni. Az eljárt bíróságok 
a hivatkozott EBH 2010.2138. számú eseti döntésnek 
megfelelően foglaltak állást abban, hogy a perbeli adatok 
alapján a gyermek iskolán kívüli foglalkozásai, a kultu-
rális kiadásai luxusigénynek nem minősülnek.

A perben az alperes lényegében azt sérelmezte, hogy 
a felperes által megjelölt kiadások (63 000 forint) teljes 
anyagi terhét a jogerős ítélet gyakorlatilag rá hárítja. Az 
alperes érvelése téves.

A felperes a gyermekkel felmerülő költségeket ponto-
sította. A csatolt kimutatásból megállapíthatóan a felpe-
res a kiadásokat általánosságban jelölte meg, a gondozó 
szülőtől pedig nem követelhető meg a tételes – számlák-
kal igazolt – költségkimutatás, a gyermekre fordított 
kiadásainak tételes elszámoltatása. A Ptk. 4:216. § (1) 
bekezdése – illetve korábban a Csjt. 69/A. § (2) bekezdé-
se – alapján kialakult ítélkezési gyakorlat szerint a ter-
mészetbeni tartás nem forintosítható, a gyermek napi 
ellátása, betegsége esetén ápolása, a vele való foglalkozás 
ellensúlyozza a különélő szülő pénzbeli tartási kötele-
zettségét. Ebből következően az alperes azon érvelése, 
hogy a gyermek ellátásának fedezése teljes egészében rá 
hárul, nem foghat helyt. Az a hivatkozás, amely szerint 
a gyermekkel kapcsolatos anyagi jellegű kiadásokat a 
szülőknek egyenlő arányba kell viselniük, a fenti jogsza-
bályhellyel ellentétes, a természetbeni tartás értékelé-
sének hiánya a jogszabályi előírás kiüresedéséhez vezet.

Helytállóan érvel a felperes felülvizsgálati ellenkérel-
mében azzal, hogy a szülei jövedelme, támogatása a gyer-

mektartásdíj mértékénél nem releváns. A Ptk. 4:215. §a 
a gyermek tartását a szülő kötelezettségeként szabályoz-
za, önmagában tehát az, hogy a felperes a szüleivel együtt 
él, akik a lakhatással kapcsolatos költségeket fedezik, az 
alperest terhelő gyermektartásdíj mértékét nem befo-
lyásolja.

Ami pedig az alperes arra való hivatkozását illeti, hogy 
az 50 000 forintos havi tartásdíjjal a felperes jut bevé-
telhez, teljes mértékben alaptalan. A perben a felperes 
jövedelme, körülményei részletesen feltárásra kerültek 
és a peradatok helyes értékelésével állapította meg a 
másodfokú bíróság, hogy a felperes szűkös anyagi kö-
rülmények között neveli a gyermeket.

A teljesítőképesség
A Kúria maradéktalanul osztotta a jogerős ítélet meg-

állapítását. A Ptk. 4:218. § (4) bekezdése alapján a bíró-
ságok által megállapított tartásdíj az alperes jövedelmé-
nek a 15%át sem éri el, ebből következően a 25 000 
forint mértéket meghaladó tartásdíj fizetésénél a telje-
sítőképessége hiányára vonatkozó állítása súlytalan. A 
közös tulajdont képező ingatlan kiadásával, illetve a 
szívességi használattal kapcsolatos előadások a perben 
nem relevánsak.

Kétségtelen, hogy a felperesnek külföldi munkavégzé-
sével kapcsolatban a költségei is magasabbak. Ezt azon-
ban a bíróságok értékelték, amikor a tartásdíjat nem a 
bírói gyakorlatnak megfelelően jövedelme 16,6%ában, 
hanem annál alacsonyabb összegben állapították meg.

Fentiek alapján az eljárt bíróságok az anyagi jogi jog-
szabályok helytálló alkalmazásával rendelkeztek a tar-
tásdíj mértékéről, a jogerős ítélet nem jogszabálysértő, 
ezért azt a Kúria hatályában fenntartotta. (Kúria Pfv. II. 
22.069/2015. szám)

2.  NAGYKORÚ GYERMEK ÉRDEMTELENSÉGE  
A TARTÁSRA

[Ptk. 4:194. §, 4:220. §]

A tények

A felek elvált házastársak, a bontóperben 2010. május 
14én kötött és a bíróság által jóváhagyott részegyez-
ségben megállapodtak abban, hogy a házasságukból 
1994. július 13án született N. és az 1996. január 12én 
született B. utónevű gyermekeik apjuk: az alperes gon-
dozásába, nevelésébe kerülnek. A felperes a gyermekek 
tartására 2010. június 1. napjától gyermekenként havi 
35 000 forint gyermektartásdíj megfizetését vállalta. 
A felek életközösségük 2004. decemberi megszűnése 
óta a családi házukat megosztva használják, az ingatlan 
alsó szintje a felperes, a felső szinten kialakított önálló 
lakás a felperes és a gyermekek kizárólagos használa-
tában áll. 

Mindkét gyerek 2014ben érettségizett, N. a Testneve-
lési Egyetem nappali tagozatán, osztatlan képzés kere-
tében testnevelő tanári és gyógytestnevelői képzésre jár, 
B. a Corvinus Egyetemen kertészmérnöki tanulmányokat 
folytat.
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Az első- és a másodfokú eljárás

A felperes keresetében N. tekintetében elsődlegesen 
érdemtelenség jogcímén 2014. július 15. napjától a tar-
tásdíj fizetési kötelezettsége megszüntetését, másod-
lagosan teljesítőképességének jelentős csökkenése mi-
att, a tartásdíj havi 10 000 forintra leszállítását kérte.

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irá-
nyult.

Az elsőfokú bíróság ítéletében a keresetet elutasította. 
Ítélete indokolásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:210. és a 
4:220. §ára, valamint a XXIX. Polgári Elvi Döntésre hi-
vatkozással megállapította, hogy N. egyetemi tanulmá-
nyokat végez államilag finanszírozott oktatás keretében, 
képzése azonban jelentős költséggel jár. A felperes és N. 
kapcsolatának megromlása hosszú évekkel korábban 
megkezdődött, a gyermek kiskorúsága alatt sem volt 
megfelelő. A felperessel való kapcsolattartás teljes eluta-
sítása a szülők között évek óta fennálló feszült viszony 
miatt alakult ki, a gyermek az őt gondozó alperessel azo-
nosult. Az alperes magatartása sem hatott abba az irány-
ba, hogy a felperes és a gyermek közötti kapcsolat ren-
deződjön. A gyermek jelenlegi elzárkózó, passzív maga-
tartása mögött azonban egyértelműen megállapítható a 
kapcsolat rendezésének igénye és az erre vonatkozó 
hajlandóság. Az elsőfokú bíróság ezért úgy ítélte meg, 
hogy a nagykorú gyermek jelenlegi magatartása nem 
olyan súlyú, amely alapot adhatna a tartásra való érdem-
telenség megállapítására. A tartásdíj leszállítása iránti 
másodlagos kereset elbírálásakor mérlegelte, hogy a 
tartásdíj megállapítása óta a felperes jövedelmi, vagyo-
ni viszonyaiban jelentős változás nem következett be, 
kutyakozmetikáját változatlanul működteti, kutyaver-
senyeken bíróként dolgozik és OKJs szakképzést vezet, 
továbbá 2010 márciusában ingatlan értékesítéséből is 
jelentős bevétele származott.

A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíró-
ság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a fel-
perest a N. utónevű gyermeke javára a jogerős bírói rész-
egyezség alapján terhelő tartásdíj fizetési kötelezettsé-
get 2015. február 1. napjával megszüntette.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megálla-
pított tényállást kiegészítette és megállapította, hogy  
N. a neki szóló, a felperes 2015. március 16án és május 
28án postára adott leveleit nem vette át. A közösen bir-
tokolt ingatlan hátsó kertjének használata miatt fennálló 
véleménykülönbség miatt a családtagok között 2015. már-
cius 22én újabb konfliktus volt. A felperes ennek során 
enyhén meglökte N.t, aki ezt követően az anyja felé fordult 
és közöttük hosszas és intenzív vita bontakozott ki. A 
gyermek az események miatt feljelentette a felperest, fel-
jelentését azonban a bírósági eljárásban visszavonta.

A másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a Ptk. 4:220. § 
(3) bekezdés a) pontja alapján a szülő nem köteles a nagy-
korú továbbtanuló gyermeke tartására, ha a gyermek a 
tartásra érdemtelen, ennek körében a XXIX. számú PED 
és a Csjt. 60. § (3) bekezdéséhez fűződő bírói gyakorlat 
azonban maradéktalanul alkalmazható. A perben a fel-
perest terhelte annak bizonyítása, hogy N. olyan maga-

tartást tanúsít, amelyre tekintettel érdemtelensége meg-
állapítható azzal, hogy kizárólag a nagykorúsága idején 
tanúsított magatartása értékelhető, még abban az eset-
ben is, ha a szülő és a gyermek közötti kapcsolat megrom-
lása már a kiskorúság idején megkezdődött. Az érdemte-
lenség megállapítására alapot adó gyermeki magatartás 
bizonyítása esetén a tartásra jogosult kötelezettsége 
annak bizonyítása, hogy a kifogásolt magatartást a tar-
tásra kötelezett felróható magatartása váltotta ki.

A perbeli esetben megállapítható, hogy N. a kapcsolat-
tól elzárkózik, a felperes közeledési kísérleteit elutasítja, 
leveleit nem veszi át, azokra nem válaszol, anyja beszél-
getés kezdeményezéseit visszautasítja, esetenként vele 
szemben durva, sértő kifejezéseket használ, nyilatkoza-
ta szerint édesanyjának nem köszön, „de nem is része az 
életének”. Mindezt együttesen értékelve a másodfokú 
bíróság megállapította, hogy a gyermek a felperessel 
szemben kifogásolható, a társadalmi elvárásoktól eltérő 
magatartást tanúsít, amely alkalmas a tartásra érdem-
telenségének megállapítására. Az alperes nem bizonyí-
totta, hogy a gyermek elzárkózása a társadalom általános 
erkölcsi felfogása szerint is érthető és elfogadható lenne.

Az alperes az érdemtelenség alóli kimentés körében 
több, a felperesnek felróható magatartásra hivatkozott, 
ezek megtörténtét, illetve felróhatóságát a felperes kö-
vetkezetesen tagadta, a sérelmezett magatartások való-
ságára és körülményeire pedig bizonyítás nem folyt. A 
gyermek az őt ért sérelmek közül azt emelte ki, hogy a 
felperes gyakran kiabált vele, nem vitte el az edzésekre 
és a kapcsolat teljes megszakadásához a 2011 karácsonyi 
események vezettek. Ezen eseményekről az alperes is-
meretekkel nem rendelkezett, a gyermek pedig úgy nyi-
latkozott, hogy a végleges szakítás pontos okát megje-
lölni nem tudja, mert arra nem emlékezett. Emiatt a 
másodfokú bíróság álláspontja szerint a súlyos döntést 
kiváltó ok nem lehetett olyan jelentőségű, amely elfogad-
hatóvá teszi a gyermek részéről az édesanyával való 
kapcsolat teljes elutasítását. Nem ad erre alapot a kisku-
tya elhelyezésének vitatott kérdése sem.

A másodfokú bíróság értékelte, hogy a felperes a per-
indítás előtt és a per alatt többször próbálta gyermekével 
felvenni a kapcsolatot. Bár a gyermek az elsőfokú eljá-
rásban erre nyitottságát jelezte, de az elsőfokú ítélet 
meghozatalát követően sem vette át a felperes leveleit. 
A másodfokú tárgyaláson lefolytatott bizonyítás alapján, 
az elsőfokú ítélet meghozatala után kialakult konfliktu-
sos helyzetről készült filmfelvételből pedig megállapít-
ható, hogy a felperes és N. kölcsönösen agresszíven és 
támadólag léptek fel egymással szemben. Mindezek 
együttes mérlegelésével arra a következtetésre jutott, 
hogy a nagykorú gyermeknek nincs társadalmilag elfo-
gadható oka a kapcsolat teljes felszámolására és elfogad-
ható indoka arra, hogy ezt az állapotot nagykorúként, 
tehát tetteiért felelősséggel tartozóként édesanyja köze-
ledési kísérletei ellenére fenntartsa. A felsőfokú tanul-
mányokat folytató nagykorú gyermek a tartásra érdem-
telen, ezért a felperes tartására nem kötelezhető.

A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizs-
gálati kérelmet, amelyben annak hatályon kívül helye-
zését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.
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A Kúria határozata és annak indokai

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet nem találta megalapo-
zottnak. Döntését – az ügy érdemét tekintve – a követ-
kezőkkel indokolta.

A Ptk. szabályozásában a családjogi tartás általános 
szabályait a rokontartás közös szabályai (XX. fejezet) 
rendezik, a továbbtanuló nagykorú gyermek tartására 
vonatkozó különös szabályokat ugyanakkor a XXII. feje-
zet tartalmazza. A Ptk. 4:219. §a előírja, hogy a nagyko-
rú gyermek tartására a rokontartás közös szabályait és 
a kiskorú gyermek tartására vonatkozó rendelkezéseket 
a XXII. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően a továbbtanuló gyermek tartásra jo-
gosultságának törvényi feltételei az általános és a külö-
nös szabályok alapján az alábbiak:

1. Az életpályára való indokolt és folyamatos felkészülés 
miatt a tartásra rászorul [Ptk. 4:220. § (1)–(2) bekezdés]. 
2. A tartásra nem érdemtelen [Ptk. 4:194. § (2) bekezdés, 
4:220. § (4) bekezdés]. 3. Nincs tartásra képes házastársa, 
volt házastársa és élettársa. 4. A tartásra kötelezett szülő 
teljesítőképessége, a jogosult tartása a szülő saját szük-
séges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását ne ve-
szélyeztesse [Ptk. 4:220. § (3) bekezdés c) pont].

A Ptk. 4:220. § (1) bekezdés utolsó mondata kimondja, 
hogy a gyermeknek a szülőt továbbtanulási szándékáról 
késedelem nélkül tájékoztatnia kell. Ennek elmaradásá-
hoz a törvény jogkövetkezményt nem fűz, de vita esetén 
az információ adás hiányát értékelni kell.

A tartásra érdemtelenséget eredményező magatartás 
törvényi definícióját a Ptk. 4:194. § (2) bekezdése tartal-
mazza, mely szerint az a nagykorú érdemtelen a tartás-
ra, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hoz-
zátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható 
magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely 
miatt tartása a kötelezettől – figyelemmel a jogosult és 
a kötelezett kapcsolatának jellegére és a kötelezett ma-
gatartására is – nem várható el. A továbbtanuló nagyko-
rú gyermek tekintetében a Ptk. 4:220. § (4) bekezdése 
további, érdemtelenségre alapot adó magatartást is meg-
határoz, eszerint a nagykorú gyermek érdemtelen a tar-
tásra akkor is, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nél-
kül nem tart kapcsolatot. A továbbtanuló nagykorú 
gyermekre vonatkozó önálló érvénytelenségi ok szabá-
lyozását az, a vele szembeni fokozott elvárhatósági kö-
vetelmény indokolja, hogy a tartásdíjat fizető szülőjével 
szemben ne csak követelést támasszon, hanem a tartás 
alapjául szolgáló családi kapcsolatnak megfelelő maga-
tartást tanúsítson, mert már van olyan belátása, amely-
lyel magatartásának helyes vagy helytelen voltát és an-
nak következményeit értékelni tudja.

Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat V.1.b) pontjá-
ban foglaltak szerint a Kúria Polgári Kollégiuma az új 
Ptk. alapján elbírálandó ügyekben nem tartotta irány-
adónak a tanulmányait folytató nagykorú gyermek tar-
tásáról szóló XXIX. PEDt, mivel az iránymutatás tartal-
milag beépült az új Ptk.ba. A beépültnek tekintett irány-
mutatásokkal kapcsolatban a jogegységi tanács hangsú-
lyozta, hogy ezen iránymutatások indokolásában foglalt 
– az új Ptk. szabályai szellemével nem ellentétes – jogi 

okfejtések, érvek, elvi megállapítások a továbbiakban is 
figyelembe vehetők, idézhetők, hiszen azok sok esetben 
a normaszöveget magyarázzák, kiegészítik, a rendelke-
zés tartalmát részletesen kibontják. Az új Ptk. norma-
szövegének értelmezésében, a jogi érvelés alátámasztá-
sában ezek tehát felhasználhatók.

A másodfokú bíróság a feleket a Pp. 206. § (1) bekez-
dése szerint terhelő bizonyítási kötelezettség szabálya 
alapján helytállóan indult ki abból, hogy a érdemtelenség 
alapjául szolgáló magatartás bizonyítása a felperes kö-
telezettsége, míg az alperest annak bizonyítása terheli, 
hogy e magatartást a tartásra kötelezett felróható ma-
gatartása váltotta ki. Helyesen hangsúlyozta, hogy az 
érdemtelenség vizsgálata kizárólag a gyermeknek a 
nagykorúsága elérésétől tanúsított magatartására ter-
jedhet ki, a bíróságnak azonban fel kell tárnia azokat a 
körülményeket, amelyek a szülő és a gyermek kapcsola-
tának megromlásához vezettek. A tartásra kötelezett 
felróható közrehatásának megállapítása kizárja a jogo-
sult tartásra érdemtelenségének megállapítását.

A felperes az érdemtelenséget arra a magatartásra 
alapította, hogy a gyermek alapos indok nélkül a kapcso-
lattartástól elzárkózik, de a tartásdíjra igényt tart.

Kétségtelen, hogy a felperes és N. közötti kapcsolat 
megromlása a szülők konfliktusai miatt már a gyermek 
kiskorúsága idején megkezdődött, a gyermek az őt ter-
mészetben gondozó alperessel azonosult. Ebben a folya-
matban mindkét szülő közrehatott, a konfliktusos hely-
zet fenntartásával, a felperes az indulatos, hangos ma-
gatartásával, az alperes pedig azzal, hogy nem tett meg 
mindent a nála elhelyezett gyermek érzelmi, erkölcsi 
fejlődését biztosító megfelelő anyagyermek kapcsolat 
kialakítása és rendezése érdekében. A gyermek fokoza-
tosan eltávolodott a felperestől, 2011. év karácsonyától 
közöttük a kommunikáció gyakorlatilag megszűnt. N. 
nagykorúsága elérésétől sem beszél a felperessel, nem 
köszön neki, továbbtanulási szándékáról, az általa vá-
lasztott egyetemi képzésről sem tájékoztatta, a felperes 
közeledésének minden formáját elutasítja, mivel saját 
előadása szerint édesanyját nem tekinti élete részének.

Az alperes a felperes közreható, felróható magatartá-
sát nem bizonyította, a felülvizsgálati kérelmében foglalt 
hivatkozással szemben nem tekinthető az alperes által 
kifogásolt magatartások beismerésének az alperes pro-
vokatív eljárására vonatkozó felperesi nyilatkozat. A 
gyermeknek a kapcsolat rendezése iránti igényét és haj-
landóságát pedig nyomatékosan megkérdőjelezi, hogy 
az elsőfokú ítélet meghozatala után sem kezdeményezte 
a felperessel a kapcsolat felvételét, a felperes feladóve-
vényekkel igazoltan postára adott leveleit nem vette át, 
sőt az ingatlan tulajdonos szülőkre tartozó, a hátsó kert 
használatával kapcsolatban kialakult konfliktusos hely-
zetben az őt ért sérelem miatt feljelentést tett a felperes 
ellen.

A Kúria hangsúlyozza, hogy az általános erkölcsi fel-
fogással összhangban a gyermek szülője iránt tisztelet-
teljes magatartást köteles tanúsítani, továbbá elvárható 
tőle az alkalmazkodás még akkor is, ha az anyai kapcso-
lattartás hiányához vezető körülményeket illetően édes-
apjával ért egyet. Az pedig az általános társadalmi ér-
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tékrenddel alapvetően ellentétes, hogy a gyermek és a 
szülő között az egyedüli kapocs a gyermek részéről a 
közeli hozzátartozói kapcsolatra figyelemmel elvárt és 
feltétel nélkülinek tekintett, a felsőfokú tanulmányok 
befejezéséig havonta fizetett tartásdíj. Az ezzel össz-
hangban álló jogi szabályozás alapján a nagykorú gyer-
mek magatartása megvalósítja a Ptk. 4:220. § (4) bekez-
désében foglalt érdemtelenségi okot, amelynek jogkö-
vetkezményeként a felperes nem köteles a továbbtanuló 
nagykorú gyermeke tartására.

A Kúria a kifejtettekre tekintettel a jogszabályoknak 
megfelelő jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alap-
ján hatályában fenntartotta. (Kúria Pfv. II. 22.016/2015. 
szám)

3.  AZ EGYIK SZÜLŐNÉL ELHELYEZETT, 
TOVÁBBTANULÓ GYERMEK NAGYKORÚVÁ 
VÁLÁSA ESETÉN A MÁSIK SZÜLŐVEL ÉLŐ 
KISKORÚ GYERMEK UTÁNI TARTÁSDÍJ IGÉNY 
KÉRDÉSE

[Ptk. 4:202. §, 4:220. §]

A tények

A jogerős ítélet tényállása szerint a felperes és az alperes 
házastársak voltak. Házasságukból 1995. szeptember 3. 
napján Gy., 1998. január 9. napján G. utónevű gyermeke-
ik születtek. A bíróság ítéletével a felek házasságának 
felbontása mellett a Gy. utónevű gyermeket az alperes, 
míg a G. utónevű gyermeket a felperesnél helyezte el. A 
felperes kiegészítő gyermektartásdíj iránti igényét el-
utasította. Az ítélethozatalkor a nagyobbik gyermek a 
17., a kisebbik gyermek a 14. életévét töltötte be.

Gy. 2014ben középiskolai tanulmányait befejezte és 
szeptember 1. napjától a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnök Karán államilag finanszírozott képzé-
sen, nappali tagozaton tanul. Kollégiumi elhelyezését a 
k.i gimnázium fizeti, jó tanulmányi eredményére figye-
lemmel havonta 25 500 forint ösztöndíjban is részesül. 
Az alperes minden hónapban 50 000 forintot, a felperes 
pedig – önként – 30 000 forintot utal a gyermek szám
lájára.

A felperesnél elhelyezett G. utónevű gyermek középis-
kolába jár, 11. osztályos tanuló.

A felperes havi nettó átlagjövedelme – a családi adó-
kedvezménnyel – 130 000 forint és 13 700 forint családi 
pótlékban részesül. Az alperes havi nettó jövedelme 
190 000 forint. Családi adókedvezményt nem tud érvé-
nyesíteni, családi pótlékot nem kap.

Az első- és a másodfokú eljárás

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság 2014. 
szeptember hó 1. napjától kezdődően kötelezze az alpe-
rest a nála elhelyezett, még kiskorú gyermek után havi 
25 000 forint határozott összegű gyermektartásdíj meg-
fizetésére. Kereseti kérelme megalapozásául előadta, 
hogy mivel a nagykorú gyermeknek – egyetemi tanul-

mányaira figyelemmel – havonta önként 30 000 forintot 
utal át, ezért az alperes is köteles a kiskorú gyermek 
részére tartásdíj megfizetésére. A két gyermek szükség-
letének eltérő volta miatt a kiskorú gyermek havi tartás-
díjának összegét 25 000 forintban határozta meg. A fel-
peres számítása szerint a kiskorú gyermekkel kapcso-
latban havi szinten, átlagban 74 772 forint költsége me-
rül fel, beleértve a gyermek étkeztetését, ruházatát és a 
közlekedésével kapcsolatos költségét. A családi pótlék 
összegének levonásával a gyermek pénzbeli eltartási 
költsége kb. havi 61 000 forint, ennek megfelelően kérte 
az alperest 25 000 forint határozott összegű gyermek-
tartásdíj megfizetésére kötelezni. A nagykorú, tovább-
tanuló gyermeknek havonta kb. 50–60 000 forintra van 
szüksége, a költségének felét, 30 000 forintot utal át a 
részére. A felperes előadta, hogy a haszonélvezeti joga 
fenntartása mellett a kiskorú gyermeknek ajándékozta 
a tulajdonát képező lakóingatlant, valamint – szintén a 
haszonélvezeti joga kikötésével – a felperessel közös in-
gatlanból az őt megillető 1/2 tulajdoni illetőséget.

Az alperes a kereset elutasítását kérte, álláspontja sze-
rint a felperes követelése alaptalan. A bontóperi eljárás-
ban mindketten vállalták a náluk elhelyezett gyermek 
tartási költségeinek finanszírozását. 2014 augusztusá-
ban – amikor a nagyobbik gyermek továbbtanulásával 
kapcsolatos ügyeket intézték – meg is beszélték egymás-
sal, hogy Gy.t a felsőfokú tanulmányai alatt eltartja, a 
felperestől hozzájárulást nem igényelt. Az alperes meg-
jegyezte, hogy a felperes a 30 000 forintokat költse in-
kább a még kiskorú gyermek tartására.

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, 
hogy az 1998. január 9. napján született G. utónevű gyer-
meke tartására fizessen meg a felperesnek 2014. szep
tember hó 1. napjától kezdődően folyamatosan, havonta 
előre esedékesen 25 000 forint határozott összegű gyer-
mektartásdíjat. Megállapította, hogy az alperesnek a 
2014. szeptember hó 1. napjától 2015. április hó 30. nap-
jáig terjedő időtartamra 176 000 forint gyermektartás-
díj hátraléka keletkezett. A tartásdíj hátralékra a bíróság 
a havi gyermektartásdíj teljesítésével egyidejűleg tíz 
hónapos részletfizetést engedélyezett.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét alaposnak 
ítélte. A peres felek nem vitatott előadásai, valamint a 
tanúként meghallgatott gyermek vallomása alapján a két 
gyermekkel kapcsolatos költségeket (a gyermekek szük-
ségletét), illetve a felek jövedelmét (a teljesítőképessé-
güket) aggálytalanul meg lehetett állapítani. A jogvita 
elbírálásánál abból indult ki, hogy a házasság felbontá-
sakor fennálló körülmények megváltoztak, mert az egyik 
gyermek nagykorú lett. Ebből a tényből pedig az követ-
kezik, hogy a felperes háztartásában eltartott kiskorú 
gyermek a tartásra jogosultság sorrendjében megelőzi 
nagykorú testvérét. A bíróság álláspontja szerint a nagy-
korú gyermek – a szükséges tanulmányai miatt – jogosult 
a tartásra, amelynek a szülők önként eleget is tesznek. 
Ugyanakkor a gyermek tanúvallomásából az is kiderült, 
hogy a szülők által utalt teljes összeget nem használja 
fel. Kollégiumban lakik, háromhetente csak egyszer uta-
zik haza és az otthon töltött napok felében az alperesnél, 
másik felében a felperesnél tartózkodik, tehát nem az 
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alperes háztartásában él. A tartás mértékét a Ptk. 
4:215. § (1) bekezdése, a 4:216. § (1) bekezdése, a 4:218. § 
(1), (2), (3) és (4) bekezdése alapján állapította meg. A 
kiskorú gyermek felperes által megjelölt szükséglete – a 
családi pótlék levonásával – átlagban havi 42 300 forint-
ban állapítható meg, amelyet a szülők a jövedelmeik egy-
máshoz viszonyított arányában kötelesek viselni. Az 
alperes a havi 190 000 forint nettó jövedelme alapján a 
gyermek eltartásával kapcsolatos költségek 60%ának 
a megfizetésére köteles, ami a felperes keresetével egye-
zően 25 000 forint gyermektartásdíjat jelent. Mivel az 
alperes gyermektartásdíjat nem fizetett, rendelkezett a 
hátralékos gyermektartásdíj összegéről is.

Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bí-
róság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoz-
tatta és a felperes keresetét elutasította. Megállapította, 
hogy az elsőfokú bíróság a tényállást feltárta és a jogvi-
ta elbírálása szempontjából irányadó jogszabályi ren-
delkezéseket helyesen jelölte meg. Ezt a másodfokú bí-
róság kiegészítette a Ptk. 4:220. § (1) bekezdése rendel-
kezésével, amelynek értelmében a továbbtanuló nagy-
korú, munkaképes gyermek is jogosult a tartásra, ha 
szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása 
érdekében arra rászorul. A fenti jogszabályhelyre figye-
lemmel az elsőfokú bíróság téves jogkövetkeztetést vont 
le. A perbeli adatokból ugyanis egyértelműen megálla-
pítható, hogy a Ptk. fenti szakasza alapján a nagykorú 
gyermek is jogosult a tartásra: továbbtanul és tanulmá-
nyait folyamatosan végzi, szükséglete a havi 40 000 fo-
rint mértékű tartást megalapozza. Az elsőfokú bíróság 
helyes számítása alapján a kiskorú gyermek tartása a 
szülőket 42 300 forint összegben terhelné, ebből követ-
kezően a két gyermek rászorultsága közel azonos mér-
tékű, a nagykorú gyermek nagykorúságának, mint kö-
rülményváltozásnak az értékelése ellenére is. A felperes 
nem vitatta, az alperes pedig bizonyította, hogy a to-
vábbtanuló gyermeknek a tartást havi 50 000 forint 
összegben teljesíti. Az elsőfokú bíróság úgy kötelezte az 
alperest a kiskorú gyermek tartásához való hozzájáru-
lásra, hogy nem vette figyelembe az alperesnek a nagy-
korú, továbbtanuló, életpályára felkészítő tanulmánya-
it folytató gyermek tartásáról való gondoskodását. A 
másodfokú bíróság álláspontja szerint a perbeli esetben 
a Ptk. 4:202. § a) pontjában írt feltételek sem állnak fenn. 
Mindkét szülő képes a gyermek tartására, ezért a tar-
tásra való jogosultság sorrendje a jogvita eldöntésében 
nem irányadó. Miután pedig közel azonos a rászorultság 
és a tartás teljesítése a felperes kiegészítő tartásdíj irán-
ti igénye nem alapos.

A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizs-
gálati kérelmet. Kérte, hogy a Kúria a másodfokú bíróság 
ítéletét helyezze hatályon kívül és az elsőfokú bíróság 
ítéletét hagyja helyben. A jogerős ítélet jogszabálysértő 
voltát a Ptk. 4:202. § és 4:220. §ai rendelkezései meg-
sértésére alapította.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős 
ítélet hatályában való fenntartását indítványozta, mert 
a másodfokú bíróság megalapozott és a jogszabályoknak 
megfelelő döntést hozott.

A Kúria határozata és annak indokai

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak. 
Döntését az alábbiakkal indokolta. 

A felperes a keresetében a körülményváltozást arra 
alapította, hogy mivel ő a nagykorú gyermek tartásához 
önként hozzájárul, ezért a kiskorú gyermek tartására – 
az önkéntes teljesítés hiányában – alperes is legyen kö-
teles gyermektartásdíjat fizetni. A perben a Pp. 164. § 
(1) bekezdése főszabálya alapján a felperest terhelte 
annak bizonyítása, hogy a nagykorúságát betöltött gyer-
mek miatt a kiskorú gyermek tartása iránti igényének 
jogalapja fennáll. Tény, hogy a nagyobbik gyermek be-
töltötte a 18. életévét és a középiskolai tanulmányai be-
fejezése után egyetemre jár, a kiskorú gyermek a közép-
iskolai tanulmányait folytatja, az alperesnek pedig a 
tartás megfizetésére teljesítőképessége van. A nem vi-
tatott körülményváltozás (a nagykorúság elérése) azon-
ban önmagában a kiskorú gyermeket illető tartásdíj 
iránti igényt még nem alapozza meg.

A Ptk. 220. §a a továbbtanuló nagykorú gyermek tar-
tásra való jogosultságáról rendelkezik. Az (1) bekezdés 
alapján a továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek 
a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, 
ha a szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folyta-
tása érdekében rászorul. A (2) bekezdés szükséges tanul-
mánynak minősíti az életpályára előkészítő szakképzett-
ség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a 
felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap és mesterkép-
zésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott 
tanulmányok folyamatos végzését. Helyesen mutatott rá 
a másodfokú bíróság a Ptk. 4:220. §a alapján arra, hogy 
a nagykorú gyermek életpályára felkészítő tanulmánya-
it folyamatosan, megszakítás nélkül végzi, rászorultsá-
gának tényét a felperes sem vitatta, hiszen részére önként 
tartást teljesít. A perbeli esetben mindkét szülő egy tar-
tásra jogosult gyermekről gondoskodik: a felperes egy 
kiskorú, az alperes pedig egy nagykorú, de továbbtanuló 
gyermekről. A peradatok alapján megállapítható, hogy a 
felperes anyagi támogatását sem az alperes, sem a gyer-
mek nem igényelte. Kétségtelen, hogy a felperes a gyer-
mek részére önként havi pénzösszeget juttat, ez a tény 
azonban az alperes tartásdíj fizetési kötelezettségének 
jogalapját nem alapozza meg, mert abban a lényeges kö-
rülményben, hogy a nagykorú gyermek a tartásra válto-
zatlanul rászorult, változás nem történt. A felperes pedig 
a végrehajtható kötelezés (bírósági egyezség, jogerős 
ítélet) hiányában önkéntes teljesítését – ahogy erre az 
alperes utalt is – bármikor megszüntetheti.

A Ptk. 4:202. §a a tartásra jogosultság sorrendjét ha-
tározza meg. Helytállóan állapította meg a másodfokú 
bíróság, hogy a perbeli esetben a fenti jogszabályhely a 
jogvita eldöntésére nincs kihatással. A tartásra jogosult-
ság sorrendje ugyanis akkor bír jelentőséggel, ha valaki 
több jogosult eltartására köteles és a teljesítőképessége 
korlátozott volta miatt a fennálló tartási kötelezettsége-
it nem tudja teljesíteni. A perbeli esetben a bíróság a ko-
rábbi ítéletével az egyik gyermeket a felperes, míg a má-
sik gyermeket az alperes nevelésébe és gondozásába 
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helyezte el. Az ítélet alapján mindegyik szülő a nála el
helyezett gyermekről volt köteles gondoskodni, a bíróság 
pedig – a két gyermek azonos szükségletére figyelemmel 
– a kiegészítő tartás iránti keresetet elutasította. Nincs 
akadálya annak, hogy a szülő – jogszabályi kötelezettség 
nélkül – a másik szülőnél elhelyezett kiskorú, vagy to
vábbtanuló nagykorú gyermekét önként – akár havi 
rendszerességgel is – pénzbeli támogatásban (pl. zseb
pénz) részesítse, ez azonban tartási kötelezettség telje

sítésének nem minősíthető. Önkéntes hozzájárulása te
hát nem jelenti a Ptk. fenti szakasza szerinti több gyer
mek tartására való kötelezettségét, ezáltal a felperes 
által megjelölt jogszabályhely jogszabálysértő alkalma
zása fel sem merülhet.

A perbeli esetben a jogerős ítélet anyagi jogi jogsza
bályt nem sértett, ezért azt a Kúria a Pp. 275. § (3) be
kezdése alapján hatályában fenntartotta. (Kúria Pfv. II. 
22.071/2015. szám)

Ára: 8000 FtÁra: 8000 Ft

PolgÁri jogi irÁnymutatÁsok,  
magyarÁzatokkal
a kúria hatályos elvi iránymutatásainak gyűjteménye

SzerkeSztők: orosz Árpád, Pomeisl andrás, Wellmann györgy

A gyűjtemény teljeskörűen tartalmazza a jelenleg hatályos 231 polgári jogi tárgyú 
iránymutatást, melyek végleges katalógusa a kétlépcsős kúriai felülvizsgálatot kö-
vetően (először az 1/2014. PJe határozattal, majd a 2/2015. BkMPJe határozat-
tal és a 3/2015. PJe határozattal) 2015 nyarára alakult ki.

Az iránymutatások rendszerében való eligazodás, illetve azok megfelelő alkalmazása nem egyszerű feladat. A 
hatályos iránymutatások között az elvi irányítás 1998 előtt született eszközei (irányelv, elvi döntés, kollégiumi 
állásfoglalás, tanácselnöki értekezleti állásfoglalás), valamint az 1998 óta hozott jogegységi határozatok és 
kollégiumi vélemények egyaránt megtalálhatóak. Nehézséget okoz még, hogy a hatályban tartott elvi iránymu-
tatások „megfelelően” irányadóak: az azokban szereplő jogszabályi hivatkozások, jogi kifejezések nem kerültek 
aktualizálásra, az iránymutatások alkalmazóinak tehát ismerniük kell, hogy ezek miként változtak. A jogalkalma-
zónak emellett még azt is tudnia kell, hogy az adott iránymutatás az új Ptk. alkalmazása körében, vagy csak a 
régi Ptk. (Gt., Csjt.) alapján elbírálandó ügyekben irányadó-e.

Az említett okok miatt a kötet igazi jelentőségét az iránymutatásokhoz fűzött, és azok alkalmazásához nélkü-
lözhetetlen magyarázatok adják. A magyarázatok megjelölik, milyen döntés született az adott iránymutatásról 
a felülvizsgálat során, másrészt jelzik a hivatkozott jogszabályokban, jogi kifejezésekben, jogintézményekben, 
egyszóval a jogi környezetben bekövetkezett változásokat.

A kiadvány szerkesztői a téma szempontjából autentikus személyek: Wellmann György, a kúria Polgári kollé-
giumának vezetője, a felülvizsgálatot elvégző jogegységi eljárások indítványozója, Orosz Árpád kúriai tanácsel-
nök, a Polgári kollégiumban működő elvi előkészítő Csoport vezetője, a 2015. júliusi jogegységi határozatok 
előadó bírója, valamint az elvi iránymutatások felülvizsgálatának előkészítésében részt vevő Pomeisl András 
kúriai főtanácsadó. 

Új magÁnjog sorozat 12. kÖtEtE

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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DR. VINCZE GABRIELLA ANITA

Határokon átnyúló családi ügyek – nemzetközi személyes-  
és családjogi kérdések a XXI. században
Konferencia a PPKE Jog- és Államtudományi Karán

2016. április 14én reggel vette kezdetét a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál dísztermében 
a nemzetközi személyes és családjogi kérdéseket körül-
járó konferencia, amely a Nemzetközi Magánjogi Tan-
szék, azon belül is Raffai Katalin (egyetemi docens, PPKE 
JÁK) szervezésében került megrendezésre.

Varga Zs. András (a PPKE JÁK dékánja) és Burián László 
(a PPKE JÁK tanszékvezető egyetemi tanára) nyitóbeszé-
dükben rávilágítottak azoknak a témáknak az aktualitá-
sára és alapvető jelentőségére, amelyek köré a konferencia 
szerveződött: a család és a házasság intézményében és 
ezeknek az individuumhoz való viszonyában végbement 
változásaira, amelyek miatt nem lehet azonnali, biztos és 
végérvényes választ adni az olyan nagy horderejű kérdé-
sekre, mint például, hogy mi a család társadalmi rendel-
tetése. A nemzetközi magánjogi kódex (1979. évi 13. tvr.) 
jelenleg is zajló újrakodifikációja fényében pedig az ilyen 
rendezvények különös jelentőséggel bírnak.

A konferencia programját a sokszínűség jellemezte, a 
jogászi hivatásrendek jeles képviselői tartottak érdek-
feszítő referátumokat, kezdve az ország különböző fel-
sőoktatási intézményeitől a minisztériumokon (IM, 
EMMI), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalon át 
a Kúriáig. A konferencia nem oszlott szekcióülésekre, a 
helyszín végig a díszterem maradt, amely egyfajta folya-
matosságot kölcsönzött az eseménynek. Ennek ellenére, 
az előadások tartalmát tekintve, e beszámoló keretei 
között mégis célszerűbbnek tűnik, ha tematikus egysé-
gekre bontva tárgyaljuk az egyes előadásokat. A nem-
zetközi családi jogon belül maradva három nagy részre 
oszthatjuk az előadásokat: a gyermek helyzetét a közép-
pontba helyező, a joghatósággal és alkalmazandó jog 
meghatározásával, valamint az állampolgársággal és a 
házassággal összefüggő referátumok.

I.  A GYERMEK HELYZETÉT ÉS A GYERMEK 
JOGELLENES VISSZAVITELÉT ÉRINTŐ 
REFERÁTUMOK

A délelőtti előadások sorát Kőrös András (nyugalmazott 
kúriai tanácselnök) nyitotta „A jogellenesen Magyaror
szágra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás főbb 
kérdései” címmel. Az előadó a nemzetközi társadalmi és 
jogi háttér fölvázolása után rátért az 1980. évi Hágai 

Gyermekelviteli Egyezmény alkalmazási körére, és a 
gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások bírói 
gyakorlatára. Ismertette például a gyermek visszavite-
lének elrendelésekor alkalmazott kétlépcsős vizsgálatot, 
illetve hogy konkrétan milyen tényezőket vizsgál a bí-
róság az ilyen ügyekben. Az előadó egyben saját tapasz-
talatait is megosztotta a hallgatósággal, melyet a veze-
tésével alakult joggyakorlatelemző csoport – amely 
jogerősen befejezett ügyekben vizsgálta a Gyermekelvi-
teli Egyezmény érvényesülését – körében szerzett.

Lantai Csilla (főosztályvezető, EMMI) „Határon átnyúló 
gyermekvédelmi, kapcsolattartási ügyek, valamint a ma
gyar állampolgárságú gyermek, várandós anya hazahoza
talában, sorsának további rendezésében való közreműködés 
lehetőségei” címmel a szülői felelősséggel és a gyermekek 
védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együtt-
működésről értekezett.

Bereczki Ildikó (szakmai főtanácsadó, IM) „A gyermek 
családi jogállásának kérdései a nemzetközi magánjogi kó
dex revíziója kontextusában: kihívások, új irányvonalak, 
lehetséges válaszok” cím alatt a gyermek jogállását érintő 
nemzeti és nemzetközi szabályrendszerről, és a modern 
kor jelentette kihívásokról értekezett, különös tekintet-
tel az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) Menesson, 
Labassee és Paradiso ügyekben hozott döntéseire. 

Ez utóbbi előadás témájához kapcsolódóan Boros Zsu
zsa (szakmai tanácsadó, IM) „A XXI. század családjogi 
kihívásai figyelemmel a nemzetközi trendekre” című elő-
adásában a béranyaság jogi és etikai kérdéseit feszeget-
te, kitérve a hazai és külföldön – béranyaság útján – szü-
letett gyermek magyarországi anyakönyvezésének kér-
désére, amelynek nehézségeit gyakorlati példákon ke-
resztül mutatta be.

Szeibert Orsolya (docens, ELTE ÁJK) „A gyermek legfőbb 
érdeke a Brüsszel IIa. rendelet, valamint a vonatkozó eu
rópai uniós ítélkezési gyakorlat tükrében” című előadásá-
ban a New Yorki Gyermekjogi Egyezmény 14. általános 
kommentárját, és a Brüsszel IIa. rendeletet vetette össze, 
majd kitért arra a kérdésre, hogy jogellenes elvitellel 
kapcsolatos ügyekben melyek a döntő szerepű tényezők, 
amelyeket vizsgálni lehet. Az EJEB elé került ügyeken 
(Neulinger-ügy, X v. Lettország-ügy) keresztül mutatta be 
a témába vágó jogforrások érvényesülését.

Murányi Fanni (jogi főreferens, AJBH) „Határtalan om
budsmani gyermekjogvédelem – Körkép az alapjogi biztos 
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aktuális, nemzetközi vonatkozású gyermekjogi ügyeiről” 
című előadása az ombudsman gyermekjogokat érintő 
tevékenységének rövid bemutatásával kezdődött, ki-
emelte a leggyakoribb nemzetközi vonatkozású ügyeket, 
úgy, mint a nemzetközi családtámogatásokkal kapcso-
latos kérdéseket és a jogellenes gyermekelvitelt érintő 
jogi problémákat, majd a nem magyar állampolgárságú 
gyermekek kötelező tankötelezettségéről készült jelen-
tések ismertetésével zárult.

Visontai-Szabó Katalin (adjunktus, SZTE ÁJK): „A közös 
szülői felügyelet és a váltott elhelyezés nehézségei Magyar
országon és néhány európai országban” című előadásában 
a közös szülői felügyelet intézményét tette vizsgálat tár-
gyává a különböző európai államok függvényében. 

Bartha Judit (doktoranda, PPKE JÁK): „A gyermek jog
ellenes külföldre vitelének kérdése – és az amerikai válasz, 
az ICAPRA” c. előadásában a címadó jelenséget és az 
Egyezményhez hasonló, a megtörtént eset szereplői alap-
ján elnevezett Egyesült Államokbeli törvényt és az ame-
rikai gyakorlatot elemezte. 

II.  JOGHATÓSÁGGAL ÉS JOGALKALMAZÁSSAL 
KAPCSOLATOS REFERÁTUMOK

Wopera Zsuzsa (tanszékvezető egyetemi tanár, ME) „A 
családjogi ügyekkel kapcsolatos európai bírósági joggya
korlat értékelése” c. előadásában a Brüsszel IIa. rendelet-
tel összefüggő, legújabb uniós bírósági gyakorlatot és az 
általa levont következtetéseket ismertette, különös te-
kintettel a C. és M. ügyre.

Nemessányi Zoltán (helyettes államtitkár, IM) „EUn kí
vüli országok csatlakozása a Hágai Gyermekelviteli Egyez
ményhez – az Európai Bíróság 1/13. sz. véleményének követ
kezményei” című előadásában először is leszögezte, hogy 
tulajdonképpen jogalkotási hatáskörért folyó verseny zaj-
lik az Európai Unió és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Kon-
ferencia között. Ismertette az EU jogalkotási eredményeit, 
rátért a Gyermekelviteli Egyezmény céljára, arra az ellent
mondásos helyzetre, hogy bár összes tagállam a Gyermek-
elviteli Egyezményben részes fél, maga az Unió nem az, 
habár 2007 óta tagja a Hágai Nemzetközi Magánjogi Kon-
ferenciának. Alapvetően a Gyermekelviteli Egyezmény és 
a Brüsszel IIa. rendelet konkurálását tárta fel, mivel a két 
jogforrás nagyrészt ugyanazt a területet fedi le. 

Gombos Katalin (bíró, Kúria) „A jogharmonizáció lehe
tőségei a családi jog területén” c. előadását némi ütem-
tervváltozással, korábban tartotta meg. Az Unió család-
jogi érintettségű jogharmonizációs munkáját tekintette 
át, a Brüsszel IIa. rendelettel a középpontban, de olyan 
más jogforrások elemzése is helyet kapott itt, mint pél-
dául a 4/2009/EK rendelet a tartással kapcsolatos ügyek-
ben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határo-
zatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e 
területen folytatott együttműködésről. A harmonizáció 
jövőjéről szóló kitekintéssel zárult az előadás. 

Király Lilla (adjunktus, PTE ÁJK) „A házassági ügyekben 
és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban alkalma
zandó 2201/2003 EK rendelet hazai ország jelentése (mo
nitoring)” című előadásában világossá vált, hogy az Eu-

rópai Bizottság 2013ban határozatot hozott a rendelet 
tagállamokon belüli alkalmazásának vizsgálatáról (mo-
nitoring), amely projekt 2014ben fejeződött be. Az e 
körben készített „monitoring” jelentés munkafázisai, 
módszertana és eredménye képezte az előadás tárgyát. 

Szőcs Tibor (intézetvezető, MOKK) „ A családjogi és sze
mélyállapoti ügyekkel kapcsolatos joghatósági szabályozás 
felülvizsgálatának lehetséges irányai a nemzetközi magán
jogi kódex reformja során” című előadása során bepillan-
tást nyerhettünk a folyamatban lévő jogalkotás kapcsán 
felmerülő kérdésekre, különösen az új joghatósági rend-
szer alapjául szolgáló joghatósági okokat illetően.

Suri Noémi (tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK): 
„Elhatárolási kérdések a Brüsszel IIa. rendelet és az euró
pai öröklési rendelet körében” című előadásában az Euró-
pai Unió Bíróságának a Matoušková-ügyben hozott ítéle-
tét vette górcső alá. A Bíróság elé terjesztett kérdések 
nyomán a Brüsszel IIa. rendelet és az európai öröklési 
rendelet tárgyi hatályának, lehetséges kapcsolódási 
pontjainak, a minősítés intézményének a rendeletek jog-
hatósági szabályainak alkalmazhatóságára gyakorolt 
hatásainak értékelését végezte el.

III.  HÁZASSÁGI ÜGYEKKEL, ÉLETTÁRSI 
KAPCSOLATTAL, SZEMÉLYES JOGGAL 
ÖSSZEFÜGGŐ REFERÁTUMOK

Csöndes Mónika (adjunktus, BCE): „Kollíziós jogi kérdések 
a házastársak harmadik személyekkel szemben fennálló 
vagyoni viszonyaival kapcsolatos jogvitákban” címmel 
tartott előadásában a házassági vagyonjogi szerződés 
intézményét elemezte kollíziós jogi szempontból egy 
konkrét példa bemutatásán keresztül. 

Lőrincz Aranka (igazgató, BÁV) „A családi jogállás vál
tozásának hatása az állampolgárság alakulására” című 
előadása az állampolgárság intézményén keresztül meg-
valósuló családi jogállás rendezését mutatta be, gyakor-
lati példákkal alátámasztva az elhangzottakat.

Molnár Sarolta (doktoranda, PPKE JÁK) „Az uniós jog 
és az élettársi kapcsolatok – létezik-e közös nevező?” című 
előadása azt elemezte, hogy milyen uniós jogforrások 
érintik az élettársakat és miként értelmezi a bírói gya-
korlat e kapcsolatokat.

Végül, de nem utolsósorban Raffai Katalin (docens, 
PPKE JÁK) – akinek „A többes állampolgárok személyes 
jogának meghatározása – problémák és lehetséges megol
dások” című előadására a rendelkezésre álló időkeretet 
jócskán meghaladva került volna sor – néhány mondat-
ban összefoglalta, hogy a többes állampolgárságot eltérő 
módon kezelő tagállami szabályok milyen problémákat 
generálnak és hogyan illeszkednek a Róma III. rendelet 
szabályaihoz, majd köszönetet mondva az előadóknak 
és a résztvevőknek, berekesztette a konferenciát.

A konferencia után joggal érezhette minden résztvevő, 
hogy értékes szakmai ismeretekkel lett gazdagabb a 
nemzetközi személyes és családjog területén, mely is-
mereteket a konferencia előadásaiból készülő tanul-
mánykötetben kívánják a szervezők az érdeklődők még 
szélesebb köréhez eljuttatni.
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DR. TANCSIK ANNAMÁRIA

„Szorítóban – családjogi perek aktuális problémái” – beszámoló  
a Családi Jog 2016. évi konferenciájáról

A Családi Jog folyóirat „Mindennapi családjog” főcímet 
viselő konferenciasorozatának ez évi, a fenti alcímet vi-
selő ülése 2016. május 26án került megrendezésre. A 
rendezvény eddig nem látott népszerűségnek örvendett: 
az immár hagyományos helyszínnek tekinthető Hotel 
Benczúr Budapest Termében egyetlen ülőhely sem ma-
radt üresen.

A konferenciát megnyitó dr. Kőrös András kifejezte ab-
beli reményét, hogy az érdeklődés nem csak a provokatív 
címnek szól. A felmerülő újabb és újabb problémák meg-
oldásához ugyanis komoly szakmai munkára van szük-
ség, amelyhez nélkülözhetetlen a szakemberek vélemé-
nyének kikérése és az egyes álláspontok ütköztetése. 
Jelen konferencia célja pedig nem más, mint hogy erre a 
szakmai eszmecserére megfelelő keretet biztosítson.

Az együttgondolkodásra való felhívás nem maradt ered-
ménytelen: valamennyi előadást és a kerekasztalbeszél-
getést kérdések és hozzászólások sora követte. Az alábbi-
akban az elhangzottak kerülnek röviden ismertetésre.

Házasságban, társaságban – házastársi közös vagyon 
a cégben (dr. Csűri Éva, nyugalmazott kúriai bíró)

A rendszerváltozást követően a gazdasági társaságok 
számának növekedése a családi jogászokat is új kihívás 
elé állította. A tételes jog ugyanis nem adott útmutatást 
arra nézve, hogy a házastársak gazdasági társasági ré-
szesedése miként osztható meg; ennek részletes kimun-
kálása a bírói gyakorlatra várt. Az nyilvánvaló volt, hogy 
a közös terheket és tartozásokat is magában foglaló há-
zastársi közös vagyon részét képező üzletrészre a pasz-
szívákra ki nem terjedő közös tulajdon megszüntetésé-
nek dologi jogi szabályai egy az egyben nem alkalmaz-
hatók, ezért háttérként több jogforrás is szolgált. Ez az 
újonnan kialakított gyakorlat épült be a tételes jogba, így 
először a Gt.be, majd az új Ptk. társasági jogi és házas-
sági vagyonjogi szabályaiba is.

A hatályos jog szerint lehetséges megosztási módok 
két kategóriára oszthatók aszerint, hogy eredményez-
neke külső jogviszonybeli tagváltozást. Ezek közül a 
tagváltozást nem eredményező megosztási mód – azaz, 
ha a közös vagyonba tartozó társasági részesedés kizá-
rólagos tulajdonát a tag házastárs szerzi meg, a házas-

társak között pedig kizárólag kötelmi jellegű elszámo-
lásra kerül sor – élvez elsőbbséget.

A tagváltozást eredményező megosztásra csak ennek 
hiányában kerülhet sor. Ennek szintén több módja lehet-
séges aszerint, hogy a speciális vagy az általános házas-
sági vagyonjogi és társasági jogi szabályok szerint törté-
nike. A Ptk. 4:61. § (3) bekezdésében foglalt speciális 
házassági vagyonjogi szabály alapján a gazdasági társa-
ságban tagsággal nem rendelkező házastársnak kérel-
mére, csak kivételesen, akkor juttatható a társaságból 
vagyoni hányad, ha a közös vagyonból őt megillető része-
sedés más módon nem adható ki. A társasági részesedés 
átruházásának általános szabályai szerinti átruházás a 
mindkét házastárs tagságával működő gazdasági társa-
ság esetén történhet az egyik házastársról a másikra (ún. 
kényszerátruházás útján), illetve a gazdasági társaságban 
tag vagy kívülálló harmadik személyre. A kívülálló har-
madik személyekre való átruházás emellett szerződés és 
– a bíróság által a vagyonmegosztási perben elrendelt – 
árverési értékesítés útján is lehetséges, függetlenül attól, 
hogy a gazdasági társaságban mindkét vagy csak az egyik 
házastárs rendelkezike tagsággal.

Rögös úton – az élettársak vagyoni viszonyai az ítél-
kezési gyakorlatban (dr. Szeibert Orsolya, habilitált 
egyetemi docens)

Élettársaknak a de facto élettársak tekinthetők, azaz – 
az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásá-
ba való bejegyzéstől függetlenül – kizárólag azok, akik-
nek a vonatkozásában a kötelező fogalmi elemek tényle-
gesen fennállnak. Az új Ptk. fogalommeghatá rozásának 
is alapul szolgáló ítélkezési gyakorlat szerint e kritériu-
mok a következők: közös háztartás, érzelmi és gazdasá-
gi közösség, harmadik személyek előtti együvé tartozás, 
másik életközösség fennállásának hiánya, valamint a 
legközelebbi rokonság hiánya. Az élettársi kapcsolat 
egészen a legutóbbi időkig igen szigorú megítélés alá 
esett, amelynek alapját egyfajta vagylagosság képezte. 
A bírói gyakorlat ugyanis az együttélésnek – meglehető-
sen leegyszerűsítő módon – csak két fajtáját: a laza, 
eshetőleges, valamint a komoly, házasságszerű kapcso-
latokat különböztette meg. Mára azonban nyilvánvalóvá 
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vált, hogy akárcsak a házastársi, az élettársi kapcsolatok 
is nagymértékben különbözőek lehetnek; ez a sokféle 
élethelyzet pedig semmiképp sem ítélhető meg egyetlen 
megközelítéssel.

Hasonló kettősség mutatkozik a vagyoni viszonyok 
megítélésének gyakorlatában is. A szigorúbb megköze-
lítés szerint élettársi vagyonközösség voltaképpen nem 
is létezik, hiszen élettársak esetén házassági vagyon-
jogi értelemben vett külön és közös vagyon nem jön 
létre. E felfogás szerint, mivel az élettársi közös vagyon 
nem a törvény erejénél fogva keletkezik, a  vagyontárgy 
közös vagyoni jellegét kell bizonyítani. A megengedőbb 
megközelítés ezzel szemben elismeri az élettársi közös 
vagyon létezését, amelyben a közös és különvagyon el-
határolható, valamint automatikusan keletkezik, így a 
bizonyítási teher a különvagyoni jelleget állító félen 
nyugszik. Az együttélés alatt szerzett vagyon közös 
vagyoni jellegének megállapításához a felek legalább 
hallgatólagos szándékának bizonyítására van szükség. 
Ennek sikertelensége esetén a szigorúbb álláspont sze-
rint a gazdasági közösség és így élettársi kapcsolat sem 
jön létre, míg a megengedőbb gyakorlat az élettársi vi-
szony létrejöttét elismeri ugyan, de a közös vagyoni 
jelleget nem.

Ez a két irányvonal tükröződik az ítéletekben is. A leg-
több esetben a bíró választ, és döntését az egyik megkö-
zelítést alapul véve hozza meg. Ritkábban, de látható 
példa arra is, hogy a bíró egyetlen ítéleten belül tesz kí-
sérletet a harmonizálásra, ez azonban dogmatikailag 
ritkán sikeres.

Az új Ptk. hatálybalépése e téren is jelentős változáso-
kat hozott. Az élettársakra egy speciális, a közszerze-
ményhez hasonló törvényes vagyonjogi rendszer az 
irányadó, amelyben az élettársak az életközösség fenn-
állása alatt önálló vagyonszerzők, annak megszűnését 
követően egymástól a vagyongyarapodás egy részét kö-
vetelhetik, főszabályként a szerzésben való közreműkö-
dés arányában. Ettől a felek természetesen – a házassá-
gi vagyonjogi szerződés mintáját követő – élettársi va-
gyonjogi szerződéssel eltérhetnek. E jogszabályi válto-
zások gyakorlati hatásai jelenleg még nem érzékelhetők, 
mivel az új rendelkezések alkalmazása csak a 2014. 
március 15i hatálybalépést követően létrejött élettársi 
kapcsolatok vonatkozásában lesz kötelező. Az azonban 
már most látható, hogy az új Ptk. rendelkezései nemcsak 
a házastársaktól, de az élettársaktól is nagyobb mértékű 
tudatosságot követelnek meg.

Miheztartás – a jövedelmi, vagyoni helyzet bizonyítá-
sának nehézségei a tartási és a vagyonmegosztási 
perekben (dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna, kúriai bíró)

A gyermektartásdíj mértékének megállapítása mérlege-
lési kérdés, amelyhez két egyenértékű szempontot: a 
gyermek szükségletét és a kötelezett teljesítőképességét 
kell figyelembe venni. Ez azonban a gyakorlatban hosszú 
ideig nem érvényesült maradéktalanul. A bizonyítási el-
járás ugyanis sokáig inkább a kötelezett jövedelmi vi-

szonyainak vizsgálatára irányult; a gyermek szükségle-
te csak az utóbbi években kapott nagyobb hangsúlyt.

Arra, hogy mi minősül a gyermek tényleges szükség-
letének, a bírói gyakorlat adott választ. Eszerint a gyer-
mek tartása nem jelenthet szűkös tartást (így 20–25 000 
forintos összeghatár alatt bizonyításra általában nincs 
szükség), azonban nem célja a luxusigények kielégítése 
sem; alapvetően a gyermek harmonikus személyiségfej-
lődése érdekében indokolt szükségletekre terjed ki. A 
gyermek egészségügyi problémái vagy kimagasló tehet-
sége miatt felmerülő rendkívüli kiadások azonban spe-
ciális elbírálás alá esnek, ezeket a tartásdíj megállapítá-
sánál figyelembe kell venni. Az iskolaválasztásból eredő 
esetleges pluszköltségeket pedig, ha a választás a szülők 
közös döntése volt, a szülők közösen viselik, ha azonban 
a gondozó szülő egyoldalú döntésén alapult, a költségek 
a másik szülőre nem háríthatók át. Fontos, hogy a tar-
tásdíj felhasználását illetően a gondozó szülő nem tar-
tozik tételes elszámolással a pénzbeli tartást nyújtó 
szülő felé.

A tartásra kötelezett szülő teljesítőképességének érté-
kelésekor elsősorban az jelenthet nehézséget, ha a szülő-
nek nincs munkaviszonya, vagy munkaviszonyának meg-
változása következtében a korábbinál alacsonyabb jöve-
delemre tesz szert. Ugyancsak problematikus, ha a jöve-
delem külföldi forrásból származik, vagy ha összege 
formális. Ez utóbbi esetben a jövedelem helyett a vagyo-
ni helyzet feltárása (ingatlan vagy más nagy értékű va-
gyontárgy, nagyobb összegű hiteltörlesztés, illetve a szü-
lők vagy az új élettárs hirtelen vagyongyarapodása) adhat 
iránymutatást. Szintén növelheti a tartásdíj összegét, ha 
a tartásra kötelezett szülő – saját költségeit csökkentve 
– havi kiadásait a jelentős befolyást biztosító tagságával 
működő gazdasági társaság terhére elszámolja.

Lesben álló bizonyítás – a hang- és képfelvétel fel-
használásának gyakorlata a családjogi perekben  
(dr. Grád András, ügyvéd, t. egyetemi tanár)1

Az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált a családjogi 
perekben a hang és képfelvétel mint bizonyítási eszköz 
felhasználása, amellyel kapcsolatban több fenntartás is 
felmerül. Valódi vagy hamisított felvételről vane szó? 
Még ha valódi is, nem manipulálte? Etikuse egyáltalán 
a felvétel tartalmát megismerni, illetve bizonyítás tár-
gyává tenni?

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezekben az esetekben 
általában valódi felvételről van szó. Azt, hogy manipu-
láltáke, minden esetben egyedileg kell vizsgálni; a ma-
nipuláció puszta elvi lehetősége miatt a felvétel nem 
zárható ki a bizonyítékok köréből. A felvételkészítés és 
felhasználás etikai megítélésekor pedig abból kell kiin-
dulni, hogy bontóperben aligha állíthatunk magas etikai 
mércét a felekkel szemben. Fel kell tennünk továbbá a 
kérdést: aki a rögzített jogellenes magatartást tanúsítja, 

1 Az előadásról készült tanulmány e számunk 25. oldalán olvasható.
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mennyivel jár el etikusabban, mint a felvételt készítő 
másik fél? A felek ugyanis jellemzően akkor nyúlnak ilyen 
eszközökhöz, ha a négy fal között történt események 
(erőszak, tartozáselismerés) más módon nem bizonyít-
hatók, vagy ha az a másik fél valótlan állítása (pl. pedofil 
vádak) elleni védekezés érdekében szükséges. Ugyanak-
kor természetesen előfordul az is, hogy a felvétel „előze-
tes bizonyítékgyártás” céljából készül.

Az engedély nélkül, de a másik fél tudtával készült fel-
vételek megítélése egységesnek mondható. Ha az ilyen 
felvétel kizárólag bizonyítás céljából készül, felhaszná-
lása nem tekinthető visszaélésszerűnek, így nem helyes, 
ha azt a bíróság erre hivatkozva meg sem tekinti. A má-
sik fél tudta nélkül készült felvételekkel kapcsolatban 
azonban a bírói gyakorlat korántsem foglalt ilyen egyér-
telműen állást. A családjogi bíráskodás elzárkózik az 
ilyen felvételek felhasználásától, holott az más jogterü-
leteken (pl. birtokháborítási perekben) a bizonyítás be-
vett és elismert formájának minősül. Ezt számos eseti 
döntés is alátámasztja, kimondva, hogy a rejtett kame-
rával készült felvétel más bizonyítékok mellett az ítélet 
alapját képezi, ha az igazság kiderítését szolgálja, illetve 
ha a másik félnek nem okoz aránytalan sérelmet. Ezzel 
szemben a Kúria családjogi tanácsa, bár elméletben el-
ismeri a rejtett kamerás felvételek felhasználhatóságát, 
azt egy de facto teljesíthetetlen feltételrendszerhez köti: 
az ilyen felvételt csak akkor fogadja be a bizonyítékok 
körébe, ha ügydöntő tényre vonatkozik, az igazság más 
módon nem deríthető ki, valamint a manipuláció elvben 
sem lehetséges.

Mindezek fényében a jövőre nézve kívánatos és ajánlott 
lenne – kép és hangfelvétel helyett – a közjegyzői tény-
tanúsítvány készítésének általánossá válása, illetve ha 
a Kúria jogegységi határozat formájában foglalna állást 
e kérdésben.

Az előadást követően dr. Kőrös András – a Kúria csa-
ládjogi tanácsának álláspontját képviselve – hozzászó-
lásában rámutatott, hogy az engedély nélküli felvételké-
szítés és felhasználás összeegyeztethetetlen a szemé-
lyiségi jogok védelmével; ha erre mégis sor kerül, az 
érintett fél személyiségi jogi pert indíthat. Hangsúlyoz-
ta: az eltérő bírósági gyakorlat oka, hogy az egyes jogte-
rületek nem értékelhetőek egyformán. Míg pl. birtokhá-
borítás esetén egyetlen jól körülhatárolható eseményről 
van szó, a házasság megromlása egy hosszabb folyamat, 
amelyből egyetlen mozzanatot kiragadni nem lenne igaz-
ságos azzal a féllel szemben, „aki nem volt olyan ravasz, 
hogy előre bizonyítékot gyártson”.

Ezzel szemben mások – az előadóval egyetértve – a 
szabad bizonyítás elvére hivatkozva támogatták a rejtett 
kamerás felvételek perbeni felhasználhatóságát. Egyes 
nézetek szerint a Kúria elzárkózásának egyik – ha nem 
éppen a legfőbb – oka a technikai elmaradottságban ke-
resendő. Ezen álláspont képviselői szerint kívánatos 
lenne, ha a bíróságok a technikai fejlődéssel lépést tart-
va teret engednének a napjainkban tömegesen, mára 
mindennapossá vált eszközökkel készülő felvételek bi-
zonyítékként történő felhasználásának.

A gyermek mint „közös tárgy”? – a közös szülői 
felügyelet és a váltott gondoskodás perspektívái  
(dr. Császár-Nagy Noémi, PhD pszichológus, dr. Illés Blan
ka, ügyvéd, dr. Somfai Balázs, PhD egyetemi docens,  
dr. Szemán Felicitász, törvényszéki tanácselnök, moderá
tor: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika, c. egyetemi docens)

A kerekasztalbeszélgetést megelőzően dr. Kozák Hen
riett bíró prezentációjában kitekintést nyújtott a közös 
szülői felügyelettel és a váltott gondoskodással kapcso-
latos nemzetközi gyakorlatról. E bevezetés felhívta a 
figyelmet arra, hogy bár a közös szülői felügyelet, illetve 
a váltott elhelyezés viszonylag új trendnek tekinthető, 
egyes országokban mára főszabállyá vált; ezzel szemben 
azt a magyar jog – bizonyos körökben éles kritikát kivál-
tó – rendelkezései kizárólag a szülők közös kérelmére 
teszik lehetővé. A beszélgetés moderátora arra kérte a 
résztvevőket, hogy sorakoztassák fel a közös szülői fel-
ügyelettel, illetve váltott gondoskodással kapcsolatban 
általában felhozott érveket és ellenérveket.

A közös szülői felügyelet mellett szól, hogy a megfele-
lő pszichoszociális fejlődéshez a gyermeknek mindkét 
szülőre szüksége van. Ennek megfelelően a gyermek tu-
datában nincs válás vagy nem létező szülő; mindkét szü-
lőhöz továbbra is egyformán kötődik. A gyermek alap-
vetően sem a válásra, sem pedig a szülők lakóhelye kö-
zötti állandó ingázásra nem alkalmas, ezt azonban a 
szülővel való kapcsolattartáshoz fűződő érdeke felülírja. 
Egyes nézetek szerint a gyermek alkalmatlansága már 
csak azért sem lehet ellenérv, mivel annak vizsgálata a 
kapcsolattartás rendezése során fel sem merül. A közös 
felügyelet lehetővé tételével a jogalkotónak a társadalmi 
tudatformálás is célja lehet: pozitívan hathat ugyanis a 
felek együttműködési hajlandóságára, ha a felmerülő 
problémákat közösen kell megoldaniuk.

Az ellenérvek sorában talán a legfontosabb, hogy a kö-
zös felügyelet a gyakorlatban sokszor éppen a szülők 
közti kommunikáció súlyos hiányosságai vagy teljes hi-
ánya miatt nem lehetséges. A magyar társadalom álta-
lában nincs felkészülve a békés vitarendezésre, így a 
nagyfokú együttműködést igénylő közös szülői felügye-
let semmiképp sem tehető alapesetté. Az ilyen kérelem 
sok esetben nem más, mint a szülői önzés megnyilvánu-
lása: a szülők a gyermekre mint vagyontárgyra tekinte-
nek, a vele töltött idő felére pedig mintegy a szülők „ju-
tójaként” tartanak igényt. A háttérben áll sokszor az is, 
hogy a szülők lényegében a válás következményeit pró-
bálják ilyen módon a gyermekre hárítani, őt kötelezve 
arra az alkalmazkodásra, amelyre ők maguk képtelenek. 
Emellett a gyermek felnőttkori identitásának kialakulá-
sában nem csak a szülők, hanem az otthon és az állan-
dóság is fontos szerepet játszik, ami a kétlakisággal óha-
tatlanul elvész. Nem kap kellő hangsúlyt az sem, hogy 
nem minden szülő és nem minden gyermek alkalmas az 
ingázásra; tízéves kor alatt pedig egyáltalán nem javasolt 
a gyermeket ennek kitenni.

A beszélgetés résztvevői alapvetően egyetértettek ab-
ban, hogy a közös szülői felügyelet mint elvi lehetőség 
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biztosítása helyes és előremutató, alapesetté azonban 
egyelőre – a mai magyar realitást figyelembe véve – nem 
tehető. Minden esetben vizsgálni kell, hogy ez az elhe
lyezési forma a gyermek érdekében álle, és csakis akkor 
alkalmazható, ha a szülők hajlandóak és képesek is az 
ahhoz szükséges együttműködésre. Emellett fontos len
ne az is, hogy a döntés meghozatalára csak a gyermek 
közvetlen meghallgatását és pszichológus szakértő ál
tali vizsgálatát követően kerüljön sor. Mindezek mellett 
hangsúlyozni kell: a gyermek számára az ideális az lenne, 
ha egyik vagy másik szülőnél minden külső szabályozás 
– és szülői akadályozás – nélkül, szabadon, igény szerint 
tartózkodhatna.

A konferencia zárszavában dr. Kőrös András – a nyitó
beszédben elhangzottakra utalva hangsúlyozta: a csa
ládjog továbbra is számos problémával néz szembe, ame
lyek közül a gyermekekkel kapcsolatos kérdések a leg
feszítőbbek. A megoldáshoz szakmai összefogás szüksé
ges, amelynek a terén ez a konferencia csak egy kis lépést 
jelent, azonban „az ezer mérföldes út is az első lépéssel 
kezdődik”2.

2 Laoce: Tao Te King, Az Út és Erény könyve. Európa Kiadó, Budapest, 
1958. 74. o. (ford.: Weöres Sándor)

A bírósági közvetítésről  
– Mindenkinek
kézikönyv a jogviták békés rendezéséhez

Szerzők: éliás eszter, gyengéné nagy Márta, Jeles Judit,  
kiss károly, kőrös András, krémer András

SzerkeSztők: gyengéné nagy Márta, kőrös András

Vajon ki ne szeretné, ha házastársával, üzleti partnerével vagy éppen szomszédjával 
felmerült vitája békésen rendeződnék? Hiszen a jövőben is szót kell érteniük egymással 
a gyermeknevelésben, a szerződéses kapcsolatban, illetve a békés egymás mellett élés 
során. Az élet minden területén adódhat olyan helyzet, amely az érintett felek között – 
akarva, akaratlanul – konfliktushoz vezet. És ha a felek viszonya már úgy elmérgesedett, 
hogy perben állnak? Akkor sem reménytelen a jogvita mindenki számára kielégítő megoldása, mégpedig saját erejükből, 
főleg, ha megfelelő szabályok és szakemberek terelik őket a megegyezés irányába. ezt a célt szolgálja a bírósági közvetí-
tés, amely hazánkban 2012-ben tűnt fel az alternatív vitarendezés palettáján, az addig csupán „civil” megoldásként létező 
mediáció új lehetőségeként.

Bírósági ügy és közvetítés – látszólag egymásnak ellentmondó fogalmak. 2012 és 2014 között egy bírákból, ügyvédből, 
szakreferensből, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező mediátor oktatóból álló munkacsoport működött annak érdeké-
ben, hogy ezt a vélt ellentétet feloldja és elősegítse a bírósági közvetítés elterjedését: jogszabály tervezetet készítsen elő, 
kialakítsa a képzés metódusát, a közvetítés ügyvitelét a bíróságon belül, segítséget nyújtson a helyes gyakorlat megindu-
lásához; megteremtve a jogintézmény alapjait Magyarországon.

e könyv szerzői a munkacsoport tagjai közül kerülnek ki. A mű több éves tevékenységük és tapasztalataik összefoglalója, 
azok továbbgondolt változata, amellyel jól kezelhető kézikönyv formájában is segítséget szeretnének nyújtani a bírósági 
vezetőknek, közvetítőknek, bíráknak, ügyvédeknek és nem utolsó sorban maguknak a jogvitában álló feleknek a mediáció 
megismeréséhez, igénybe vételének lehetőségeihez, gyakorlati alkalmazásához. ennek érdekében bemutatják a mediá-
ciót történetiségében és valamennyi perbeli szereplő oldaláról, részletesen elemzik a bíró, az ügyvéd, a koordinátor és a 
közvetítő tevékenységét, munkájuk szervezeti keretrendszerét, megismertetnek a bírósági közvetítés olyan speciális terü-
leteivel, mint a határon átnyúló családjogi ügyekben alkalmazható, valamint az új Polgári törvénykönyv által meghonosított 
„kötelező” közvetítés. A könyv gyakorlati használhatóságát jelentősen emeli, hogy „első segítséget” nyújtó mellékleteket, 
iratmintákat is tartalmaz és függelékként közli az alkalmazandó legfontosabb jogszabályokat. Lapjait a szerzők nem tekin-
tik lezártnak: azokat írhatják tovább, akik ezt a nehéz műfajt a gyakorlatban művelik, illetve akiket a bennük foglaltak 
gondolkodásra serkentenek.
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DR. SOMFAI BALÁZS

Dr. Filó Erika – dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok,  
szülői felelősség és gyermekvédelem

Már a cím egyértelművé teszi, hogy a szerzők komplex 
módon közelítik meg a családjában élő és családjából ki-
emelt gyermekek védelmét. Ugyan a gyermeki jogok nagy 
része a szülők felelősségét hangsúlyozza, e felelősség 
elégtelensége esetén (gyermek veszélyeztetettsége) az 
állam védelmi kötelezettsége aktivizálódik. A címben 
jelzett hármas megközelítés a kézikönyv stabil alappil-
lérei is egyben, a gyermeki jogokból való kiindulás, a 
szülői jogok és kötelességek számba vétele valamint a 
gyermekvédelmi szabályok részletes áttekintése. A szer-
zők a magánjog, a közjog és a nemzetközi (magán) jog 
együttes érintésével mutatják be a gyermekvédelmi jog 
anyagát. 

Bár a XIX. században a családjogi viszonyok Európában 
többnyire a magánjogi kódexek keretében kerülnek egy-
séges szabályozásra, ezzel párhuzamosan fokozatosan 
erősödik a közjogi elemek jelenléte is. A család védelmé-
nek komplex, a magánjogi eszközöket meghaladó védel-
me nem történelmi tévedésből ered. Az új típusú védelem 
a család és a társadalom viszonyának változásán alapul, 
és ezt fejezi ki a család védelmére vonatkozó emberi jogi, 
illetve állami kötelezettség kialakulása. Ez viszont jóval 
később vált az emberi jogok katalógusának részévé, mint 
amikor először sor került a családdal kapcsolatos jog-
kérdéseknek a magánjog keretében történő szabályozá-
sára.1

A családjogi jogviszonyokban, a hagyományosan a ma-
gánjog/családjog keretében meghatározott szülői fel-
ügyelet, szülői felelősség körében a családvédelmi alap
elvet olykor túlszárnyaló gyermek legfőbb érdekének elve 
kiválthat közjogi, gyermekvédelmi hatósági intézkedé-
seket. Ez az egyik pont ahol a magánjog és közjog talál-
kozik, illetve átfedést mutat.

A gyermekvédelmi intézkedések a gyermek veszélyez-
tetettségének megelőzését, megakadályozását és meg-
szüntetését célozzák. Megteremtve ezáltal egy sajátos, 
a magánjog körében keletkező szülőgyermek jogviszony 
mellett egy közigazgatási, de talán inkább azon belül 
speciális: „gyermekvédelmi jogviszonyt”. A családi élet 
„rendeltetésszerű” működését részben – a szülőgyermek 
jogviszonyban feltétlenül – a szülői felügyeleti jogok és 

1 Filó E.: Gyermeki jogok és a szülői felügyelet, Emlékkönyv, szerk. Filó E., 
PTE ÁJK, Pécs, 2002. 60. o.

kötelezettségek biztosítják, amelyeket a szülők saját be-
látásuk szerint, de közös kiskorú gyermekük érdekében 
gyakorolhatnak. A gyermek veszélyeztetése esetén a 
„veszélyeztetettség” mint a gyermek védelmében törté-
nő beavatkozás „értékmérője” arra ad választ, hogy hol 
a határa a család intim szférájának és mikortól van joga 
az államnak a gyermek érdekében ezt a magánjogi jog-
viszonyt – akár csak átmenetileg is – korlátozni, felfüg-
geszteni, megszüntetni és helyébe a gyermek jogainak 
és érdekének biztosítása céljából esetleg egy másik: 
„gyermekvédelmi jogviszonyt” létrehozni. Álláspontom 
szerint, ha elfogadjuk, hogy Esztergál Lajos már az 1930
as években a szociális jogot a közigazgatási jog speciális 
ágának tekintette, akkor mára talán a szociális jog spe-
ciális ágának kell tekintenünk a gyermekvédelmi jogot. 
Ezt támasztják alá a részben önálló gyermekvédelmi 
anyagi és eljárásjogi szabályok úgy, mint a Gyermekvé-
delmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) és a gyámható-
ságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-
rásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.). 
Részbeni önállóság ez, hiszen az anyagi jogi szabályok 
alapvetően a családjog szabályaira támaszkodnak, annak 
alapjaira épülnek fel. A gyermekvédelmi eljárási szabá-
lyokat pedig hasonló módon elsődlegesen a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló 2004. évi CXL. törvény biztosítja, ugyanakkor 
nélkülözhetetlenek a gyermekekre vonatkozó speciális 
– és a Gyer.ben rögzített eljárási – szabályok. 

A gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakterületek 
nem sorolhatók egy tudományág kizárólagos területére. 
Interdiszciplináris és ágazatközi kérdésről van szó a jog-
alkalmazás számára. A gyermekek védelmének alapját 
a gyermekjogi, komplex megközelítés adja. A gyermeki 
jogok biztosítása előfeltétele a gyermekek megfelelő vé-
delmének.

A kézikönyv ezért nem csak egy jogszabály, a gyermek-
védelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvé-
delmi törvény feldolgozását adja, hanem a jogszabályi 
határokat átlépve komplex módon közelíti meg a kérdés-
kört, érintve elsősorban a Polgári Törvénykönyvről  
szóló 2013. évi V. törvény Családjogi Könyvét, valamint 
az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményt (1991. évi 
LXIV. törvény). 

A hazai jogszabályok mellett a gyermekeket érintő 
ügyek szabályozásánál és elbírálásánál – hasonlóan a 
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családok védelméhez – jelentősek a nemzetközi normák, 
az ENSZ és az Európa Tanács többoldalú nemzetközi 
egyezményei, ajánlásai, valamint az Európai Unió elsőd-
leges jogforrásai is. A határon átnyúló együttműködés 
elengedhetetlen és figyelemmel kell legyünk e szerveze-
tek tevékenységére, dokumentumaira, ajánlásaira. A 
kézikönyv – ha csak röviden is –, de áttekinti a kapcso-
lódó nemzetközi jogforrásokat, joggyakorlatot. 

Filó Erika egyetemi docens és Katonáné Pehr Erika  
c. egyetemi docens „Gyermeki jogok és gyermekvédelem” 
c. könyve 2006ban jelent meg először, majd 2015ben 
került újból kiadásra „Gyermeki jogok, szülői felelősség és 
gyermekvédelem” címmel a HVGORAC Kiadó mindenna-
pi családjog c. sorozatában. A kötet szerzői a gyermeki 
jogok, a gyermekvédelem és a családjog kiemelkedő el-
méleti és gyakorlati szakemberei, mindketten évtizedek 
óta e jogterületek egyetemi oktatói a felsőoktatási alap-
képzésben és szakirányú továbbképzésben egyaránt.

A kötet főbb témakörei:
– A gyermeki jogokról általában;
– A gyermeki jogok védelme;
– A szülői felügyelet;
– A szülői felügyelet szünetelése és megszűnése;
– A kapcsolattartás;
– Örökbefogadás, örökbefogadási eljárás;
– Nemzetközi örökbefogadás;
– A gyámság;
– A gyermekvédelmi rendszer főbb jellemzői;
– A gyermekvédelmi ellátások és intézkedések rend-

szere;
– A gyámügyi igazgatás szervezete, feladata és főbb 

eljárási szabályai.
Az első és második fejezet változatlanul a gyermeki 

jogok kialakulásáról, egyes gyermeki jogokról és a gyer-
meki jogok védelméről szól. Szerencsésnek tartom, hogy 
az olvasó már az első oldalakon átfogó képet kap a New 
Yorki Egyezmény előzményeiről, annak hatásáról a ha-
zai jogszabályokra, az ország jelentési köztelezettségről 
az ENSZ Gyermekjogi Bizottsághoz vagy éppen a gyer-
mekjogi képviselő feladatairól.

Változott a harmadik fejezet, amely a szülői felügye-
letről szól általában. Kiegészültek az alpontok többek 
között a gyermek külföldre távozásával, a jogellenes 
külföldre vitellel. Fontos, hogy a kézikönyv a Gyermek 
Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozása-
iról szóló 1980. évi Hágai Egyezmény mellett, jogeseteken 
keresztül ismerteti a Brüsszel IIa. Rendelet (a Tanács 
2201/2003/EK rendelet a házassági ügyekben és a szü-
lői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról) 
szabályait is.

A szülők vagyonkezelési jogát a kézikönyv kereteinek 
megfelelően, a vonatkozó jogszabályok figyelembevéte-
lével és a Csjt. korábbi szabályaival összehasonlítva ta-
láljuk.

Az átdolgozás is, hasonlóan az első kötethez elsődle-
gesen a szülő felelősségéből indul ki, majd ezt követően 
bontja ki az állam (önkormányzat) támogató szerepét és 
kötelezettségét. A Polgári Törvénykönyv Családjogi 
Könyve többek között a gyermeki jogoknak, a szülői fel-

ügyeleti jogoknak, a szülői felelősségnek, örökbefoga-
dásnak tulajdonít nagy jelentőséget, és erre tekintettel 
a szülőgyermeki viszonyt szabályozó szakaszok száma 
megháromszorozódott. Mind szerkezetében, mind szem-
léletében megváltozott a Családjogi Könyv a szülői fel-
ügyelet korlátozásában, az állam beavatkozásával kap-
csolatos feladatokban. A negyedik fejezet átfogóan tár-
gyalja a szülői felügyelet szünetelésének, feléledésének, 
megszűnésének illetve megszüntetésének eseteit.

A kapcsolattartás ma is meglévő kereteit bővíti Csa-
ládjogi Könyv, amikor lehetővé teszi annak időtartama 
alatt a gyermek külföldre vitelét is, ha a gyámhatóság, 
illetve a bíróság másként nem rendelkezik. A szülők el-
mérgesedett viszonya esetére törvényi szinten rendel-
kezik az ún. felügyelt kapcsolattartás lehetőségéről. A 
felügyelt kapcsolattartás bevezetésével, melynek során 
a Gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekjó-
léti szolgálat – gyermekjóléti központ – biztosítja a fel-
ügyelt kapcsolattartáshoz szükséges semleges helyszínt, 
a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más 
felügyeletet ellátó szakember jelenlétét is. Fontos, hogy 
azok a szülők, akik a házasság felbontása, a szülői fel-
ügyeleti jogok rendezése, a szülő és a gyermek közötti 
kapcsolattartás rendezése vagy más szülői felügyeletet 
érintő kérdésben nem tudnak megegyezni, értesüljenek 
a konfliktuskezelő szolgáltatás (mediáció) meglétéről a 
bírósági és gyámhatósági eljárás során, vagy azt meg-
előzően. A megújult családjogi szabályozás ezért előtér-
be helyezi a családi jogviták megegyezésen, illetve köte-
lező közvetítésen alapuló rendezését. Ez a megoldás 
elősegíti a gyermekek fejlődését, a szülők hosszú távú 
együttműködését, csökkenti az elhúzódó, elmérgesedő 
végrehajtási eseteket. Elengedhetetlen, hogy ezt a jogal-
kalmazók tudják, alkalmazzák. Minderről az ötödik fe-
jezetben olvashatunk.

A hatodik és hetedik fejezet az örökbefogadás hazai és 
nemzetközi szabályait tekinti át. Ismét egy olyan jogin-
tézménnyel találkozik az olvasó, amely a magánjog, a 
közjog és a nemzetközi jog anyagának párhuzamos is-
meretét teszi szükségessé. Az örökbefogadott családi 
jogállása, rokoni kapcsolatai, névviselése mellett az 
anyakönyvi bejegyzés, az utánkövetés és nem utolsó
sorban a vérségi származás megismeréséhez való jog 
szabályai kerülnek kifejtésre az örökbefogadás joghatá-
sai részben. A Hágai Örökbefogadási Egyezményen ala-
puló nemzetközi örökbefogadással kapcsolatos követel-
ményekről és többek között a központi hatóságok felada-
tairól szól a hetedik fejezet. 

A nyolcadik fejezet a gyámság és a szülői felügyelet 
összevetésével kezdődik. A gyámság intézményének rö-
vid áttekintését követően a fókuszpontba a gyermekvé-
delmi gyámság kerül. A Gyermekvédelmi törvény szerint 
2014. január 1je után minden tizenkét évnél fiatalabb 
gyermeket befogadó szülőknél kell elhelyezni, és ezért 
szükségessé vált a nevelőszülői hálózat fejlesztése. A 
gyermekvédelmi gyámság bevezetése pedig a jogalkotó 
szándékai szerint a gyermekkel kapcsolatos feladatok 
észszerű megosztását, a nevelőszülő terheinek csökken-
tését eredményezi. Ezentúl a gyermekvédelmi szakellá-
tásban élő gyermek törvényes képviseletét ugyanis már 
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nem a gyermek nevelőszülője vagy a gyermekotthon 
vezetője látja el, hanem a megyei területi gyermekvédel
mi szakszolgálatnál működő gyermekvédelmi gyám. 

A kilencedik fejezetet tekinthetjük úgy is, mint „beve-
zetést a magyar gyermekvédelmi jogba”. Érdekes és rész
letes leírást olvashatunk a gyermekvédelem kialakulá
sáról, egyes korszakairól, majd a gyermekek védelmének 
új rendszeréről. A gyermekvédelem céljának, alapelvei
nek és fogalmi rendszerének megismerése a biztosíték 
arra, hogy megalapozva és magabiztosan folytassuk is
mereteink bővítését a tizedik fejezetben.

A tizedik fejezet szinte teljesen új. A gyermekvédelem
ben zajló szakmai változások igénye is szükségessé tet
te a Gyermekvédelmi törvény módosítását, új és diffe
renciáltabb ellátások és hatósági intézkedések beveze
tését. Bár a törvény az elmúlt tizenhat év alatt számos 
alkalommal módosult, azonban sem célja és alapelve, 
sem szerkezeti felépítése alapvetően nem változott.

Ezek a változások jelentős tartalmi változást jelente
nek, melyek elsősorban az átmeneti nevelésbe vétel és a 
tartós nevelésbe vétel jogintézményének összevonását, 
a rövid időtartamú korlátozás és a nevelési felügyelet 
elrendelésének elhatárolását, a gyermekvédelmi gyám
ság, illetve az egységes örökbefogadás nyilvántartás 
bevezetését, valamint a nevelőszülői, hivatásos nevelő
szülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá történő 
átalakítását jelentik. 

A kézikönyv a gyámügyi igazgatás – sajnos sokat – vál
tozó szervezeti felépítésével és a gyámügyi eljárás sajá
tosságaival zárul. 

A családjog és a gyermekvédelem szakemberei által 
írott közös mű tehát bemutatja, hogy a Polgári Törvény
könyv Családjogi Könyve hogyan újította meg a gyerme
ki jogokat, a szülői felelősséget, a gyámságot és az örök
befogadást, amely változások érintik a gyermekvédelem 
rendszerét, és bővítik a bíróságok, gyámhatóságok fel

adatkörét is. A könyv igyekszik bemutatni a gyermeki 
jogok elméletét és érvényesülésének gyakorlatát is, va
lamint a gyermekvédelmi rendszerben végbe ment szak
mai változásokat mind az ellátások, szolgáltatások, mind 
az átalakult gyámhatósági rendszer hatósági intézkedé
sei tekintetében. 

Mivel a gyermekek, a családok védelme az utóbbi év
tizedekben a nemzetközi érdeklődés homlokterébe ke
rült, elengedhetetlen, hogy az Emberi Jogok Európai Bí
róságának a gyermekvédelmet érintő joggyakorlata, és 
a nemzetközi családjog alapvető szabályai röviden, de 
áttekintésre kerüljenek. 

A jogalkalmazók (hatóságok, gyermekvédelmi szak
emberek, így különösen: gyámhatóságok, bíróságok, 
szociális munkások, pártfogók, nevelőszülők), valamint 
a felsőoktatási alapképzésben, szakirányú továbbkép
zésben résztvevő hallgatók számára nélkülözhetetlen 
kézikönyv igyekszik a szerteágazó – hazai, és a nemzet
közi – jogszabályokat összefoglalva segítséget adni az 
eligazodásban. 

A segítségnyújtás szükségességét különösen az indo
kolja, hogy mindannyian felmérhetetlenül nagy hatást 
gyakorolunk munkánk során a gyermekek, családok éle
tére, akkor is, ha erről nincs közvetlen tapasztalatunk, 
ezért a szakemberek felelőssége igen nagy.

A védelem nem csak a szülők felelőssége, hanem a szé
les értelemben vett családé, közösségé is, az intézménye
ké, szakembereké, akik a gyerekekkel kapcsolatba ke
rülnek, de a jogalkotóé is, akiken múlik, hogy a jogsza
bályok és azok alkalmazása milyen mértékben védik és 
szolgálják a gyermekeket.2

2 Herczog M.: Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához, 
szerk. Herczog M. Család Gyermek Ifjúság Egyesület, Budapest, 2009. 
29. o.

AdAtvédelmi jog
magyar és európai szabályozás
Szerzők: jóri András, Soós Andrea Klára

2016 májusában kihirdették az eU új adatvédelmi rendeletét, amely 2018-tól az európai 
adatvédelmi jog alapja lesz. A rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 
millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén 
kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel, hogy felkészítsék az érdeklődő kö-
zönséget a két év múlva várható változásokra.

A könyv a jelenleg hatályos Infotv. magyarázata, valamint a teljesség igényével dolgozza fel 
az adatvédelmi gyakorlatot a kilencvenes évektől napjainkig. Ugyanakkor mindenkor kitekint 
a rendelet vonatkozó szabályára, a várható változásokra és az új trendekre is. A jogászi igé-
nyesség mellett a mű mindenki számára szól, aki személyes adatok kezelésével bármilyen 
módon és szerepkörben (adatkezelőként, adatfeldolgozóként vagy adatalanyként) kapcso-
latba kerül.

A könyv részletesen ismerteti a NAIH, a hazai bíróságok és az európai Bíróság gyakorlatát, kiemelve a legfontosabb ügye-
ket; ha az adott rendelkezés nem változott lényegesen, akkor kitér a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlatra is. egyes 
esetekben – ahol ennek az adatkezelők számára gyakorlati jelentősége lehet – a szerzők kifejtik a jogalkalmazói 
jogértelmezéssel kapcsolatos kritikájukat is.

Ára: 6000 Ft
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AKTUÁLIS MUNKAJOGI  
KÉRDÉSEK ÉS MEGOLDÁSOK  
SZEMINÁRIUM

2016. október 4.,  
Hotel Hungaria City Center 

Az előadók, akik egyben a könyv szerzői is, áttekintik az 
előző kiadás megjelenése, azaz 2014 áprilisa óta a mun-
kajogban bekövetkezett fejleményeket, valamint bemu-
tatják a 2016. júniusi Mt.-módosítás újdonságait is.  

ÉRINTETT TÉMAKÖRÖK:
 Munka- és pihenőidő (Pál Lajos)

 Díjazás, vezetők jogállása (Pál Lajos)

 A munkaviszony megszüntetése az újabb bírói  
   gyakorlatban (Lőrincz György)

 Munkajogi kártérítés (Lőrincz György)

RÉSZVÉTELI DÍJ MELEG BÜFÉEBÉDDEL:  22 000 Ft

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK  
MAGYARÁZATA (CD-MELLÉKLETTEL)

Harmadik, hatályosított kiadás

SZERZŐK: 
Kozma Anna,
Lőrincz György, 
Pál Lajos, 
Pethő Róbert

SZERKESZTŐ:
Kardkovács Kolos

ÁRA:  9000 Ft

ELŐADÓK:
 Pál Lajos ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő 

szakmai bizottság korábbi tagja, A Munka Törvény-
könyvének magyarázata c. könyv társszerzője. 
Rendszeresen oktat, illetve tart előadásokat konfe-
renciákon, különböző oktatási intézményekben Ma-
gyarországon és német nyelvterületen. Szerzője, 
szerzőtársa több munkajogi szakcikknek, szak-
könyvnek, illetve kommentárnak.

Lőrincz György ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előké-
szítő szakmai bizottság korábbi tagja, A Munka Tör-
vénykönyvének magyarázata c. könyv társszerzője. 
Ügyvédként elsősorban munkajogi tanácsadással, 
munkaügyi perek vitelével foglalkozik. A munkajog 
tárgykörében több kézikönyv, szakcikk szerzője, illet-
ve társszerzője.

 Az új Mt. elfogadását követően, 2012-ben igazi „jogi 
bestseller” lett. 2016 szeptemberében immár a harma-
dik kiadása jelent meg.

 A neves munkajogász szakemberek a legújabb aktu-
alizálás során főként az Mt. értelmezését segítő, egyre 
bővülő bírói gyakorlatot dolgozták fel.

 A kézirat lezárása az Mt. 2016. júniusi módosítását 
követően történt, így az olvasó a hatályos munkajoggal 
ismerkedhet meg a kötetben.

 A CD-mellékletben hetven aktualizált, szerkeszthető 
munkajogi iratminta található.

Jelentkezését leadhatja:
 a www.hvgorac.hu Szeminárium  

    aloldalán,
 a szeminarium@hvgorac.hu  

     e-mail címen vagy
 a (36 1) 349-7600-as faxszámon.

KÖNYV + SZEMINÁRIUM CSOMAGBAN

Szeminárium vendéglátással és A Munka Törvénykönyvének  
magyarázata c. kötet harmadik kiadása: 29 000 Ft

További információ:
www.hvgorac.hu/munkajog2016

A szemináriumon részt vevőknek a könyvet a megjelenését követően postázzuk el.  
   A részvételi díj tartalmazza a postaköltséget is.
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KÖVETKEZŐ SZ ÁMAINK VÁRHATÓ TARTALMÁBÓL:

A kéziratokat elektronikus úton kérjük megküldeni a gabor.zsolt@
hvgorac.hu címre. A megjelenésről a Szerkesztőbizottság dönt, 
a bármely okból elfogadásra nem kerülő kéziratokat a Szerkesztő-
bizottság nem őrzi meg. A Szerkesztőbizottság másodközlésre 
nem fogad el kéziratot. 

A Szerkesztőbizottság a kéziratok lektorálása és szerkesztése so-
rán fenntartja a jogot az írások kisebb, nem tartalmi, hanem for-
mai jellegű javítására, stilizálására. Az írások eredetiségéért a 
szerző a felelős.

Az írásokat Word 97-2003 formátumban, Times New Roman 
betű típussal, szimpla sorközzel, szokásos margóbeállítással, sor-
kizárt igazítással kell elkészíteni.

A Szerkesztőbizottság kéri a szerzőktől a kéziratokon a név, a tu-
dományos fokozat, illetve cím, foglalkozás, beosztás, munkahely 
és a szerző elérhetőségének (lakcím, telefon, e-mail) feltüntetését.
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LÁB JEGYZETEK SZÖVEGE IS BELESZÁMÍT. 

További követelményeket tartalmaz a Kiadó honlapján (www.
hvgorac.hu/folyoiratok_csoport/csaladi_jog_kiadvany) elérhető 
részletes formai útmutató. A részletes útmutatóban foglaltak ma-
radéktalan betartása a közlés feltétele!
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Hitelbiztosítékok
Szerzők: Anka Márton, Anka tibor, bodzási balázs, leszkoven lászló,  
Pomeisl András

SzerkeSztő: bodzási balázs 

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna 
a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekintő legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. ezért is 
kiemelkedően fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy a parlament 2016. 
június 13-án elfogadta a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak 
(2016. évi LXXVII. törvény) a legjelentősebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket 
a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

A kötet szerkesztője Bodzási Balázs, aki az utóbbi években több cikket és tanulmányt is publikált 
ebben a témában. A kötetben ő írja az újraszabályozott önálló zálogjogról, a fiducia-tilalomról, 
illetve annak a Ptk.-módosításban szereplő oldásáról szóló részeket. Ugyancsak Bodzási Balázs a 
szerzője az alzálogjogra, a zálogjogosulti bizományosra, illetve a zálogjog érvényesítését és meg-
szűnését tárgyaló fejezeteknek, valamint a garanciaszerződés szabályait bemutató résznek is.

A kötet szerzője Leszkoven László ügyvéd is, aki a Miskolci egyetem Állam- és Jogtudományi ka-
rán a Civilisztikai tudományok Intézetének egyetemi docense. Számos monográfia, kommentár és 
tanulmány szerzője, amelyek közül a zálogjoggal foglalkozó átfogó munkája 2001-ben jelent meg 
Miskolcon. A könyvben Leszkoven László egy általános áttekintő, bevezető részt ír, továbbá ő írja 
a kezességről és a tulajdonjog-fenntartásról szóló részeket is.

további szerzője a kötetnek Anka Tibor közjegyző, a Magyar Országos közjegyzői kamara elnökhelyettese. A kiemelkedő elméleti és 
gyakorlati szakember számos korábbi kodifikációban részt vett már. A kötetben Anka tibor az ingatlan-jelzálogjogra vonatkozó fejezet 
szerzője, amelyet az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó nélkülözhetetlen szabályok is kiegészítenek.

A szerzők között szerepel Anka Márton, a Magyar Országos közjegyzői kamara Jogi Irodájának munkatársa. A kötetben a szakterületé-
nek számító hitelbiztosítéki nyilvántartás szabályait mutatja be. emellett ő ír az elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a vételi jogról is.

A szerzői gárda nem lenne teljes Pomeisl András kúriai főtanácsadó nélkül. ő is a terület kiváló ismerője, a vonatkozó kommentárirodalom 
egyik meghatározó szerzője. A kötetben ő írja a zálogjog létrejöttéről, a zálogszerződésről, valamint a kézizálogjogról és az újraszabályo-
zott óvadékról szóló fejezeteket.

*  A Jogkódex előfizetők a könyvet a nyomtatott változaton túlmenően elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv ilyenfajta elektronikus elérése 2016 októberétől várható! 
A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehető igénybe.

Ára: 9000 Ft

Jogkódex előfizetőknek
50% kedvezménnyel: 4500 Ft*

Megjelenés: 
2016. szeptember

ÚJ MAGÁNJoG soRozAt 13. kÖtete
előrendelhető!

Az élettÁRsAk 
és vAGyoNi viszoNyAik
Második, átdolgozott kiadás

Szerző: szeibert orsolya

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktua- 
lizált, hanem bővített kiadás is, melynek célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasz-
talható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, 
hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettár-
sak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő 
rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére 
is sor kerül. A joggyakorlat részletes tárgyalása mellett a monográfia átdolgozva tartalmazza az 
Alkotmánybíróság élettársakat érintő gyakorlatát, a Ptk.-n túli jogszabályi változásokat, s a korábbi 
kötetben is szereplő széles körű kitekintést európára. A kötet kitér az élettársi kapcsolat megítélé-
sének hazai és európai szintű jogtörténetére, az európa egyéb országaiban szabályozott élettársi 
kapcsolat jellemzőire, valamint az európai bíróságok megközelítésére; s tartalmazza a bejegyzett 
élettársi kapcsolat szabályainak hazai elemzését.

**  A Jogkódex előfizetők a könyvet a nyomtatott változaton túlmenően elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv elekt-
ronikus elérése 2016 októberétől várható!  A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehető igénybe.

Ára: 7000 Ft

Jogkódex előfizetőknek
50% kedvezménnyel: 3500 Ft**

Megjelenés:  
2016. szeptember

ÚJ MAGÁNJoG soRozAt 14. kÖtete
előrendelhető!

Az Új magánjog sorozat legújabb kötetei
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