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Bevezetés 

 

Napjaink társadalmában uralkodó, olykor egymásnak ellentmondani látszó folyamatok 

ösztönöztek a dolgozat megírására, melyekkel mind magánemberként, mind munkámból 

kifolyólag gyakran találkozom. Melyek ezek? 

Az egyik ellentmondást abban látom, hogy bár a magyar társadalom család és 

gyermekpárti – amit az attitűdvizsgálatok is alátámasztanak
1
 – ennek ellenére azt 

tapasztalhatjuk, hogy egyre kevesebben kötnek a hagyományos családmodell alapjául 

szolgáló házasságot, s a megkötött házasságok nagy része is – körülbelül fele – válással 

végződik. A családi kapcsolatok tehát bomlékonyak, s egyre kevesebb gyermeknek adatik 

meg a lehetőség, hogy teljes családban nőjön fel. Ha körülnézünk szűkebb-tágabb 

környezetünkben, mindenkinek van olyan rokona, ismerőse, aki elvált, ismer olyan 

gyermeket, aki egyik szülő gondozásában nevelkedik. S az emelkedő tendenciát nem csak, 

hogy érezzük, de a statisztikai adatok is alátámasztják. A gyermekek 27 %-a 15 éves koráig 

megtapasztalja, hogy milyen egyszülős családban élni.
2
 Ez a gyermekek közel 1/3-a, ami 

ijesztően magas arány. Megdöbbentett Takács Péter klinikai szakpszichológus közétett
3
 

tapasztalata is, mely szerint szociális munkás képzésben részt vevő, másodéves nappali 

tagozatos hallgatók nem tudták értelmezni a családfő fogalmát, ami arra volt visszavezethető, 

hogy a 22 hallgató közül egy sem volt, aki teljes családban, azaz a szülők közös 

gondozásában nőtt volna fel
4
. Az egyszülős családban, vagy változó összetételű un. 

mozaikcsaládban felnövekvő generációtól hogyan várhatjuk a családi kapcsolatok – 

Alaptörvényben célul tűzött – erősítését? A különélő szülők gyermekeinek egy része nem 

fogja megtapasztalni mit jelent a házastársi szerep. Az apai, anyai viselkedésminta – 

amennyiben egyik szülővel sem szakad meg a kapcsolata – megtapasztalható lesz számukra, 

de hogy miként viselkedik egy férfi és egy nő házastársi szerepben, milyen 

kompromisszumokra van, vagy lenne szükség a sikeres együttéléshez, azt már kevésbé fogják 

ezek a gyermekek elsajátítani. A válás eredményeként sajnos nagyon sok gyermek el is veszíti 

egyik szülőjével és annak rokonságával a kapcsolatot, s mivel az esetek túlnyomó 

többségében a gyermekek ma is az anyánál kerülnek elhelyezésre
5
, az apai, a férfi 

                                                 
1
 SZALMA Ivett: „Attitűdök a házasságról és a gyermekvállalásról” Demográfia 2010/1. 40-41. o. 

2
 MURINKÓ Lívia – FÖLDHÁZI Erzsébet: „Háztartás és családszerkezet” Demográfiai portré 2012. 113. o. 

3
 TAKÁCS Péter: „Válás és következményei” http://emmt.ro/rendezvTakacsPeterhosszuarnyek.pdf 

4
 Ez azért is különösen lesújtó, mert éppen a szociális munkásoktól várjuk a válsághelyzetbe került személyek 

(felnőttek és gyermekek) megsegítését, a családi problémák megoldásában való közreműködést, holott a jól 

működő családi életről - ezek szerint - maguknak sincsenek tapasztalataik. 
5
 Ezt támasztja alá, hogy az egyszülős háztartások 87 % anya-gyermek típusú család. (forrás: lj. 2.) 
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viselkedésminta elsajátítására az ilyen gyermekeknek nem lesz megfelelő lehetőségük. Ez 

pedig nem csak a fiú, hanem a lánygyermekek esetében is problémát jelent. 

A válások magas száma tovább erősíti a fiatalokban a fogyasztói társadalom negatív 

hatásait, a partnerkapcsolatok is „áruvá” degradálódnak: ha nem működik a kapcsolat, le kell 

cserélni, nem kell bajlódni a megjavítással.  

A válás napjainkra konfliktuskezelési eszközzé vált. A partnerek (házastársak vagy 

élettársak) sok esetben nem beszélik meg egymással a felmerülő problémákat, vagy nem 

hajlandóak változ(tat)ni a családi béke érdekében, hanem egyszerűen kilépnek a 

problémásnak tartott kapcsolatból. Mivel a gyermekekben az esetek túlnyomó részében a 

szülői viselkedésminta rögzül, félő, hogy az elvált szülők gyermekei felnőve könnyebben 

döntenek maguk is a házasság felbontása mellett, ami csak tovább erősíti az amúgy is 

kedvezőtlen tendenciát.  

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény elfogadásával és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kodifikációja során ismét fellángoltak az 

indulatok az élettársi kapcsolatok
6
 jogi megítélése tekintetében. Azért hangsúlyozom, hogy 

csak a jogi megítélése tekintetében dúl(t) a vita, mert a társadalom évtizedek óta egyértelműen 

az elfogadás irányába haladt. Bár a házasságot a társadalom jogi védelemre is méltó 

intézménynek és az élettársi kapcsolathoz képest pozitív értéknek tartja, de az élettársi 

kapcsolatot sem tekinti már a többség devianciának, társadalmi elterjedtsége, elfogadottsága 

mára széles körű. „Az élettársi kapcsolatok terjedését jelzi, hogy 2001-ben a háztartások 6,3 

%-át, 2005-ben már 7,8 %-át alkotta egy élettársi kapcsolatban együtt elő pár (és az esetleges 

gyermekeik). Ez azt jelenti, hogy 2005-ben az egy családból álló házaspáros típusú 

háztartások 13,2 %-ában a partnerek házasságkötés nélkül éltek együtt.”
7
 A gyermekek 42 %-

a házasságon kívül születik.
8
 Ehhez képest ellentmondásosnak érzem, hogy az Alaptörvény – 

melyre a dolgozatomban később még visszatérek – a gyermek nélkül együtt élő, különnemű 

személyek élettársi kapcsolatát nem ismeri el családi kapcsolatnak, holott ez a kapcsolati 

forma is magában hordozza a gyermekvállalás, a tényleges családdá válás lehetőségét. Az 

Alaptörvény - ahogy az az elnevezéséből is kitűnik - olyan alapvető értékeket véd, mint a 

házasság és a család intézménye, ám e két intézményt - az Alaptörvény negyedik 

módosításáig - sem az Alaptörvény, sem a korábbi Alkotmány nem kapcsolta össze, hanem 

                                                 
6
 Élettársi kapcsolat alatt - dolgozatom témájához igazodóan - a különnemű személyek élettársi kapcsolatát 

értem. Az azonos neműek élettársi kapcsolatával nem kívánok foglalkozni, figyelemmel arra, hogy az ilyen 

kapcsolatból - sem természetes úton, sem jogi aktussal (örökbefogadás útján) - gyermek nem származhat. 
7
 MURINKÓ – FÖLDHÁZI (lj. 2.) 114. o. 

8
 KAPITÁNY Balázs – SPÉDER Zsolt: „Gyermekvállalás” Demográfiai portré 2012. 31. o. 
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mind a házasságot, mind a családot önállóan részesítette védelemben. Az Alkotmánybíróság 

1097/B/1993. AB határozatában megállapította, hogy "a család alkotmányos védelme 

nemcsak a házasságon alapuló családra, hanem a szociológiai értelemben vett családi életre is 

vonatkozik." Az Alaptörvény negyedik módosítása, mely kimondja, hogy a családi kapcsolat 

alapja a házasság, mintha nem volna figyelemmel a bekövetkezett társadalmi változásokra. 

Ezzel még véletlenül sem kívánom az sugallni, hogy az államnak ne lenne fontos, az 

Alaptörvényben is célul tűzött feladata a házasság védelme más együttélési formákkal 

szemben, hanem csak arra kívánok rámutatni, hogy ennek a védelemnek - véleményem 

szerint - nem az lenne a megfelelő módja, hogy az élettársi kapcsolatot nem ismeri el családi 

kapcsolatnak. A 32/2010. (III. 25.) AB határozat is rámutatott, hogy "a házasság értékként 

tételezése nem zárja ki, hogy a jogalkotó - figyelemmel a társadalmi tendenciákra, igényekre, 

a hagyományos családformák változására, egyszersmind elismerve a személyek jogát arra, 

hogy egyéni boldogságukat az általuk szabadon megválasztott kapcsolati keretben keressék - 

más, a házassághoz hasonló funkciójú kapcsolati formákat is védelemben részesítsen." A 

Csvt. tervezetéhez fűzött indokolás is rámutat, hogy a családnak, mint a társadalom legkisebb 

egységének kiegyensúlyozott működése nélkül nincs harmonikus társadalom és gazdaság. E 

kijelentéssel egyetértve a házasságkötések ösztönzésénél is fontosabbnak tartanám a meglévő 

családi kapcsolatok - legyen az házasságon vagy élettársi kapcsolaton alapuló - erősítését, 

stabilitásuk növelését. 

 

Vizsgált kérdések 

 

A gyermekek érdekének figyelembe vétele napjainkban kiemelkedő hangsúlyt kapott. E 

körben az alábbi kérdések merültek fel bennem:  

1. Mennyiben egyeztethető össze a gyermeki érdek a házasságok felbomlásával, az 

élettársi kapcsolatok megszűnésével? Hiszen a gyermek érdeke azt kívánná, hogy lehetőleg a 

szülők közös gondozásában, a szülők közti harmóniát megtapasztalva nőjön fel. Sajnos 

tudomásul kell venni, hogy ez az idilli elképzelés utópisztikus, hiszen az életközösségüket 

fenntartó szülők közös gondozásában felnövő gyermek sem biztos, hogy a harmonikus családi 

életről szerez tapasztalatokat. Tehát számos esetben a házasság felbontása, az életközösség 

megszüntetése és nem annak formális fenntartása szolgálja a gyermek érdekét. Ezért 

kutatásaim során inkább arra kerestem a választ, hogy a házasság felbontása, a szülők 

életközösségének megszűnése során miként érvényesül a gyermeki érdek? Jár-e hátrányokkal, 

esetleg előnyökkel – s ha igen, milyenekkel – a gyermek számára, ha szüleinek életközössége 
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megszüntetésre, házasságuk felbontásra kerül? Milyen jogi eszközök, megoldások biztosítják 

a gyermek érdekének érvényesülését a családi élet viharai közepette? Ahhoz, hogy erre 

választ kapjak, megvizsgálom, hogy a házasság felbontásához kapcsolódó un. járulékos 

kérdések közül melyek azok, amelyek érintik a gyermeket is, s e kérdések szabályozása során 

a gyermek mindenek felett álló érdeke miként jelenik meg. Élettársi kapcsolatban élő szülők 

esetében a kapcsolat felszámolása nem igényel bírósági közreműködést, hiszen köztük nincs 

olyan jogi kötelék, melynek felbontásáról rendelkezni kellene, de közös kiskorú gyermek 

esetén ugyanazok a kérdések várnak szabályozásra, mint házasságban élő szülők 

kapcsolatának felszámolásakor. A kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jogok 

gyakorlását, különélő szülő és a gyermek kapcsolattartást, a gyermektartás valamint a 

lakáshasználat kérdését élettárs szülők esetén is rendezni kell.  

2. A gyermeki érdek kapcsán számos tudományos munka az 1989-ben New Yorkban 

elfogadott gyermekjogi egyezménynek tulajdonít kiemelkedő jelentőséget, amelynek 3. cikke 

vezette be a gyermek „mindenek felett álló” érdekének fogalmát. Az egyezmény ratifikálását 

követően – igaz néhány évet igénybe vett – sor került mind a családjogi szabályozás 

módosítására
9
, mind a gyermekvédelmi rendszer átalakítására

10
. Azt gondolom nem vitatható 

az egyezmény jelentősége a gyermekjogok szempontjából, ám bennem felvetődött a kérdés: a 

korábbi jogi szabályozás nem volt-e figyelemmel a gyermeki érdekre, vagy a gyermekjogi 

egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozások csak a kialakult gyakorlatot, az 

erkölcsi elvárásokat foglalták egységbe? Hogyan jutottunk el a római jogban szabályozott, a 

gyermek élete és halála feletti rendelkezési jogot biztosító atyai hatalomtól a gyermek 

mindenek felett álló érdekéig? 

3. Ellentmondásosnak tartom, hogy bár a gyermeki érdek egyre hangsúlyosabbá válik, 

mégis azt tapasztalhatjuk, egyre több gyermek él rossz lakáskörülmények, anyagi nehézségek 

között. A szülőknek egyre kevesebb idejük és energiájuk van a gyermeknevelésre, a 

gyermekek egyre több időt töltenek intézményi keretek közt, valamint a TV, a számítógép 

előtt ülve. Egyre kevesebb gyermek nevelkedhet az érzelmi fejlődését, szocializációját is 

megfelelően biztosító, az érekeit legjobban szolgáló, a szülők együttélésén alapuló családban, 

melyben megtapasztalhatja mindkét szülő önzetlen, odaadó szeretetét, a család egysége által 

nyújtott biztonságot. Vajon a jogi szabályozás hiányosságai állnak ennek a helyzetnek a 

hátterében, vagy a problémák más okokra vezethetők vissza? A válások számának emelkedése 

                                                 
9
 1995.évi XXXI. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról 

10
 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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összefüggésbe hozható-e a jelzett problémákkal? A negatív irányú tendencia jogi eszközökkel 

vajon befolyásolható-e? 

A polgári házasság intézményét a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tvc. vezette be 

a magyar jogrendszerbe, s a válás lehetősége ekkortól intézményesült, bár - ahogy arra később 

még részletesebben kitérek - a házasságok felbontása nem volt teljesen kizárt az ezt megelőző 

időkben sem. Tekintettel arra, hogy a Ht. előtt a válással végződő házasságok száma 

elenyésző volt, a válással felmerülő problémák sem kívántak részletes jogi szabályozást. Ezért 

a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések szabályozását az 1800-as évek 

végétől kezdve kívánom áttekinteni elsősorban abból a szempontból, hogy a gyermekek 

érdekére figyelemmel volt-e már a jogalkotó, valamint a kialakult joggyakorlat. Figyelemmel 

arra, hogy ebben az időszakban bár létezett, de még nem volt jellemző és elterjedt az élettársi 

együttélés, a család felbomlását az 1980-as évekig még döntően a házassági életközösség 

megszűnése jelentette.  

 

Kutatás célja 

 

A kutatás célja a vizsgált kérdések bemutatásán keresztül rávilágítani a felbomló 

családban jelentkező azon problémákra, melyek a gyermek érdekével ellentétben állnak. A 

gyermek érdeke szempontjából aggályos mozzanatokat feltárva igyekszem választ adni arra, 

hogy a napjainkra kialakult helyzet a jogi szabályozás esetleges módosításával orvosolható-e. 

A társadalmi folyamatok és jogszabályi változások leírásával azt kívánom bemutatni, hogy 

egy–egy újonnan felmerülő problémára miként reagált korábban a joggyakorlat, valamint a 

jogalkotás. 

 

Kutatási terület lehatárolása 

 

A dolgozat két nagy témakört ölel fel: Egyrészt a család felbomlását, mely a házasság 

felbontásában, s az élettársi kapcsolatok megszűnésében ölt testet, másrészt a gyermek 

érdekének védelmét, mely, mint családjogi alapelv az egész családjogi szabályozást áthatja.  

Ha a házasság felbontását és az ahhoz kapcsolódó un. járulékos kérdéseket nézzük, mely 

utóbbiak jelentőséghez jutnak élettársi kapcsolatban élő szülők életközösségének 

megszűnésekor is, akkor azt láthatjuk, hogy a családjogi szabályozás jelentős részét kitevő 

joganyag vizsgálata válik szükségessé. Ezért nem törekszem arra, hogy ezeket a kérdéseket 

teljes részletességgel ismertessem. Nem az a célom, hogy pl. a gyermektartás, vagy a 
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kapcsolattartás valamennyi részletszabályát és kialakult gyakorlatát ismertessem, hanem 

azokat a problémákat kívánom kiemelni, melyek megítélésem szerint a gyermek érdeke 

szempontjából relevánsak. Az egyes részterületeket bemutató, minden kérdésre kiterjedő és a 

bírói gyakorlatot is feldolgozó monografikus művek megtalálhatók a jogi szakirodalomban
11

, 

ezért célom egy másfajta szempontú megközelítés volt, a jogi szabályozást és gyakorlatot 

kizárólag a gyermek érdeke szempontjából kívánom vizsgálni.  

Bár dolgozatomban alapvetően az anyagi jogi szabályok és az ezekhez kapcsolódó 

gyakorlat elemzésére törekszem, egyes eljárásjogi kérdések vizsgálata mégsem kerülhető 

meg. Így értekezésemben kitérek arra, hogy miként érvényesül a gyermek érdeke a bontó-, 

valamint a szülői felügyelet rendezésére irányuló peres eljárásokban. Az eljárásjogi kérdések 

körében sem célom az említett perekre vonatkozó valamennyi részletszabály ismertetése, 

hanem itt is a gyermek érdeke szempontjából fontos mozzanatokra koncentrálok.  

A gyermeket, de a szülőket is jelentősen megterhelő peres és államigazgatási eljárások 

elkerülése, mielőbbi lezárása, valamint a szülői együttműködés kialakítása és fenntartás 

szempontjából számos szakember kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a mediáció 

jogintézményének, mely az új Ptk. megalkotása kapcsán ismét az érdeklődés középpontjába 

került. Ennek az eljárásnak a fajtáira, az előnyeire szintén röviden kitérek. 

Figyelemmel arra, hogy bár egyre nagyobb a jogegységesítésre irányuló törekvés a 

családi jog területén is
12

, a nemzeti sajátosságok e területen jobban érvényesülnek, mint a 

magánjog egyéb területein (gondolok itt pl. a kötelmi jogra), ezért nemzetközi kitekintést csak 

annyiban kívánok tenni, amennyiben az hatást gyakorol(t), vagy gyakorolhat a magyar 

jogfejlődésre. E körben kiemelkedő jelentőségűek a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok 

Európai Bíróságának ítéletei, melyek az Emberi Jogok Európai Egyezményében deklarált 

jogok érvényesítését célozzák. Témám szempontjából az Egyezmény magán- és családi élet 

tiszteletben tartását deklaráló 8. cikkéhez kapcsolódó esetjognak van kiemelkedő jelentősége. 

A másik terület a szülői felügyeleti jogok kérdése, mely napjainkban a nemzetközi érdeklődés 

                                                 
11

 Ilyen monografikus művek – a teljesség igénye nélkül: 

Bencze Lászlóné: Gyermekelhelyezés, gyermektartás (HVG-ORAC 2001.) 

Bencze Lászlóné – Csánitzné Csiky Ilona – Csiky Ottó: A házasság megkötése, felbontása, házastársi tartás 

(HVG-ORAC 1999.) 

Somfai Balázs: A kapcsolattartás mint a gyermek emberi joga (HVG-ORAC 2009.) 

Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve (HVG-ORAC 2012.) 

Brávácz Ottóné - Szőcs Tibor: Jogviták határok nélkül: joghatóság, külföldi határozatok elismerése és 

végrehajtása polgári ügyekben (HVG-ORAC 2003.) 
12

 Számos, a családi jog területét érintő, az Európa Tanács által kiadott Ajánlás látott az elmúlt évtizedekben 

napvilágot, nemzetközi egyezmények és európai uniós rendeletek jelzik a jogegységesítési törekvéseket.  
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középpontjában áll. E körben a közös szülői felügyelet és a váltott elhelyezés kérdései, az e 

területen szerezett gyakorlati tapasztalatok foglalkoztatják a jogtudományt.  

Napjaink intenzív társadalmi mobilitására tekintettel egyre több gyermek nevelkedik 

olyan családban, melyben a szülők állampolgársága különböző. Ezekben az esetekben a 

család felbomlása még több probléma forrásává válik, s szélesebb jogi szabályozást igényel. 

Az Európai Unió a probléma jelentőségét felismerve szabályozta a szülői felelősségre, 

gyermektartásra, kapcsolattartásra vonatkozó joghatósági szabályokat, meghatározta az ilyen 

jogvitákban alkalmazandó jogot, valamint az egyik tagállamban született határozatok más 

uniós tagállamban történő elismerésének és végrehajtásának rendjét. Ezek a szabályok nem 

vitásan a gyermek érdekét szolgálják, dolgozatomban ezekre a kérdésekre mégsem kívánok 

részletesen kitérni, mert e rendelkezések megítélésem szerint inkább a polgári eljárásjog, a 

nemzetközi magánjog területére tartoznak, s önálló dolgozat tárgyát képezhetik. A téma 

önálló feldolgozását indokolja, hogy nem csak az európai uniós szabályozás jelentős a 

nemzetközi elemet is tartalmazó családi jogi jogvitákban, hanem számos két és többoldalú 

nemzetközi egyezmény is született e téren.
13

 Az ilyen ügyekben a jelen dolgozatban jelzett 

problémák mellett tehát további leküzdendő nehézségek, akadályok is jelentkeznek, melyekre 

a különböző nemzetközi dokumentumok
14

 próbálnak – legalább részben – megoldást találni.  

 

Kutatási módszer 

 

Dolgozatomban alapvetően a magyar jogfejlődés bemutatására törekszem az 1877. évi 

gyámtörvénytől kezdve a Ht.-n és Csjt.-n keresztül egészen az új Polgári Törvénykönyv 

Családjogi Könyvének megalkotásáig.  

A kutatás részét képezte a vizsgált életviszonyokat szabályozó jogi normák feltárása, amit 

nehezített, hogy a gyermektartás, kapcsolattartás részletkérdései az 1980-as évekig nem 

törvényi, hanem rendeleti szinten kerültek szabályozásra. 

Munkám során a gyakorlatiasság elve vezérelt, ezért kitérek a bírói jogalkalmazás során 

kimunkált elvekre, mert álláspontom szerint a gyermek számára annak van kiemelkedő 

jelentősége, hogy érdekeit, törvényben megfogalmazott jogait a mindennapok során, az őt 

                                                 
13

 A témáról részletesen: Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve (HVG-ORAC 2012.) és Brávácz 

Ottóné - Szőcs Tibor: Jogviták határok nélkül: joghatóság, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása 

polgári ügyekben (HVG-ORAC 2003.) 
14

 pl. az 1980-ban Hágában elfogadott, „A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól 

szóló” egyezmény, valamint az 1996-ban szintén Hágában kelt, „A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét 

szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, 

alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló” Egyezmény  
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érintő döntések meghozatalakor figyelembe veszik-e; hiszen önmagában a leghangzatosabb 

jogi szabályozás sem ér semmit, ha a gyakorlatban nem, vagy nem megfelelően kerül 

alkalmazásra. A bírói gyakorlatot a Legfelsőbb Bíróság és a Kúria által közzétett eseti 

döntések, irányelvek és a szakirodalomban – elsősorban jogtudományi folyóiratokban – 

megjelent tanulmányok feldolgozásával kívánom bemutatni. Munkám során természetesen 

támaszkodom a témához kapcsolódó monografikus művekre és a kommentár-irodalomra is. A 

jogfejlődés bemutatásának részeként kitérek az Alkotmánybíróság témám szempontjából 

releváns határozatainak ismertetésére. A Csjt. hatályba lépését megelőzően érvényesülő bírói 

gyakorlat megismerésében túlnyomó részt a Szladits Károly által szerkesztett Magánjogi 

Döntvénytár kötetei voltak segítségemre. 

A család fogalmának elemzésénél feldolgoztam a strasbourgi Emberi Jogok Európai 

Bíróságának a dolgozatban hivatkozott határozatait, míg a közös szülői felügyeletre, váltott 

elhelyezésre vonatkozó, külföldi tapasztalatokat bemutató résznél a magyar nyelven 

rendelkezésre álló források mellett a német jogtudományban megjelent tanulmányok álltak 

rendelkezésemre.
15

 

A téma komplexitása miatt a gyermek érdekeinek vizsgálata során nem hagyhatók 

figyelmen kívül a válás gyermekekre gyakorolt pszichés, gazdasági és társadalmi hatásai sem, 

hiszen a jogi szabályozás kialakításánál ezekre figyelemmel kell lenni, kísérletet kell tenni az 

e terülteken jelentkező hátrányok – jogi eszközökkel történő – kiküszöbölésére is. Ezért 

dolgozatomban felhasználom az egyéb társadalomtudományok (szociológia, pszichológia) 

eredményeit, megállapításait is, nem szorítkozom kizárólag a jogirodalmi művek 

feldolgozására. Célom nem csak a jogi szabályozás és joggyakorlat történeti változásainak 

bemutatása, hanem törekszem azon társadalmi problémák legalább jelzésszerű felvillantására 

is, melyek hatással vannak a gyermek helyzetére, s amelyek a jogi szabályozás változásait is 

indokolták. A társadalmi folyamatok leírása során döntően a Központi Statisztikai Hivatal 

Népességtudományi Kutatóintézetének különböző kiadványait (Demográfia c. folyóirat, 

Kutatási Jelentések, Demográfiai Portré c. kötetek, KorFa c. folyóirat, stb.) használtam fel. 

A téma feldolgozásánál kitérek az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire is. 

Figyelemmel arra, hogy a törvény hatályba lépése óta még rövid idő telt el, az új családjogi 

szabályozás gyakorlatáról még nem beszélhetünk. Az új törvény kapcsán így annak 

bemutatására törekszem, hogy az mennyiben tér el a korábbi rendelkezésektől, s vajon 

továbbra is alkalmazhatóak-e a joggyakorlatban kimunkált elvek.  

                                                 
15

 „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” című, 14 naponként megjelenő, Ernst und Werner Gieseking 

GmbH. által kiadott német jogtudományi folyóiratban megjelent tanulmányokat dolgoztam fel. 

http://www.gieseking-verlag.de/index.php
http://www.gieseking-verlag.de/index.php
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1. A család  

 

1.1. A család fogalma 

 

1.1.1. A család fogalma a különböző jogforrásokban 

 

A „család” kifejezést, mint magától értetődőt, számos nemzetközi egyezmény, hazai 

jogszabály használta és használja anélkül, hogy meghatározná a család fogalmát. A hazai 

jogalkotás sem tett kísérletet a „család” jogi fogalmának meghatározására egészen 2011-ig.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
16

 16. cikkében deklarálja a családalapítás 

szabadságát, kimondja, hogy a család a társadalom természetes és alapvető közössége, 

amelynek joga van a társadalom és az állam védelmére. Ugyanezt erősíti meg az 1993. évi 

XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (Emberi Jogok Európai Egyezménye) 12. 

cikke, mely szerint a házasságkötési korhatárt elért férfiaknak és nőknek joguk van a 

házasságkötésre és a családalapításra, az e jog gyakorlását szabályozó hazai törvények szerint. 

Ezt szinte szó szerint ismétli meg az 1976. évi 8. tvr-rel kihirdetett, 1966-ban elfogadott 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 23. cikkében, mely rögzíti, hogy az 

egyezményben részes államoknak a házasságkötésre alkalmas korban levő férfiak és nők 

házasságkötési és családalapítási jogát el kell ismerni. Az utóbbi két nemzetközi egyezmény – 

az elfogadásukkor fennálló társadalmi viszonyoknak megfelelően – a házasságot még férfi és 

nő közötti viszonyaként fogta fel
17

, és a házasságkötés jogát összekapcsolta a családalapítás 

jogával, ami arra enged következtetni, hogy a család alapjának egy férfi és egy nő közti 

törvényes házasságot tekintette. Ezt az értelmezést támasztja alá az is, hogy az egyezmények 

elfogadásakor a homoszexuális cselekményeket az európai államok még általában büntették
18

, 

így az azonos neműek párkapcsolata még biztosan nem tartozott e fogalom körébe.  

A család definícióját - annak ellenére, hogy magát a fogalmat használták – ezek az 

egyezmények nem határozták meg. 

                                                 
16

 Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10-én 
17

 Ezzel ellentétes álláspont: DRINÓCZI Tímea – ZELLER Judit: „A házasság és a család alkotmányjogi 

helyzete” Jura 2006/1. 17. o. „Mivel az egyezmények általában a férfiak és a nők házasságkötéshez való jogának 

kategóriáját használják, nem dönthető el egyértelműen, hogy itt a férfiak és a nők egymás közötti, vagy általános 

értelemben vett házasságkötéshez való jogáról van-e szó.” - Álláspontom szerint az egyezmények keletkezéskor 

még nem merült fel az azonos neműek házasságkötéshez való joga, ennek elismerése iránti igény, így evidens 

volt, hogy a házasságkötés szabadsága férfi és nő közti házasságkötést jelentett.  
18

 VASILY LUKASHEVICH: „Egy új európai család” Fundamentum 2010/3. 120. o. 
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A 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett, Európai Unió Alapjogi Chartája 9. cikkében 

– az Emberi Jogok Európai Egyezményéből kiindulva – szintén kimondja, hogy biztosítani 

kell a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot, az e jogok gyakorlását szabályozó 

nemzeti törvények szerint. E cikk szövegezése a Római Egyezményhez képest – reflektálva az 

időközben Európa szerte bekövetkezett jelentős társadalmi változásokra – korszerűsítésre 

került annak érdekében, hogy azon esetek is a hatálya alá tartozzanak, amikor a nemzeti 

jogszabályok a házasságon kívül más útját is elfogadják a családalapításnak. E cikk nem tiltja, 

de nem is biztosítja a házassági státus megadását két azonos nemű személy párkapcsolatának. 

E jog alkalmazási köre tehát tágabb lehet, mint az Emberi Jogok Európai Egyezményében 

megfogalmazott jogosultság, amennyiben a nemzeti jogszabályok így rendelkeznek.
19

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga 

van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. Az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának számos elé került esetben kellett választ adnia arra kérdésre, hogy 

milyen kapcsolatok tartoznak a magán- és családi élet fogalma körébe. A társadalmi 

változások hatással voltak a Bíróság gyakorlatára is, így a család fogalmának változása jól 

nyomon követhető a Bíróság esetjogában is. A Bíróság már elég korán arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy nem csak a házasságon alapuló, un. törvényes családi kapcsolatok 

tartoznak a családi élet fogalma körébe, hanem a 8. cikk hatálya alá tartoznak a tényleges 

együttélésen alapuló, de facto családi kapcsolatok is. Tehát az élettársi kapcsolatok 

(különnemű személyek esetében) – a Bíróság gyakorlata értelmében – már régóta a családi 

élet fogalmi körébe tartoznak. Kifejtette, hogy a házasságon kívüli kapcsolatból született 

gyermek születésének pillanatától fogva részévé válik a családnak, de hogy a családi 

kapcsolat a szülő és a házasságon kívül született gyermek közt ténylegesen fennmarad-e, 

számos tényezőtől függ. (pl. Marckx v. Belgium Judgement of 13. June 1979. No. 6833/74., 

Johnston and Others v. Ireland Judgement of 18. Dec. 1986. No. 9697/82., Elsholz v. 

Germany Judgement of 13. July 2000. No.25735/94.). Több határozatában azt is kifejtette a 

Bíróság, hogy még az együttélés sem feltétlenül szükséges a családi élet meglétének 

megállapításához, de az szükséges, hogy a kapcsolat ne csak formálisan fennálló, hanem 

ténylegesen létező legyen. (pl. Berrehab v. the Netherlands, Judgement of 21. June 1988. No. 

10730/84., E. A. and A. A. v. the Netherlands Decision of 6. Jan. 1992. No. 14501/89., 

Keegan v. Ireland Judgement of 26. May 1994. No. 16969/90.) Így a szülő – gyermek viszony 

sem feltétlenül tartozik a családi élet fogalma alá, ha az tényleges tartalom nélküli, kizárólag 
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 „Magyarázatok az Alapjogi Kartához” Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007. 12. 14. C 303/21. 
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formális kötelék. A tényleges kapcsolat fennállása együttélés hiányában akkor állapítható 

meg, ha a szülő tartja a kapcsolatot tőle különélő gyermekével, hozzájárul a tartásához, 

érdeklődik a gyermek állapota, hogyléte felől. A bíróság még akkor is megállapíthatónak látta 

a családi élet fennállását, amikor a szülő és házasságon kívül született gyermeke között nem 

volt semmilyen tényleges kapcsolat, ez azonban nem az ő, hanem mások (a vizsgált esetben 

az anya és annak férje) magatartására volt visszavezethető. E körben a bíróság azt értékelte, 

hogy az apa mindent megtett annak érdekében – már a gyermekek születése előtt és azt 

követően is –, hogy gyermekeivel a kapcsolatot tarthassa. (Anayo v. Germany Judgement of 

21. Dec. 2010. No. 20578/07.) 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben (továbbiakban: Szmtv.) megjelenő magyar 

szabályozás és az ennek nyomán kialakult bírói gyakorlat az EJEB gyakorlatát csak részben 

követi, s kevésbé szigorú szabályokat állapít meg. A Legfelsőbb Bíróság közzétett eseti 

döntésében megállapította, hogy „a szülői felügyeleti joggal rendelkező nem magyar 

állampolgár családtagi minőségének a megítélésében nem változtat az a körülmény, hogy nem 

él közös háztartásban a gyermekével.”
20

 A hivatkozott idegenrendészeti ügyben hozott 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perben azonban az volt a legfőbb 

bírói fórum álláspontja, hogy azt kellett volna vizsgálnia a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatalnak, hogy a kérelmező a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal 

rendelkezik-e, és nem azt, hogy ezt a jogát ténylegesen gyakorolja-e. „Az Szmtv. 2. § bg) 

pontja ugyanis akként rendelkezik, hogy családtagnak minősül a kiskorú magyar állampolgár 

felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy. Megállapítható tehát, hogy a szülői 

felügyeleti joggal rendelkezés önmagában megalapítja a családtagi minőséget, ahhoz nem 

szükséges, hogy az adott személy a szülői felügyeleti jogot gyakorolja. Ezért mind az első, 

mind a másodfokú hatóság túllépte a hatáskörét akkor, amikor azt vizsgálta, hogy a kérelmező 

a szülői felügyeleti jogát gyakorolja-e, tekintettel arra, hogy az a jogszabályoknál fogva nem 

feladatuk, ugyanis önmagában a szülői felügyeleti joggal való rendelkezés megalapozza a 

családtagi minőséget.”
21

 

A szülő – gyermek viszonyon túl a nagyszülő – unoka kapcsolat is a családi élet körébe 

tartozik, amennyiben az ténylegesen létező kötelék. (Lawlor v. United Kingdom Dicison of 

14. July 1988. No. 12763/87., Bronda v. Italy Judgement of 9. June 1998. No. 22430/93.) 
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Az azonos neműek párkapcsolatának megítélésében figyelhető meg a legnagyobb változás 

a Bíróság esetjogában. A Mata Estevez v. Spain ügyben (Decision of 10. May. 2000., No. 

56501/00.) a Bíróság elismerte ugyan, hogy az azonos nemű személyek tartós kapcsolata a 

magánélet fogalmi körébe tartozik, de még nem tartotta a családi élet fogalma alá 

sorolhatónak. A szemléletbeli változás 2010-ben következett be, amikor a Schalk and Kopf v. 

Austria ügyben (Judgement of 24. June 2010., No. 30141/04.) meghozott ítéletével 

kinyilvánította, hogy azoknak az azonos nemű pároknak az együttélése is a családi élet 

fogalma alá tartozik, akik közös háztartásban, stabil párkapcsolatban élnek.
22

 A Bíróság 

ítéletében hivatkozott arra, hogy az Egyezmény értelmezése során mindig figyelemmel kell 

lenni a fennálló társadalmi viszonyokra, s e körben nem hagyta figyelmen kívül az európai 

országok többségében a homoszexuális párkapcsolatok megítélése tekintetében bekövetkezett 

változásokat. Mindazonáltal kifejtette, hogy az egyes tagállamok joga eldönteni azt, hogy az 

adott állam biztosítja-e az azonos nemű személyek számára a házasságkötés jogát, s 

amennyiben elismeri is az együtt élő, azonos neműek párkapcsolatát (pl. nyilvántartott 

élettársi kapcsolatként, mint Ausztria, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatként, mint 

Magyarország), akkor sem köteles ugyanolyan jogállást biztosítani számukra, mint a 

házastársak számára.  

 A családot az általános emberi jogi egyezményeken túlmenően a szociális tárgyú 

nemzetközi egyezmények
23

 is a társadalom természetes és alapvető egységének tekintik, és 

kimondják, hogy a családnak joga van a szociális, jogi és gazdasági védelemhez. A 

Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
24

 10. cikkében a 

részes államok vállalták, hogy a lehető legszélesebb körű védelmet és segítséget nyújtanak a 

családnak, amely a társadalom természetes és alapvető egysége, különösen a családalapítás 

tekintetében és addig, amíg a család felelős az eltartott gyermekek gondozásáért és 

neveléséért. „Ez utóbbi kitétel arra enged következtetni, hogy a család különös jelentőségét 

azáltal nyeri, hogy – tipikusan – nagykorúságukat még el nem ért gyermekek nevelkednek 

keretei között.”
25

 

Az általam kiragadott nemzetközi egyezmények láthatóan használják a család fogalmát 

anélkül, hogy annak definícióját megadnák.  

                                                 
22

 Lásd LUKASHEVICH (lj. 26.) 121. o. 
23 Így az 1976. évi 9. tvr. által kihirdetett, az Egyesült Nemzetek közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 

16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 10. cikke, valamint 

a 1999. évi C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális Karta 16. cikke. 
24

 Az 1966-ban az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezményt az 1976. évi 9. tvr. hirdette ki hazánkban. 
25

 SZEIBERT Orsolya: „Házasság – házasságon kívüli partnerkapcsolat – család a nemzetközi emberi jogi 

egyezmények, az Alkotmány és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében” IN: SAJÓ András: Alkotmányosság a 
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2011. december 31. napjáig hatályos Alkotmányunk 15. §-a rögzítette, hogy a Magyar 

Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. A 2011-ben elfogadott Alaptörvény L) 

cikk (1) bekezdése szerint Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, 

önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet 

fennmaradásának alapját. Kimondja, hogy a családok védelmét sarkalatos törvény 

szabályozza. Az Alaptörvény idézett rendelkezése a család társadalmi fontosságát 

hangsúlyozza, mintegy indokát adva a különleges védelemre való jogosultságnak, de továbbra 

sem határozta meg a család fogalmát. Ezt a „hiányt” pótolta a családok védelméről szóló 

2011. évi CCXI. törvény 7. §-a, mely az először határozta meg jogi normába foglaltan a 

család definícióját: „A család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét 

megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy 

egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság. Egyenesági rokoni kapcsolat 

leszármazással vagy örökbefogadással jön létre.”
26

 A család fogalmát a törvény jóval szűkebb 

körben vonta meg, mint ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában 

kialakította. A Csvt. értelmében ugyanis nem minősül családi kapcsolatnak az élettársak 

együttélése sem heteroszexuális, sem homoszexuális párok esetében. Gyermeküket közösen 

nevelő élettársak esetében a szülő – gyermek viszony családi kapcsolatnak minősül, de az 

élettársként, házasságkötés nélkül együtt élő szülők egymás közti kapcsolata már nem 

feltétlenül tekinthető családi kapcsolatnak, ahogy a nem közös gyermekeiket közös 

háztartásban nevelő élettársak és gyermekei együttélése sem minősül családi köteléknek. Az 

Alkotmánybíróság 43/2012. (XII. 20.) számú határozatával a családvédelmi törvény 

hivatkozott rendelkezését alaptörvény-ellenes mivolta miatt megsemmisítette. Kifejtette, hogy 

a Csvt. 7. §-ában megjelenő család-fogalom az Alaptörvény L. cikkével nem azonos, az abban 

foglaltakhoz képest leszűkítő definíciót ad, így nem képes eleget tenni az e cikkből fakadó 

szélesebb körű állami intézményvédelmi kötelezettségnek. Az Alaptörvény hivatkozott 

rendelkezése – az Alkotmánybíróság értelmezése szerint – nem kapcsolja össze a házasság és 

a család fogalmát, hanem mindkettőt önállóan részesíti védelemben. Már az 1097/B/1993. AB 

határozatban is kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy „a család alkotmányos védelme nemcsak 

a házasságon alapuló családra, hanem a szociológiai értelemben vett családi életre is 

vonatkozik.” A 43/2012. (XII. 20.) AB határozat érdemei közé sorolható, hogy a gyermekek 

érdekeire hivatkozva megerősítette, hogy a házasságon alapuló családhoz hasonló védelmet 

                                                 
26

 2011. évi CCXI. törvény 7. § 



20 

 

kell élveznie azoknak a tartós, élettársi kapcsolatra épülő családoknak is, amelyekből közös 

gyermek származik.  

A Csvt. vitatott rendelkezése az 1993-as alkotmánybírósági határozathoz képest jelentős 

visszalépést jelentett, és a „család lehető legszűkebb fogalmát”
27

 adta meg. Nem követte 

azonban az Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát, mert az 

azonos nemű élettársak kapcsolatát továbbra sem minősítette családi kapcsolatnak. Az 

Alkotmánybíróság hivatkozott a korábbi, 154/2008. (XII. 17.) AB határozatára, melyben 

kifejtette, hogy „a jogalkotó az azonos nemű bejegyzett élettársak számára – az 

örökbefogadás kizárásával – nem kívánja elősegíteni a jogi értelemben vett családdá válást”. 

Megerősíti a 14/1995. (III. 13.) AB határozatban megfogalmazott megállapítást, mely szerint 

„a házasság tipikusan a közös gyermekek születését és a családban való felnevelését célozza”, 

kimondja, hogy az Alaptörvény L.) cikkéből az a következtetés vonható le, hogy „az állam az 

élet továbbadásának potenciális lehetősége miatt, e célhoz kötötten védi a családot. Ebből 

következik, hogy az Alaptörvényben biztosított fokozott védelmet az e cél szolgálatára nem 

képes kapcsolatok nem igényelhetnek”. Az Alkotmánybírósági határozat indokolása tehát 

különbséget tesz az azonos nemű és a különnemű személyek élettársi kapcsolata között, 

melyek közül ez utóbbit tartja a család fogalma alá besorolhatónak. A Csvt. vitatott 

rendelkezésének nemzetközi szerződésbe ütközését a taláros testület nem vizsgálta, 

figyelemmel arra, hogy a jogszabályhely alaptörvény-ellenességét az Alaptörvény L.) 

cikkének sérelme miatt megállapította. Az Emberi Jogok Európai Bírósága az EJEE 12. 

cikkének
28

 értelmezéséhez kapcsolódóan kifejtette, hogy bár a házasságkötés célja a 

családalapítás, azaz a gyermekvállalás, a gyermek nemzésére, felnevelésére való képtelenség 

önmagában nem zárja ki a házasságkötéshez való jogot, így kizárólag ezen az alapon nem 

zárható ki az azonos neműek házasságkötéshez való joga sem. (Goodwin v. United Kingdom, 

Judgement of 11. July 2002. No. 28957/95., Schalk and Kopf v. Austria, Judgement of 24. 

June 2010. No. 30141/04.) 

Mint láthattuk, az Emberi Jogok Európai Bírósága több ítéletében
29

 kifejtette, hogy a 

részes államok nem kötelesek biztosítani az azonos nemű személyek számára a 

házasságkötéshez való jogot, de már viszonylag korán elismerte, hogy kapcsolatuk a 

magánélet szférájába tartozik, s az életviszonyok változásához igazodva később azt is 
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kimondta, hogy az azonos neműek érzelmi és szexuális kapcsolata a családi élet védett körébe 

sorolható
30

. Az Alkotmánybíróság 43/2012. (XII. 20.) számú határozata ezt az európai szintű 

szemléletváltozást nem követi, jóllehet korábban maga az Alkotmánybíróság is kifejezésre 

juttatta, hogy „két személy tartós életközössége megvalósíthat olyan értéket, mely az 

együttélő személyek nemétől függetlenül igényt tarthat a jogi elismerésre”
31

.  

Az Alkotmánybíróság ismertetett határozatát követően az Országgyűlés 2013. 04. 01-i 

hatállyal akként módosította az Alaptörvényt, hogy rögzítette: a családi kapcsolat alapja a 

házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Ezzel a módosítással figyelmen kívül hagyta az 

Alkotmánybíróság több határozatában megjelent érvelését, mely szerint az állam 

családvédelmi kötelezettsége a szociológiai értelemben vett családi életre is kiterjed, s nincs 

tekintettel az európai tendenciákra sem. Ha figyelembe vesszük, hogy az Alaptörvény is 

hangsúlyozza a család reprodukciós funkciójának fontosságát, akkor szintén érthetetlen az 

élettársi kapcsolatokkal való szembenállás, hiszen a különnemű személyek élettársi 

kapcsolata magában hordozza az élet továbbadásának lehetőségét (természetes úton és 

reprodukciós eljárás igénybe vételével egyaránt). Figyelmen kívül hagyta az alkotmányozó 

hatalom azokat a társadalmi változásokat, melyek az elmúlt évtizedekben lezajlottak, s 

melynek eredményeként a gyermekek közel fele házasságon kívül, többnyire élettársi 

kapcsolatból származik.
32

  

Az államnak az Alkotmányból, majd később az Alaptörvényből következő kötelezettsége 

a család intézményének védelme, de ezzel párhuzamosan „tiszteletben kell tartania az egyén 

családi élettel kapcsolatos döntéseit, mely döntések joga az emberi méltósághoz, 

önrendelkezéshez, családi élethez való jogból következik. A negyedik Alaptörvény-módosítás 

óta most már az Alaptörvényben is megjelenő szűkített családfogalommal az állam az 

egyének legszemélyesebb döntéseibe avatkozik bele, ami sérti a más párkapcsolati formát 

választók családi élethez való jogát és ezzel közvetve korlátozza az emberi méltóság és 

önrendelkezés jogát."
33

  

Annak megítélése, hogy mely kapcsolatok tartoznak a család fogalma körébe, a német 

jogban sem volt ellentmondásoktól mentes. A család fogalmát a német családjogi szabályozás 

sem határozza meg, az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése azonban akként rendelkezik, 
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 Lásd LUKASHEVICH (lj. 18.) 119. o. 
31

 14/1995. (III. 13.) ABh. 
32

 KAPITÁNY - SPÉDER (lj. 8.) 31. o. 
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 LÁPOSSY Attila – SZABÓ-TASI Katalin – SZAJBÉLY Katalin: "A család(fogalom) és más alapjogok - 

alkotmányjogi megközelítésből" Családi Jog 2013/1. 4. o. 
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hogy a házasság és a család az állam különös védelme alatt áll.
34

 A német Alkotmánybíróság 

először az apai hatalommal kapcsolatos 1959-ben meghozott ítéletében foglalkozott a család 

fogalmával, és mintegy definíció-szerűen fogalmazta meg, hogy a család a szülőket és 

gyermekeket magába foglaló közösség, majd egy jövedelemadóval összefüggő 1964-es 

döntésben kimondta, hogy család alatt a szülőkből és gyermekekből álló közösséget kell 

érteni. Ezt az irányt erősítette meg a feleség névviselési jogával foglakozó 1978. évi határozat, 

mely indokolásában kitért arra, hogy a család - az alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése 

szempontjából - alapvetően az egy háztartásban egyesülő szűk családot jelenti, ezek pedig a 

szülők és gyermekeik.
35

 Egyes német jogtudósok ezt a szűkre szabott családfogalmat nem 

tartották ésszerűnek és megalapozottnak, mert az szerintük egyrészt nem vezethető le az 

alaptörvény történeti értelmezéséből, másrészt álláspontjuk szerint nem egyeztethető össze az 

alaptörvény védelmi funkciójával, hogy pl. a nagyszülő–unoka, nagybácsi–unokaöccs közti 

kapcsolatot, vagy a testvéri kapcsolatokat teljesen kizárja a család fogalmából.
36

 A német 

Alkotmánybíróság 2008. december 18-án meghozott
37

 döntéséig a német jogban ez a szűkre 

szabott, a szülő – gyermek viszonyra korlátozott családfogalom érvényesült. A 2008-as, gyám 

kiválasztásával összefüggő ügyben az Alkotmánybíróság utalt az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának - korábban általam már ismertetett - gyakorlatára, mely a családi élet fogalmát 

kiterjesztően értelmezi, s mely a nagyszülő–unoka kapcsolatot is egyértelműen e fogalom 

körébe tartozónak tekinti. A családi élet tiszteletben tartásának követelménye azt a 

kötelezettséget rója az Emberi Jogok Európai Egyezményében részes tagállamokra, hogy 

tegyék lehetővé ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulását, fenntartását. Ez a német 

Alkotmánybíróság által vizsgát esetben azt jelenti, hogy a gyámrendelés során figyelemmel 

kell lenni a nagyszülő-unoka közti családi kötelékre is. A határozat indokolása kinyilvánítja, 

hogy az európai emberi jogi egyezmény szövege és a hozzá kapcsolódó bírósági gyakorlat az 

alkotmányjog területén segítséget nyújthat az alaptörvényben megfogalmazott alapjogok és a 

jogállami alapelvek tartalmának és terjedelmének meghatározásához egészen addig, míg az 

nem vezet az alaptörvényben biztosított alapjogok védelmének korlátozásához, vagy 

csökkentéséhez. Ezen határozattal a német Alkotmánybíróság egyértelműen elkötelezte magát 

az Emberi Jogok Európai Bírósága által kimunkált, tágabb értelemben vett család-fogalom 

elfogadása mellett. 

                                                 
34

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 6. Abs 1.: „Ehe und Familie stehen unter dem 

besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.” 
35

 OTTE, Gerhard: „Gilt noch der enge Familienbegriff?” Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2013/8. 586. 
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 lsd. ugyanott (lj. 35.) 
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 BVerfG, 1 BvR 2604/06 vom 18.12.2008 - olvasható: 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20081218_1bvr260406.html 
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Az osztrák jog megadja a család törvényi fogalmát
38

, s akként rendelkezik, hogy a család 

alatt a közös felmenők valamennyi leszármazóját érteni kell. A köztük lévő kapcsolatot 

rokonságnak nevezzük, míg az egyik házastársnak a másik házastárs rokonaival fennálló 

kapcsolata a sógorság fogalma alá tartozik.  

 

1.1.2. A család fogalma a különböző tudományágakban 

 

A jogtudomány már a Csvt. elfogadása előtt is tett kísérletet a család fogalmának 

meghatározására. Almási Antal akként fogalmazott, hogy a "a család a házastársaknak és a 

rokonoknak a tárgyi jog által elismert köteléke. A család főleg erkölcsi és társadalmi célokat 

szolgál ugyan. Azonban a tárgyi jog szempontjából is rendkívül fontos intézmény, amely az 

ember nyomatékos szükségleteinek kielégítését szervezi és teszi lehetővé."
39

 Nizsalovszky 

Endre szerint „a család általános fogalmához a közös elődöktől – házastársaktól – vagy 

legalább egy közös elődtől leszármazóknak az elődökkel (előddel) és egymás irányába 

fennálló tartós, magatartásukra kiható, viszonylag kis társadalmi egységet alkotó, többé – 

kevésbé szervezett kapcsolatát kívánhatjuk meg, amely kapcsolat akkor, ha a családot jelentő 

társadalmi egység részesei anyagi javakkal rendelkeznek, bizonyos vonatkozásokban ezekre 

is kihat.”
40

 Csiky Ottó szerint a „család a társadalom természetes és alapvető egysége, a 

házastársak és a legközelebbi rokonok kapcsolatainak történelmileg változó formája, 

amelyben egyaránt megtalálható a nagy és a kiscsalád.”
41

 Lábady Tamás megfogalmazásában 

„a család elsődlegesen – de nem kizárólagosan – a házasságon alapul, olyan elsődleges és 

természetes közösség, amely általában elsőbbséget élvez az állammal és bármely más 

közösséggel szemben.
42

” Jobbágyi Gábor szerint a „család egymással együttműködésben, 

szeretetben, szolidaritásban álló, egymásra utalt és egymásért felelős személyeknek tartós 

személyi és vagyoni közössége; amelynek alapja jogilag törvényes párkapcsolat (házasság), 

vérségi kötelék vagy jogi aktus (örökbefogadás)”
43

. Az általam önkényesen kiragadott 

példákból is látható, hogy a jogtudomány jeles művelői által megalkotott fogalmak sem 

teljesen egységesek, a család jellemzői közül emelnek ki általuk fontosnak tartott elemeket. 

Felvetődik a kérdés, hogy szükséges-e egyáltalán a család fogalmának meghatározása? 

                                                 
38

 ABGB § 40. Unter Familie werden die Stammältern mit allen ihren Nachkommen verstanden. Die Verbindung 

zwischen diesen Personen wird Verwandschaft, die Verbindung aber, welche zwischen einem Ehegatten und den 

Verwandten des andern Ehegatten entsteht, Schwägerschaft genannt. 
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 SZLADITS Károly (szerk.): "A magyar magánjog II. kötet - Családi Jog" (Grill, Budapest 1940.) 1., 4. o. 
40

 NIZSALOVSZKY Endre: „A család jogi rendjének alapjai” (Budapest: Akadémiai 1963) 22. o. 
41

 CSIKY Ottó – FILÓ Erika: Magyar családjog (Budapest, HVG-ORAC 2001.) 11. o. 
42

 LÁBADY Tamás: „A magánélet alkotmányos védelme” Acta Humana 1995. N
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18-19. 80. o. 
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A család fogalma történetileg is változott, "szorosan kötődik az adott kor társadalmi és 

történelmi valóságához."
44

 A római jogban „családnak jogi értelemben az egyazon pater 

familias hatalma alatt álló személyek összességét tekintették”, a vérrokonságnak pedig csak 

minimális jelentőséget tulajdonítottak
45

. A pater familias férji vagy apai hatalma alá tartozott 

a (manus, azaz férji hatalom alatt álló) feleség, az apai hatalom alatt álló gyermekek, a 

hatalomalatti fiú manusos házasságot kötött felesége, a hatalomalatti fiú gyermekei, unokái, 

az örökbefogadott gyermek, az örökbefogadott fiúgyermek manusos házasságot kötött 

felesége és gyermekei. A feudális magyar jogban a családot az ugyanazon családatya hatalma 

alatt álló személyek – a feleség, a gyermekek és a gyámgyermekek – alkották
46

. „A polgári 

korban a család fogalma alatt a házastársak és a rokonok kötelékét értették. A családi 

köteléket a házasságkötés és a leszármazás hozta létre, illetve olyan családjogi ügyletek, mint 

az örökbefogadás és a házasságon kívül született gyermek elismerése a természetes apa 

részéről.”
47

  

A család fogalmának meghatározása azért is nehéz feladat, mert az egyes tudományágak 

is mást értenek család alatt. Másként közelít a jogtudomány és másként a szociológia vagy a 

pszichológia tudománya, s megint csak más jelent a család a statisztikai adatgyűjtés 

szempontjából. Ez utóbbi szerint „a család a házastársi, továbbá vérségi felmenő, lemenő és 

oldalági rokonsági, valamint örökbefogadási kapcsolatban álló és ténylegesen együttlakó 

személyek közül az un. családmag tagjainak és a családmaghoz tartozó, de különélő 

családmagot nem alkotó rokonoknak a közössége
48

. Ez az 1960-ban használt fogalom 

átalakult és 1970-től a következőképpen használatos: „Család a házastársi, illetve vérségi 

kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre, tehát házaspár gyermek nélkül, vagy nőtlen, 

hajadon gyermekkel, továbbá házastárs nélkül élő szülő nőtlen, hajadon gyermekkel. 

Szülőnek minősül a nevelőszülő is. A családok a törvényes házasságkötés nélkül együtt élő 

élettársi közösségeket is magukba foglalják.”
49

 A statisztikai fogalom azonban – mivel csak 

az egy háztartásban élőket veszi figyelembe – ellentétben áll a mindennapokban használt, 

általános családfogalommal, hiszen a szülő – gyermek viszonyt még az érintettek különélése 

esetén is családi kapcsolatnak tekintjük. A tágabb értelemben vett család fogalmába pedig 

beletartozónak tekintjük a nagyszülőket is. Látható tehát, hogy nemcsak a család, mint 
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intézmény, hanem annak fogalma is történetileg változó kategória, nem lehet megadni egy 

mindenkor mindenkire érvényes, állandó definíciót. Cseh-Szombathy László szerint a család 

szociológiai jellegzetességeinek „olyan sokasága mutatkozik, amelyeknek még a felsorolása 

sem sűríthető bele egy meghatározásba”
50

, de a családot olyan, a jog által is elismert és 

szabályozott köteléknek tartja, „amelyben a jogi tartalom felett a kölcsönös szeretet, 

megbecsülés és felelősségvállalás dominál”.
51

 Anthony Giddens szociológus arra hívja fel a 

figyelmet, hogy azért nem beszélhetünk „a családról”, mert ez feltételezné, hogy van a családi 

életnek egy többé-kevésbé egyetemes modellje, ez azonban nem fedi a valóságot, hiszen a 

kortól és a vizsgált társadalomtól is függően sokféle családforma létezik, így nem is 

különböző családokról, hanem családfajtákról kellene beszélni.
52

 

Az, hogy az egyén kit tart a családjához tartozónak, hogy ki jelenti számára a családot, 

egyénileg is változó lehet. A vér szerinti, őt elhanyagoló, vele nem törődő egyik szülő helyett 

tekintheti családjának a vele jogi kapcsolatban nem álló, róla gondoskodó, őt szeretettel 

körülvevő mostohaszülőt. A vér szerinti testvérek közt – különösen együtt nem élő 

féltestvérek esetén – sem feltétlenül alakul ki az összetartozás, a közös családhoz tartozás 

tudata, míg ezzel szemben a közösen nevelkedő, vérségi kapcsolatban nem álló un. mostoha 

testvérek között is létrejöhet életre szóló, általuk családinak tartott kötelék. A 16 év feletti 

német lakosság körében 2000-ben és 2012-ben végzett felmérés alapján
53

 a megkérdezettek 
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97 %-a a gyermeket nevelő házastársakat érti a család fogalma alatt, ám egyre nőtt azok 

száma, akik családnak tekintik az együtt élő nagyszülőket, szülőket és gyermekeket is, 

valamint a gyermeket nevelő, házasságkötés nélkül együttélő élettársakat is. A német kutatás 

azt is jól mutatja, hogy a társadalmi változások az egyéni szemlélet változását is 

eredményezik.  

Maga a Csvt. is elismeri, hogy a család történeti kategória, már az állam és a jog 

kialakulását megelőzően létrejött közösség, mely erkölcsi alapokon nyugszik. Figyelemmel 

különösen a család erkölcsi alapjaira, a családi struktúrák és funkciók változásaira, 

átalakulására egyetértek Visontai-Szabó Katalin álláspontjával
54

, mely szerint nem lenne 

szükséges a család fogalmának jogi normába foglalt meghatározása. A jogalkotó a család 

fogalmának normatív, szűkítő és ezáltal kirekesztő meghatározása nélkül is védelemben 

részesítheti és preferálhatja a házasságon alapuló család intézményét. Nem hagyhatja 

figyelmen kívül a bekövetkezett társadalmi változásokat még akkor sem, ha ezeket a 

változásokat nem tartja pozitív irányúnak. Kétségtelen, hogy a házasságon alapuló családi 

kapcsolatok védendő értéket képviselnek, és előnyben részesítésük az élettársi kapcsolattal 

szemben indokolt lehet, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a házasságok jelentős 

instabilitását sem. Azoknak a folyamatoknak a feltárása lenne indokolt, amelyek a házasságok 

nagyarányú felbomlásának irányába hatnak és ezáltal gyengítik a házasság intézményébe 

vetett hitet. Ha sikerülne megtalálni a probléma gyökerét, és esetleg visszafordítani a negatív 

irányú folyamatot, akkor nőhetne a házassági kapcsolatok stabilitása, száma. Ez a probléma a 

család fogalom alaptörvényi szintű szűkítésével nem oldódik meg.  

A család működésében jelentkező zavarok (instabilitás, funkcióvesztés, csökkenő 

gyermekszám, stb.) kiküszöbölésére irányuló törekvések során figyelembe kellene venni 

Cseh-Szombathy László álláspontját, mely szerint „elképzelhetetlen minden olyan 

próbálkozás, amely a zavarok gyakoriságának csökkentése végett a régi családstruktúrát 

kívánná visszahozni”
55

. Giddens szerint az un. hagyományos családmodellhez való 

visszatérés azért is lehetetlen, mert „a házasság és család korábbi formáit átalakító társadalmi 

változások többsége visszafordíthatatlan.”
56

 Így mintegy jogi „kényszerrel” kizárólag a 

házasságkötések erőltetésével, a házasságkötések számának növelésével nem lehet a 

problémát mintegy jogi varázsszerrel orvosolni.  
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1.2. A család funkciói 

 

A család, mint közösség, történeti képződmény, melynek létrejötte és fennmaradása 

független a jogi szabályozástól, bár kétségtelen, hogy a szabályozás jellege, módja, terjedelme 

hatással van a családi élet alakulására. „A patriarchális nagycsalád – melynek rendje először 

részesül bizonyos vonatkozásaiban jogi szabályozásban – létrejöttéhez még nem volt 

szükségképpeni mozzanat a házasságkötés. Ez a família személyi vonatkozásban bizonyos 

számú szabad és nem szabad embernek egy családba szervezése volt a családfő patria 

potestasa alatt.”
57

 A nagycsalád ekkor még alapvető gazdasági, termelési egység volt, a 

családfőnek szüksége volt felnövekvő fiai munkaerejére, s a nagycsaládot gyarapították a fiúk 

házasságkötése révén a családba bekerült feleségek, s az újabb leszármazók. „A kiscsalád 

ilyenkor a nagycsalád belső tagozódásában jutott szerephez”.
58

 A kereszténység terjedésével a 

család alapja fokozatosan a monogám és felbonthatatlan házasság lett, bár a házassági 

kapcsolatok mellett mindig is jelen voltak – elutasított vagy megtűrt formában – a 

házasságkötés nélküli együttélések különböző formái.
59

 A XVII. századig az élet nyilvánosan 

zajlott, szinte semmilyen intimitás nem létezett, összevegyülve éltek gazdák, szolgák, 

gyermekek és felnőttek. A család a valóságban létezett ugyan, de nem a mai modern 

formájában. A XVIII. századtól vált csak a család zárt közösséggé, intim szférává.
60

  

A gazdasági, társadalmi változások, az ipari forradalom, a reformáció, valamint a polgári 

forradalom ideológiája következményeként a XIX. század végére egyre inkább a kiscsaládi 

együttélés vált elterjedtté. A családformák változása a család funkcióinak jelentős átalakulását 

is magával hozta. Az egyik legszembetűnőbb változás a család gazdasági jelentőségének 

csökkenése. A termelő funkció háttérbe szorulásával a család legfeljebb mint fogyasztási 

egység jelenik meg. A feudális nagycsaládot még összetartotta a közös gazdálkodás, a javak 

előállításához szükséges munkaerő biztosítása, a megélhetéshez szükséges létfeltételek közös 

biztosítása. A kiscsaládban napjainkban is megjelenik a közös gazdálkodás, de ez már nem a 

termelésben való közös részvételt jelenti, hanem a munkaerő családon kívüli hasznosításával 

megszerezett jövedelemmel való közös rendelkezést.  

A több generációs, esetleg oldalági rokonokat is magába foglaló nagycsaládnak fontos 

szerepe volt a gyermekek szocializációjában, nevelésében, felügyeletében, mely feladatokat 
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napjainkban egyre inkább a társadalom különböző szervezetei, intézményei vesznek át. Ez 

természetesen összefüggésben áll a női munkavállalás tömegessé válásával, majd a 

nyugdíjkorhatár kitolódásával is. Míg a nők alapvető feladata a ház, a család körüli teendők 

ellátása volt, s munkaerejüket a családi gazdaságban hasznosították a gyermekek felügyelete 

is megoldott volt. Manapság a gyermekek egyre több időt töltenek a bölcsödében, óvodában, 

iskolában, nyári táborban, így – a gyermekekre fordított idő csökkenésével – felértékelődik 

ezen intézmények nevelésben játszott szerepe. A nagyszülők gyermekgondozásba való 

bevonása is sok esetben nehézkes a kitolódott nyugdíjkorhatár és a társadalmi mobilitás 

okozta fizikai távolság, vagy a felbomló családi kapcsolatok következményeként. Mindezek 

mellett természetesen azért továbbra is a család a gyermek nevelésének, szocializációjának, az 

értékek, viselkedésminták átadásának elsődleges színtere, s nem háríthatjuk ezt a felelősséget 

az óvodákra, iskolákra. 

A család reprodukciós funkciója megmaradt, de csökkenő tendenciát mutat. A 

gyermekszám csökkenése miatt fokozatosan visszaesik a családok nagysága, s emelkedik a 

gyermek nélküli házaspárok aránya is.
61

 Nyugat-Európával ellentétben Magyarországon még 

viszonylag kevesen vannak a tudatosan gyermektelenek, de sajnálatos módon számuk egyre 

emelkedik. Az azonban hazánkban is jellemző, hogy a szülők egyre kevesebb gyermeket 

vállalnak, amit szakemberek különböző okokra vezetnek vissza, melyek az alábbiak:  

Egyrészt összefüggésbe hozható a család gazdasági funkciójának csökkenésével, hiszen a 

családi gazdaságok megszűnésével nincs már szükség annyi dolgos kézre. A 

társadalombiztosítási rendszerek – túlnyomó részben – biztosítják az idős, beteg ember 

ellátását, így már ahhoz sincs feltétlenül szükség saját utódra, hogy a munkaképtelenné válás 

esetén biztosítva legyen a rászoruló eltartása.
62

  

Másrészt a fokozódó individualizmus, mely "minden kötöttséget rossz szemmel néz"
63

, 

szintén negatívan befolyásolja a gyermekvállalási hajlandóságot, hiszen a gyermeknevelés is 

számos kötöttséggel jár. Egy szülőtől ugyanis már fokozottan elvárható, hogy ne saját, hanem 

gyermeke érdekét helyezze a középpontba, ami lemondásokkal jár.  

A lakásproblémák szintén felelőssé tehetők a gyermekszám csökkenéséért
64

, hiszen a 

fiatalok sok esetben a szülőkkel közös háztartásban vállalják első gyermeküket, mely számos 
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konfliktus forrása lehet. Ennek eredményeként a további gyermek vállalását az önálló lakás 

biztosítását követő időre halasztják, mely halasztás sok esetben a további gyermekvállalás 

elmaradására vezet. Más esetekben a fiatalok az önálló egzisztencia, az önálló lakás 

megteremtését követően vállalnak csak a gyermeket, ez azonban a gyermekvállalási korhatár 

kitolódását eredményezi. 2011-es adatok szerint a gyermeket vállaló nők átlagos életkora 

elérte a 30 évet.
65

 Amennyiben az első gyermek vállalására magasabb életkorban kerül sor, 

egyre csökken a második, harmadik gyermek vállalásának esélye.  

A gyermekvállalással járó egzisztenciális problémák szintén megfontolásra késztethetik a 

szülőket, vagy potenciális szülőket. A gyermekgondozás első éveiben a gondozást vállaló 

szülő – aki napjainkban is többnyire az anya, bár a jogszabályok az apák számára is 

lehetőséget biztosítanak a gyermekgondozásában való részvételre – kieső jövedelme jelenthet 

problémát, majd a későbbiek során a gyermekkel kapcsolatos jelentős, a gyermek életkorának 

előrehaladtával arányosan emelkedő kiadások. Bár az állam különböző alanyi jogon járó, 

vagy foglalkoztatási viszonyhoz kötött, valamint szociális helyzettől függő ellátásokkal 

igyekszik a gyermekvállalás terheit csökkenteni, úgy tűnik ezek mégsem nyújtanak kellő 

ösztönzést, elsősorban kiszámíthatatlanságuk miatt. A jogosultak körének és a jogosultság 

mértékének kormányzati ciklusonkénti folyamatos változtatásai miatt a fiatal családok nem 

igazán mernek ezekre hosszú távon alapozni.
66

 Márpedig egy gyermek felnevelése hosszú 

távra szóló vállalkozás.  

A női egyenjogúsági törekvésekkel, a nők tömeges munkába állásával, a nők egyre 

nagyobb arányú továbbtanulásával, szakképzettség megszerzésével párhuzamosan egyre több 

nő szemléletében következett be jelentős változás, mely – többek között – a gyermekvállalási 

hajlandóságra is negatívan hat. Egyre több nő számára válik fontossá a munkahelyi 

előmenetel, a karrier építése, mellyel a gyermekvállalás nem, vagy csak nehezen egyeztethető 

össze, így ha vállalnak is gyermeket, legfeljebb egyet, esetleg kettőt. A nők munkába állását 

természetesen - a személyes ambíciókon kívül - a gazdasági kényszer is motiválja. 

A vállalt gyermekek számát tekintve visszatartó erő lehet a házasságok, 

partnerkapcsolatok labilis volta is. A felbomló házasságok 18.6 % a házasságkötést követő 

első 4 évben, 20.8 %-a a házasságkötést követő 5-9. évben bomlik fel
67

. Tehát a bontások 

39.4 %-ára a házasság első kilenc évében kerül sor, ami többnyire egybeesik a 

gyermekvállalás és gyermeknevelés időszakával. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a 
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gyermekvállalásra átlagosan a nők 30 éves kora körül kerül sor, a házasság felbontását 

követően tovább csökken az újabb gyermek vállalásának esélye. A házasságok 

bomlékonysága ugyanúgy közismert tény, mint a válások következtében előálló 

egzisztenciális problémák, ami szintén negatív irányba befolyásolhatja a gyermekvállalási 

hajlandóságot. Figyelemmel arra, hogy válás esetén a gyermekek többsége anyai gondozásban 

marad - ami szintén közhelynek és így mindenki által ismertnek számít - egyes esetekben az 

anyai döntésre hatással lehet, hogy esetleges válás estén hány gyermekről tud megfelelő 

módon gondoskodni.  

A család hosszú évszázadokon keresztül a szociális ellátás, gondozás feladatát is ellátta 

nem csak a kiskorú gyermek, hanem az idős, vagy beteg családtagok vonatkozásában is. A 

mai társadalom ez utóbbi feladatokból a kiépített egészségügyi és szociális gondozó 

rendszerrel sokat átvett
68

. A kisméretű lakások, a munkavállalási mobilitással a családtagok 

közt keletkező fizikai távolság, a munkahelyi kötöttségek sok esetben nem is teszik lehetővé 

az idős, beteg hozzátartozóról való személyes gondoskodást. Ennek ellenére a család ez 

irányú feladatai nem szűntek meg teljesen, az intézményi ellátás (pl. nyugdíjas otthon, ápolási 

osztály, stb.) ma sem érhető el mindenki számára, s erkölcsi megfontolásoktól vezérelve sem 

mindenki választja azt, mint lehetséges megoldást idős, beteg hozzátartozója számára. 

A fokozódó individualizmusnak nem csak a gyermekszám csökkenése róható fel, hanem a 

családi szolidaritás csökkenése is. A család ugyanis érzelmi közösség, melynek tagjait a 

szeretet és az egymás iránti szolidaritás köti össze
69

. A családtagok támogatást, segítséget, 

védelmet nyújtanak egymás számára. Az egyéni érdekek előtérbe helyezése ezt a szolidaritást, 

az összetartozás érzését gyengíti. Pedig a házastárssal/élettárssal, gyermekkel való jó 

kapcsolatnak kiemelkedő jelentősége van az egyén egészsége, életkilátásai szempontjából.
70

 

A családi kapcsolatok bomlékonyságát egyes szociológusok összefüggésbe hozzák azzal 

is, hogy a házassági kötelék alapjává – a család gazdasági szerepének folyamatos 

gyengülésével párhuzamosan – egyre inkább a szerelem, a nemi vonzalom vált.
 71

 „A 

házasság a romantikus szerelem eszményére épül és az érzelmi individualizmus vált a 

legfontosabb tényezővé. A házasságban elérendő személyes megelégedettség hangsúlyozása 

néha teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, aminek része lehet a válások számának 

emelkedésében.”
72

 Az évszázadokon át a család alapját jelentő házasság tehát hosszú időn 
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keresztül alapvetően gazdasági alapokon nyugodott, ezt váltotta fel napjainkra az érzelmi 

kapcsolaton alapuló kötelék. Jól szemlélteti e változás következményeit John Boswell 

történész: „A premodern Európában a házasság általában vagyonegyesítésnek indult, félúton 

nagyrészt a gyermeknevelésről szólt, és szerelemmel végződött. Tulajdonképpen kevés pár 

kötött házasságot szerelemből, de sokan idővel egymásba szerettek, miközben együtt vezették 

a háztartást, nevelték utódaikat és közösen éltek át jót-rosszat. Ezzel szemben a modern 

Nyugat nagy részén a házasság szerelemmel kezdődik, félúton nagyrészt a gyermeknevelésről 

szól és – gyakran – vagyonfelosztással végződik úgy, hogy nyoma sem marad a szerelemnek, 

vagy már csak távoli emlék.”
73

 

 

2. A házasság felbontása 

 

2.1. A házasság felbonthatóságának történeti változása 

 

A római jogban, ahogy a házasság létrejötte sem volt olyan szigorú alakszerűségekhez 

kötve, mint napjainkban a polgári házasság intézménye, és a házasság többféle módon 

létrejöhetett, úgy a házasság felbontása is egyszerűbbnek bizonyult, s az is különbözőképpen 

történhetett. A manus, azaz férji hatalom nélküli házasság megszűntethető volt a felek közös 

akaratából (divortium), vagy egyoldalú nyilatkozattal (repudium) minden hatósági 

közreműködés nélkül, míg a manusos házasságot a manus megszüntetése bontotta fel, ami 

történhetett kenyéráldozattal kapcsolatos szertartás keretében (diffarreatio), vagy a nő 

színleges viszonteladásával (remancipátio). Constantinus és Iustinianus idején a manus 

nélküli házasságok egyoldalú felbontásának (repudium) szabályai szigorodtak, meghatározott 

válóokok fennforgása vált szükségessé
74

. „A házasság megítélése Európában a középkorban 

alakult át, a pogány római és a keresztény házasság hosszú ideig egymás mellett élt.”
75

  

A katolikus egyház tanítása szerint a megkötött és elhált házasság felbonthatatlan, a 

tridenti egyetemes zsinat (1545-1563) óta szentség, annak legfeljebb érvénytelenné 

nyilvánítására kerülhet sor. Ennek ellenére „a régi magyar jog elismerte a felek kölcsönös 

belegyezésén nyugvó elválását”
76

. A reformáció hívei a XVI. században szembe fordultak a 

katolikus doktrinával, és nem vetették el a házasság felbontásának lehetőségét, de csak 

meghatározott okok esetében látták indokoltnak. Luther szerint az impotencia, a 
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házasságtörés, és a házastársi kötelezettség teljesítésének, vagy a másikkal való együttélésnek 

a megtagadása indokolhatta a válást, de a válás még ezekben az esetekben is csak legvégső 

megoldás lehetett
77

. Kálvin álláspontja annyiban különbözött, hogy válóokként csak a 

házasságtörést, és az elhagyás eseteit ismerte el
78

. Luther és Kálvin tanai Európa nagy részén 

befolyásolták a törvényhozást is. A XVII. század elejére Európában a házasság felbontása 

nem volt lehetséges azokban az országokban, ahol a római katolikus vallás tartotta magát, de 

– Anglia kivételével – mindenütt legalizálták, ahol a protestáns hitre tértek át.
79

 

A szekularizáció jelentős hatást gyakorolt a házasságok felbontásának gyakorlatára. 

Egyrészt a házasságok felbontása a vallási hatóságoktól átkerült a világi, laikus testületekhez, 

másrészt a társadalmi, jogi elméletekben háttérbe szorult a teológiai jelleg, a házasságot is 

egyre inkább polgári szerződésnek tekintették
80

, s mint minden más szerződés – 

meghatározott esetekben – ez is felbonthatóvá vált. Svédországban a király már 1630-tól 

királyi mentességek megadásával tette lehetővé a válást, majd 1734-ben a svéd polgári 

törvénykönyv már az összeférhetetlenséget is elismerte válóokként, mely meglehetősen 

liberális szabályozást jelentett. Egész Európára jelentős hatást gyakorolt a Franciaországban 

1792-ben elfogadott válási törvény, mely 1803-ban szigorodott ugyan, de továbbra is lehetővé 

tette a közös megegyezésen alapuló bontást. A francia válási törvény még azokban az 

államokban is éreztette hatását, melyek nem kerültek francia fennhatóság alá.
 81

  

Magyarországon először II. József (1780 - 1790) vetette fel a polgári házasság 

intézményét. Rendelkezései szerint a házasság polgári szerződés volt, melyet elsődlegesen 

állami törvények szabályoztak, s a házassági perekben való eljárást állami bíróságok elé 

utalta. Intézkedéseit II. Lipót (1790 - 1792) felfüggesztette, majd az 1790 – 91. évi 

országgyűlés házassági ügyekben lehetővé tette a felekezeti jog szerinti bíráskodást.
82

 A 

kiegyezést megelőzően (1861-ig) a házassági jogot az osztrák polgári törvénykönyv alapján 

szabályozták
83

, mely a nem katolikusok számára engedélyezte a válást
84

. Az 1870-1880-as 

években azonban ezer lakosra még csak 0,07 ezrelék válás jutott
85

.  
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A XX. századra a kánonjog is elismerte a különélést, azaz az ágytól és asztaltól való 

elválás lehetőségét, de a házasság felbonthatóságát nem. A különválás indoka a házasságtörés, 

a kegyetlen bánásmód és az eretnekség, vagy a hit elhagyása lehetett. A különválással 

megszűnt a házastársak között a szexuális élet kötelezettsége, de a hűség kötelezettsége 

fennmaradt
86

. A különválás ideiglenesen – határozott vagy határozatlan időtartamra – 

történhetett, véglegesen a sértett fél kérelmére házasságtörés esetén engedélyezték.
87

 

Tekintettel arra, hogy az ágytól és asztaltól való elválás magát a házasságot nem szüntette 

meg, az újraházasodásra – a különélés ellenére – egyik félnek sem volt lehetősége. 

A polgári házasság intézménye a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tvc. 

megalkotásával került a magyar jogba bevezetésre. A törvényhez fűzött miniszteri indokolás 

szerint a "jogalkotó célja a házasság védelme, és a bontási lehetőség csak az elviselhetetlen 

élethelyzetek orvoslására szolgál."
88

 A házasság felbontása polgári bíróság hatáskörbe került, 

s a bontást a törvényben meghatározott okok fennállása esetén, a vétlen fél kérhette. Egyes 

bontó okok esetében a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozott, hogy a házasságot felbontja-e. 

A bontás mellett a bíróság ezekben az esetekben akkor dönthetett, ha „a házassági viszony 

annyira fel van dúlva, hogy a felbontást kérőre nézve a további életközösség elviselhetetlenné 

vált”
89

. Azt láthatjuk tehát, hogy a feldúltság elvének gyökerei – korát megelőzve – már a Ht.-

ben is megjelentek, bár ekkor még alapvetően a vétkességi elv érvényesült, hiszen a bontást 

ezekben az esetekben is csak a házasság megromlásában vétlen fél kérhette. A bontóperek 

megindításának lehetőségét korlátozta, hogy a kereseti jog elévült, a „keresetet csak attól a 

naptól számított 6 hónap alatt lehetett megindítani, a melyen a vétkes cselekmény”, vagy a 

meghatározott bontó ok a vétlen fél tudomására jutott
90

. A Ht. szabályozta az ágytól és 

asztaltól való elválás intézményét, melyet szintén a bíróság rendelt el, de nem jelentette a 

házassági kötelék megszűnését. Célja a házastársak kibékülésének megkísérlése volt. 

Elrendelésére sor kerülhetett bármelyik fél kérelmére, vagy a bíróság döntése alapján. A 

törvényben meghatározott esetekben pedig elrendelése kötelező volt. Valójában az 

életközösség megszűntetését jelentette, hiszen a házastársak a különélés ideje alatt 

együttélésre nem voltak kötelezve
91

. Az ágytól és asztaltól elválasztó ítélet felbontó ítéletté 

volt átváltoztatható, ha a különélés – a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számítva - 2 évig 
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tartott. A Ht. "konzervatívabb jogrendet hozott létre, mint ami – a római katolikus egyházjog 

kivételével – a felekezeti bontójogokban megvalósult, hiszen elzárkózott az un. 

legyőzhetetlen gyűlölet bontó okának – ami a protestáns, unitárius és görög-keleti 

felekezeteknél érvényesült – és az izraelita felekezeti jogban lehetővé tett kölcsönös 

megegyezésen alapuló bontásnak az átvételétől."
92

 

A házasságok felbontására – a XX. század közepéig – meghatározott bontó okok 

fennállása esetén kerülhetett sor az európai államok többségében, de néhány országot 

leszámítva (Olaszország, Spanyolország, Írország) Európa túlnyomó részében a házasságok 

felbonthatóvá váltak. A házasság felbontására alapot adó bontó okok államonként és 

koronként (az uralkodó nézetek változását követve) különbözőek voltak, de volt köztük 

azonosság, átfedés. „Az I. világháborút megelőző évszázad a nyugati társadalmakban a 

válások legalizálását vagy liberalizálását hozta. A kezdetben alig – alig kieszközölhető és 

jobbára csak a jómódúak kiváltságaként létező válás minden társadalmi réteg számára széles 

körben elérhetővé vált, a válási ráták emelkedni kezdtek.”
93

 A folyamat azonban itt nem ért 

véget. A XX. század közepén újabb változásnak lehettünk tanúi: egyre szélesebb körben 

elterjedt a nem vétkességi alapú bontás, azaz a bontás szempontjából nem volt már 

jelentősége, hogy a házasság megromlása melyik fél magatartására vezethető vissza, a 

házasság felbontását bármelyik fél kérhette, s nem volt már szükséges meghatározott bontó 

okot igazolni. A változás első jelei – annak ellenére, hogy a feldúltság elvének gyökerei a Ht-

ben is fellelhetők voltak, ahogy arra korábban is utaltam – hazánkban a 6800/1945 ME. 

rendeletben jelentek meg, mely rendelet a Ht.-ben szereplő bontó okokat bővítette. Egyrészt 

lehetővé tette a házasság felbontását öt évi különélés után bármelyik – azaz akár a vétkes – fél 

kérelmére, másrészt amennyiben a házasság már legalább két éve fennállt, úgy a felek közös 

kérelmére, megegyezésük alapján a házasság felbonthatóvá vált. A vétkességi elv 

megszűnésével párhuzamosan az államok egy része meghatározott idejű különélést „várt el” a 

válás kimondását megelőzően, mely időtartam később – a további liberalizálódás 

eredményeként – ugyan fokozatosan csökkent, de egyes jogrendszerekben máig fennmaradt, 

mint pl. a német bontójogban. Hazánkban jelentős változást eredményezett az 1952. évi IV. 

családjogi törvény elfogadása, mely a feldúltság elvére, vagy más elnevezéssel az objektív 

bontási elvre való végleges áttérést jelentette. A törvény értelmében a házasság felbontását 

bármelyik fél, komoly és alapos ok esetén kérhette, ha az objektíve halott kötelékké, azaz 
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teljesen feldúlttá vált. A megegyezéses bontás lehetőségét viszont a törvény elvetette, s azt 

csak az 1974. évi módosítás tette ismét lehetővé. 

Ahogy Európa államaiban különböző időpontokban vált lehetővé a házasságok 

felbontása, úgy a vétkességi elvről a feldúltság elvére történő áttérés is államonként eltérő 

időpontban következett be. Angliában csak 1969-ben került a nem vétkességi alapú 

bontótörvény elfogadásra, míg Svédországban már 1973-ban olyan liberális törvény született, 

mely a felek bizonyos idejű különélését sem követelte meg
94

. Az, hogy Magyarországon már 

1945. után bekövetkezett a szemléletváltás a bontójog területén, az akkori politikai, társadalmi 

ideológiának is volt „köszönhető”. Lenin már 1918-ban a „kapitalista rendnek a házasság 

felbontásához és az új házasság megkötéséhez megszabott megalázó előfeltételei ellen igen 

élesen foglalt állást.”
95

 A szocialista szemlélet célul tűzte ki a nők egyenjogúsítását az élet 

minden területén, s a korábbi évszázadokra jellemző nagycsaládot is – egyebek mellett – a 

nőkkel szembeni elnyomás eszközének tekintette. Így hát nem meglepő, hogy az 1952-ben 

elfogadott családjogi törvény már az objektív (feldúltsági) bontási elvet követve lehetővé tette 

a megromlott házasságok viszonylag könnyű felbontását, s meghatározott idejű különélést 

sem tartott szükségesnek.  

 

2. 2. A házasság felbontása a statisztikai adatok tükrében 

 

Ha a statisztikai adatokat vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a II. világháborút megelőzően a 

válások száma – bár mutatott némi ingadozást – többnyire növekedett, de aránya nem volt 

jelentős. 1938-ban a válások száma hazánkban 5754 volt, azaz 1000 lakosra 0.6, míg 1000 

házasságkötésre 77.5 bontóper jutott. Ehhez képest a II. világháborút követően jelentősen 

megnőtt a felbontott házasságok száma, 1949-ben már 12556 házasság szűnt meg a bíróságok 

előtt, ami azt jelentette, hogy 1000 lakosra 1.4, míg 1000 házasságkötésre 116.5 válás jutott.
96

 

A kedvezőtlen tendencia azonban nem csak, hogy folytatódott, hanem ezzel párhuzamosan az 

1950-es évek második felétől csökkent a házasodási kedv is, a házasságkötések száma 

csökkeni kezdett. 1948-49-ben még 102765 házasságot kötöttek, ami azt jelentette, hogy 1000 

lakosra 11.2 házasságkötés jutott, míg a 60-as évekre ez a szám évi 89523-ra csökkent, azaz 

1000 lakosra 8.8 házasságkötés esett.
97

 Tény, hogy a házasságkötések számának csökkenése 

nem mutatott olyan egyenes tendenciát, mint a válások számának növekedése, hiszen egyes 
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időszakokban megfigyelhető volt a házasodási kedv fellendülése (1954, 1967, 1975) is. Ennek 

ellenére elmondható, hogy az 1970-es évek második felétől a házasságkötések száma 

erőteljesen és töretlenül csökken.
98

 A házasságkötések számának csökkenése, és a válások 

számának emelkedése odáig vezetett, hogy napjainkra (2011-es adatok
99

) az évi 37.000 körüli 

házasságkötésre évi 23.000 körüli válás jut.
100

 A teljes válási arányszám 2007-re 0.45-re 

emelkedett
101

, ami azt jelenti, hogy a 2007-ben és azt követő években kötött házasságok 

csaknem fele előreláthatóan válással fog véget érni.  

Az élettársi kapcsolatok számának növekedése hazánkban az 1970-es évek óta figyelhető 

meg. Míg 1970-ben a párkapcsolatban élő 20-49 éves korcsoportú nőknek csak 2 – 2,3 %-a élt 

élettársi kapcsolatban, addig 2002-re ez az arány – korcsoporttól függően – 7,7 – 46,3 %-ra 

emelkedett
102

. Az élettársi kapcsolatok számának jelentős emelkedéséről azért kell szót ejteni, 

mert a gyermekek egyre nagyobb hányada – 2011-ben az újszülöttek 42,3 %-a - származik 

élettársi kapcsolatból
103

, s egyre gyakoribb, hogy a szülők a gyermek megszületését követően 

sem kötnek házasságot.
104

 Bár – ahogy arról korábban már volt szó – az Alaptörvény az 

élettársak kapcsolatát nem tekinti családi kapcsolatnak, az élettársként gyermeket nevelő 

szülők szociológiai értelemben (s a szülő – gyermek viszonyban jogilag is) mégis csak 

családot alkotnak. Márpedig az élettársi kapcsolatok – a statisztikai adatok szerint – még 

instabilabbak mint a házasságok
105

. Így ha a családok felbomlásának gyermekekre gyakorolt 

hatását vizsgáljuk, akkor ide kell sorolni az élettársi kapcsolatukat megszüntető szülők 

gyermekeit is. Hiszen a gyermek szempontjából nem a szülők kapcsolatának jogi minősítése a 

fontos, hanem az, hogy szülei együtt élve, vagy egymástól külön válva nevelik-e őt.  

A felbomló házasságok, megszűnő élettársi kapcsolatok évente sok gyermeket érintenek, 

a bontóperek 60 %-ában kiskorú gyermekei is vannak a házastársaknak. Az elmúlt években 

kismértékben ugyan, de emelkedett azoknak a bontópereknek a száma, melyekben 3 vagy 

több gyermek is érintett. Ez összefüggésben lehet azzal a szemléletbeli változással, ami 1994 

óta bekövetkezett a magyar társadalomban. 1994-ben még a megkérdezettek 18,4 %-a 
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egyetértett (és 30,5 % részben egyetértett) azzal az állítással, hogy gyermekes szülők akkor is 

maradjanak együtt, ha nem jönnek ki jól egymással, míg 2009-ben már csak 12,2 % (részben 

pedig 22 %) osztotta ezt az álláspontot
106

. A közös gyermek léte tehát egyre kevésbé jelent 

visszatartó erőt a házasság és az élettársi viszony felbontásáról való döntésben.  

 

3. A gyermekek helyzete  

 

3.1. A gyermekek jogi, társadalmi helyzetének történi változása 

 

 3.1.1. A római időktől az 1877-es gyámtörvényig terjedő időszak 

 

 A római jogban a gyermek helyzetét a családfőt, azaz a pater familiast megillető atyai 

hatalom (patria potestas) határozta meg, mely – bizonyos eseteket leszámítva – egészen a 

családfő haláláig fennállott, függetlenül a gyermek életkorától
107

. Az atyai hatalom – 

legalábbis az ősi időkben – korlátlan volt, a pater familiast megillette a gyermek élete és 

halála feletti rendelkezési jog, a gyermekkitétel és a gyermekeladás joga, valamint a 

családfőnek lehetősége volt a gyermek zálogba adására is. A klasszikus korban a gyermek 

indokolatlan megölését, a posztklasszikus korban pedig már kitételét is büntették, majd egy 

365-ben kiadott rendelet teljesen eltörölte a gyermek élete és halála feletti rendelkezési jogot. 

A császári jog már megadta a lehetőséget az atyai hatalom alatt álló gyermek számára, hogy 

panasszal fordulhasson a bírósághoz apja ellen, valamint a felmenőket és a lemenőket 

kölcsönös tartási kötelezettséggel terhelte
108

. A germán jogrendszer hatására az atyai hatalom 

már a szülő-gyermek közti oltalmi viszonyt is magában foglalta, a családmodellben a 

hangsúly egyre inkább a gyermek oltalmazására került. Az atyai jogokhoz fokozatosan 

kötelezettségek is társultak.
109

 

 Szt. István a szülő-gyermek viszony lényegét az alábbiak szerint ragadta meg: "Mert 

azért atyák az atyák, hogy táplálják az ő fiaikat; és azért vannak a fiak, hogy megfogadják az 

ő atyjok szavát."
110

 Kétségtelenül megjelenik itt is a szülő oltalmazó funkciója, mégis a 

magyar jogban ekkor még a korlátlan, uralmi jellegű hatalmat jelentő családatyai hatalom 

érvényesült (mely magában foglalta a gyermek eladásának vagy elzálogosításának 
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lehetőségét), majd a későbbi jogban vált az atyai hatalom védelmi természetűvé.
111

 Werbőczy 

Hármaskönyvének I. részében szól az atyai hatalomról és a gyámságról. Az atyai hatalom 

nem csak a gyermekekre, hanem a fiú gyermekektől származó unokákra is kiterjedt. A fiú 

gyermekek addig álltak atyai hatalom alatt, míg az apával a fekvő jószágokban és 

birtokjogokban meg nem osztoztak, míg a lánygyermekek házasságkötésükkel kerültek át 

férjük családjába. A lánygyermektől származó unokák az apjuk, vagy apai nagyapjuk hatalma 

alá kerültek. Az atyai hatalom fennállta alatt a fiú apjának akarata ellenére, annak 

beleegyezése nélkül az ingó és ingatlan atyai javakról nem rendelkezhetett. Az apa törvényes 

korú fiait is (12 év feletti) megfenyíthette, megfeddhette, bezárhatta, vagy maga helyett túszul 

adhatta. Az apa halála esetén nem törvényes korú (12 év alatti) gyermekeinek gyámsága – 

mint törvényes gyámság – az anyát illette meg, kivéve, ha az apa nemes volt, ekkor fiának 

elhaltával, mint családfő, unokáinak gyámságát és gondját ő (azaz a nagyapa - megjegyzés 

tőlem) viseli.
112

 Az apa halála esetén a kiskorú gyermek gyámja a legközelebbi atyafi volt, 

akinek gondoskodnia kellett a gyermek neveltetéséről, vagyonának kezeléséről
113

. A gyámság 

terhe – végrendeleti gyám hiányában - ugyanazt a rendet követte, mint a fekvő javak öröklése, 

vagy a birtokjogok háramlása.
114

 A fiúk törvényes korukig (12 éves kor), a lányok törvényes 

korukon túl is, házasságkötésükig álltak gyámság alatt. Ezt a különbséget az a szemlélet 

indokolta, mely szerint a lányok, ha gyámjuk nem volna, könnyű gondolkozásuknál fogva 

könnyen félrevezethetők és rászedhetők volnának.
115

 (Férjhezmenetelükkel a férj hatalma, 

védelme alá kerültek.) Látható tehát, hogy az atyai hatalomból, valamint az árván maradt 

gyermekek esetében az ezt helyettesítő gyámságból már nem csak jogok, hanem 

kötelezettségek is keletkeztek a gyermekkel szemben, ami a nevelési, vagyonkezelési 

kötelezettségben nyilvánult meg. Werbőczy szépen fogalmazza meg a gyermekek 

védelmének – életkorból folyó – kötelezettségét: „Hogy pedig a serdületlen vagy nem 

törvényes korú gyámgyermekeknek és árváknak gyámság alatt kell lenniök, a természeti 

joggal és okossággal megegyezőnek és összeillőnek látszik: hogy azokat, kik önmagukat nem 

teljes koruk miatt meg nem védhetik, gyámságukkal és védelmükkel mások 

kormányozzák.”
116

 A gyámságra vonatkozó szabályokból kitűnik, hogy alapvető követelmény 

volt a gyermekek vagyonának megóvása, annak elidegenítésére a gyámoknak nem volt 
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lehetősége. A gyermek érdeke, elsődlegesen vagyoni érdeke – természetesen nem úgy mint 

napjainkban –, de már a középkori szokásjogban is megjelent. Ekkor azonban a gyermek 

vagyoni érdekeinek védelme mögött az ősi vagyon megőrzésének szándéka volt 

megfigyelhető, hiszen a gyámság terhe az öröklési rendet követte. Az atyai hatalomból folyó 

kötelezettségek között nem szerepelt nevesítve a gyermek nevelésének, eltartásának 

kötelezettsége, mert ezt a szülők természetből fakadó feladatának tekintették.
117

 A 

Hármaskönyv szerint a gyermek nemzésének és felnevelésének joga a természeti jogból 

származik, mely természeti jog minden nemzettel közös, mivel mindenütt természeti 

ösztönnél fogva és nem valamely rendelésnél fogva áll fenn.
118

 

 Bár a gyermekek jogi helyzete Werbőczy Hármaskönyvéből megismerhető, 

meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre a középkori család életéről, a 

gyermeknevelésről
119

, így nem nagyon tudhatjuk, hogy a gyermek érdeke a mindennapok 

szintjén megjelent-e. Tekintettel arra, hogy a szülés gyakran követelte az anya életét, sok 

gyermek nőtt fel mostohaanya, vagy nevelőszülők mellett
120

, ami bizonyára kihatással volt a 

gyermek sorsára, életére. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy ebben az időben nagyon 

magas volt a csecsemő- és gyermekhalandóság, amit a történészek eltérő módon értékelnek, 

és ebből eltérő következtetéseket vonnak le a gyermek helyzetére vonatkozóan. Aries szerint a 

kor demográfiai viszonyaiból egyenesen következett a gyermekek iránti közöny, hiszen a 

korai és nagy arányú halandóság miatt nem tartották érdemesnek mély érzelmi kötődést 

kialakítani a gyermekkel. Álláspontja szerint a középkorban még nem ismerték fel a 

gyermekkor sajátosságait, a gyermeket, attól kezdve, hogy megélt anyja vagy dajkája 

gondoskodása nélkül, s átlépte azt az életkort, melynek elérése előtt a halandóság igen nagy 

volt, már a felnőttek társadalmához tartozónak tekintették.
 

Nem létezett a gyermekek 

elkülönítésének gondolata, a gyermekek és a felnőttek a mindennapi élet tevékenységei során 

(műhelyekben, hadseregben, kocsmákban, stb.) egymás mellett voltak jelen. Ez a 

szemléletmód a XVII. századtól kezdett fokozatosan megváltozni, s az új felfogásban a 

gyermek naivsága, kedvessége révén a mulatság és felüdülés forrásává vált a felnőttek 

számára. A XVIII. századtól megjelent a higiéniáról és egészségről való gondoskodás, a 

gyermek elvesztése már tragédiaként jelent meg, s felismerték a gyermek nevelésének 

jelentőségét is. 
121

 Shahar ezzel ellentétes nézeteket vall, szerinte már a középkorban is 
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létezett a gyermekség fogalma, léteztek nevelési elméletek és normák, a szülők pedig mind 

anyagi, mind érzelmi tőkét fektettek utódaikba. Azt azonban ő is elismeri, hogy nem volt 

könnyű a középkori gyermekek élete – ahogy a felnőtteké sem –, s hogy a középkorban a 

gyermekek teljesen a részeseivé váltak a felnőtt világnak. Azt sem vitatja, hogy a középkori 

nevelési elméletek és gyermekgondozási módszerek eltértek a ma elfogadottól.
122

  

 A fiú gyerekek viszonylag korán 6-10 éves koruk táján hagyták el a szülői házat 

hosszabb – rövidebb időre, hogy az életpályához szükséges ismereteket elsajátítsák. Írni – 

olvasni nem kellett tudni ebben az időben, a XIV. század elejéig szinte minden értelmiségi 

munkát egyháziak végeztek. A XIV. század közepétől egyre nagyobb számban tűntek fel a 

deáknak nevezett, világi értelmiségiként tevékenykedő írástudók, akik tanulmányaikat 6-7 

éves korban kezdték. A leányok helyzetéről még kevesebbet lehet tudni. Esküvőjük napjáig a 

szülői ház falai közt éltek, olvasni a XV – XVI. századig csak az apácának adott lányok 

tanultak. Az eljegyzést követően a lány vőlegénye családjához költözött akkor is, ha az 

eljegyzésre már alacsony életkorban sor került, így ebben az esetben nem az anyja, hanem 

jövendő anyósa nevelte.
123

 Ez a szokás szintén arra enged következtetni, hogy a gyermekhez 

való érzelmi kötődés, ragaszkodás nem volt olyan erős, mint napjainkban. 

 A gyermekkor is jóval korábban véget ért, a gyermekek korán kivették részüket a 

munkából, 4 – 5 éves koruktól igénybe vették a segítségüket. A szegényebbek nem egyszer 

bérért, idegen családokhoz adták szolgálni, cselédkedni kisgyermekeiket. A lányok általában a 

házimunkában segítettek és kisebb testvéreikre vigyáztak. Az iskolába járást a XIX. század 

végéig nem vették komolyan
124

, a fiúkkal még csak – csak kijárattak néhány osztályt, de a 

lányokkal nem törődtek.
125

 Ariés nem állítja ugyan, hogy a középkori szülők ne szerették 

volna gyermekeiket, de nem annyira a hozzájuk való kötődés miatt foglalkoztak velük, mint 

inkább azért, hogy a gyermekek hozzájáruljanak a család boldogulásához. Szerinte a család 

inkább volt morális és társadalmi, mintsem érzelmi realitás.
126

 Shahar szerint az a gyakorlat, 

hogy a szülők tanoncnak, inasnak más családokhoz adták gyermekeiket valóban a nevelés 

eszköze volt, de nem jelentett a gyermekekkel szembeni közömbösséget, nem jelentette azt, 

hogy magukra hagyták őket, hiszen érdeklődtek gyermekeik iránt, s panaszt is tehettek 

gyermekük mestere ellen.
127
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 Az 1800-as évekig a csecsemőhalandóság még mindig magas volt, így egy asszonynak 

öt gyermeket kellett világra hoznia, hogy legalább két gyermeke életben maradjon. A 

szegényebb családokban még ennél is több gyermek született, mert szükség volt a 

munkáskézre. Az 1800-as évek második felében a jobbágyfelszabadítás után, a 

birtokelaprózódástól való félelem miatt kezdődött el a születéskorlátozásra való törekvés, 

majd az I. világháború után rohamosan csökkent a gyermekek száma. A XVII - XVIII. 

században megkezdődött ipari forradalom jelentős társadalmi és szociális változásokat indított 

el. Létrejöttek az ipari nagyvárosok (urbanizáció), melyekben két egymással élesen 

szembeálló új osztály alakult ki: a magántulajdonnal rendelkező kisebbség (burzsoázia) és a 

gyárakban alkalmazott többség, az ipari munkásság (proletariátus). Az ipari munkásság élet- 

és munkakörülményei nagyon rosszak voltak. Nem volt ritka a 14 – 16 órás munkaidő, a női- 

és gyermekmunka. A lakáskörülmények is nyomorúságosak voltak, járványok tizedelték a 

munkásnegyedek lakóit. Gyakran kerültek az alkoholizmus, bűnözés és prostitúció 

hálójába.
128

 Az iparostanulókat kihasználták, a fárasztó munka után a házi teendők elvégzése 

is rájuk maradt, ellátásuk, lakhatásuk nem volt megfelelően biztosított. A szegény sorsú 

gyermekek helyzetével súlyosan visszaéltek, gátlástalanul dolgoztatták őket a gyárakban, 

bányákban is, életkortól függetlenül. 

 A legrosszabb helyzetben az árva, elhagyott gyermekek voltak, hiszen az állam 

évszázadokon át elhárította magától a róluk való gondoskodást. Az árvaházak eleinte a 

csavargó, züllött gyermekek összegyűjtésére szolgáltak, hogy azok mások nyugalmát ne 

zavarják. A cél a kirekesztés, elkülönítés volt. A vagyonos árvák valamivel jobb helyzetben 

voltak. Az ő vagyoni érdekeik védelméről az 1655. évi XXIV. törvénycikk rendelkezett
129

, 

mely védelmet tovább erősítette "az árvák nyomorult, s csaknem elhanyagolt sorsának 

enyhítésére" a 1715. évi LXVIII. törvénycikk
130

. A vagyontalan árvák védelméről az 1723. 

évi CV. törvénycikk szólt, kiemelve a nevelés fontosságát.
131

 Mária Terézia a gyámoltakról 
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szóló 1764/65. évi XXVI. törvénycikkében megállapította, hogy a tapasztalat azt mutatta, 

hogy az 1715. évi LXVIII. törvénycikkben foglalt intézkedések foganatosítására többnyire 

nem került sor, mert a rokonok a kiskorú gyermekeket hátrahagyó szülők elhalálozását a 

vármegyei hatóságnak nem jelentették be, s ilyképpen a vagyonállomány leltározása, és az 

egyéb szükséges intézkedések elmaradtak. Ezért a XXVI. törvénycikk további intézkedéseket 

vezetett be a gyámoltak védelme érdekében, s hangsúlyozta a nevelés, oktatás fontosságát. 

 Az elhagyott gyermekeket dajkaságba adták, ahol nyomorúságos sorsuk volt, 60 – 70 

%-uk nem érte meg a dajkaság végét. Amíg a dajka pénzt kapott a gyermek tartásáért addig 

gondoskodott róla, de amint megszűnt a fizetség a csecsemőt halára éheztették.
132

 Az 1876. 

évi XIV. törvénycikk 140. §-a akként rendelkezett, hogy a községeknek kell gondoskodni a 

lelencek és dajkaságba adottak orvosoltatásáról és ellátásáról, aminek azonban sok esetben 

nem tettek eleget. Az Orvosegyesület bizottságának 1879. évi jelentéséből kitűnik, hogy az 

ápolásba adott gyermekek rosszul ápoltatnak, elnyomorodott, kiéhezett, félholt állapotban 

kerülnek faluról a fővárosba gyógykezelésre.
133

 A községekről szóló 1886. évi XXII. 

törvénycikk 145. §-a továbbra is fenntartotta, hogy a szegényekről való gondoskodás a község 

feladata. Némi előrelépést jelentett, hogy 1898-tól
134

 a talált, valamint a hatóságilag 

elhagyottnak nyilvánított gyermekek után a gondozási, ápolási és nevelési költségeket a 

gyermekek 7 éves koráig az országos betegápolási alap fedezte, azaz ezt a terhet a községek 

válláról levéve állami feladattá tette az ezen gyermekekről való gondoskodást. Ez azonban 

nem oldotta meg az ennél idősebb gyermekek problémáját, akikről való gondoskodás 

továbbra is a község feladata volt, vagy sok esetben csak lett volna.  

 

 3.1.2. Az 1877-es gyámtörvényt követő időszak 

 

 Az atyai hatalommal, gyámsággal kapcsolatos túlnyomó részt szokásjogi szabályokat 

az 1877. évi XX. törvénycikk váltotta fel, mely – jogszabályi formában – először rendelkezett 

részletesen és teljes körűen a gyámságról és gondnokságról. A gyámságra és gondnokságra 

vonatkozó szabályok mellett a törvény taglalta az atyai hatalomból folyó jogosultságokat és 

kötelezettségeket is. A törvény 2. §-a kimondta, hogy a kiskorúak atyai hatalom vagy 

gyámság alatt állnak. Az atyai hatalom alatt nem álló kiskorúak a törvény 27. §-a értelmében 

gyámság alá helyeztettek. A gyámság elsősorban azt a személyt illette, akit az atya 
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végrendeletben, vagy közjegyzői okiratban gyámul nevezett, s csak nevezett gyám hiányában 

szállt a gyámság az anyára, akit a jogszabály természetes és törvényes gyámnak tekintett, aki 

a gyámságot – a vagyonkezelés kivételével – vállalni volt köteles. Az atyai hatalom a 

gyermek törvényes képviseletére, vagyonának kezelésére, a gyámnevezésre és a gyámságból 

való kizárás lehetőségére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket foglalta magában. A 

hatályos jogunkban használt szülői felügyelet fogalmától abban is különbözött, hogy a 

törvény a gyermek gondozásának, nevelésének, tartásának kérdését az atyai hatalomtól 

függetlenül tárgyalta. Az atyai hatalom fennállása esetén is a kiskorú személye feletti 

felügyeletet a szülők gyakorolták, azaz abban az anya is részt vett, ahogy – bizonyos 

esetekben – megjelent az anya tartási kötelezettsége is. Az atyai hatalom – tehát a gyermek 

vagyona kezelésének, törvényes képviseletének és a gyámnevezésnek a joga – akkor is 

megillette az apát, ha a szülők házassága felbontása került – vagy ágytól és asztaltól való 

elválásra került sor – és a gyermek az anya gondozásában maradt. Amennyiben az atya 

kiskorú gyermekei részére gyámot rendelt, s nem az anya lett a gyermekek gyámja, az anya 

ilyenkor is követelhette, hogy kiskorú gyermekeit magánál tarthassa, és hogy azok személyi 

és vagyoni ügyeiben meghallgattassék. A törvény - összhangban a keletkezésekori társadalmi 

viszonyokkal, mely alapján a nők önálló jövedelemmel, keresettel túlnyomó részt nem bírtak - 

rendelkezett arról, hogy a gyámhatóság feladata annak meghatározása, hogy az anya 

gyermekei tartására milyen összegre jogosult, a törvény kifejezetten nevesítette a nagyszülők 

tartási kötelezettségét is. Látható tehát, hogy az atyai hatalom terjedelme idővel változott, de 

„csak a XX. században váltotta fel a szülői felügyelet, mely már az anyát is teljes körűen 

megillette”
135

. A szülői hatalom fogalma az egyes személyi és családi jogi rendelkezések 

tárgyában kelt, az ideiglenes kormány által elfogadott 10.470/1945. M. E. számú rendeletben 

jelent meg először, amely akként rendelkezett, hogy a kiskorú gyermek szülői hatalom vagy 

gyámság alatt áll. A szülői hatalomra az 1877. évi gyámtörvény rendelkezései voltak 

alkalmazandóak azzal, hogy a szülői hatalom gyakorlása elsősorban továbbra is az atyát illette 

meg, míg az anya a gyermek felügyeletével járó jogokat gyakorolta. A házassági életközösség 

megszakadása esetére azonban már lehetővé tette, hogy a gyámhatóság az anya kérelmére, a 

gondviselése alatt álló gyermekre nézve felfüggeszthesse az atya szülői hatalmának 

gyakorlását, és azzal az anyát bízza meg. Ez a lehetőség jelentős előrelépést jelentett a szülői 

egyenjogúság irányába. 
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 A gyámtörvényben már megjelentek a gyermekek érdekét, elsősorban a gyermekek 

vagyoni érdekeit védő rendelkezések, hiszen részletesen szabályozta mind az atyai, mind a 

gyámi és mind a gondnoki vagyonkezelés kérdéseit. Már az 1877-es törvényben is 

találkozhattunk olyan esetekkel, amikor a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges volt egyes 

jognyilatkozatok érvényességéhez, s bizonyos jognyilatkozatok még a gyámhatóság 

jóváhagyásával sem voltak megtehetőek
136

. Mai szemmel nézve szembeötlő a gyermek 

vagyoni érdekeivel ellentétben álló azon rendelkezés, mely szerint a gyámhatóság még az 

atyai hatalom felfüggesztésének, illetve az atya vagyonkezelési jogának elvonása idejére is 

tartási átalányt állapíthatott meg az atya részére a kiskorú tiszta jövedelmének feleslegéből, 

annak 1/3 része erejéig. Szintén a gyermek érdekeit sértette az a lehetőség, hogy az atya 

hitelezői – bizonyos korlátozásokkal ugyan – igénybe vehették még a kiskorú jövedelem-

feleslegét is. 

 Jelentős eltérés a mai szabályozáshoz képest, hogy a gyámi, gondnoki tisztség viselése 

polgári kötelezettség volt, melyet csak a törvényben szabályozott esetekben lehetett 

visszautasítani, de ennek mintegy ellentételezéseként a gyámot, gondnokot a gyámoltnak, 

gondnokoltnak jövedelméből a gyámhatóság által megállapított mértékű jutalom illette meg, s 

költségei megtérítésére is igényt tarthatott. Bár a törvény túlnyomó részt a gyámra, gondokra 

vonatkozó vagyonkezelési szabályokat tartalmazta, azért fogalmazott meg a gondozás, 

nevelés területén is kötelezettségeket a gyámmal szemben. Kimondta, hogy a gyám 

kötelessége gondoskodni a kiskorú neveléséről, képzéséről, hogy munka- és keresőképessé 

váljon, a gyermek testi épségének megőrzése érdekében köteles gyógyíttatását biztosítani. A 

törvény negatívuma, hogy a vagyontalan árvákat másként kezelte. Esetükben a gyám feladata 

az volt, hogy a szükséges lépéseket megtegye annak érdekében, hogy a gyermeket a rokonok, 

vagy más jótevők, ezek híján a község eltartsa, vagy a kiskorú jótékony intézetbe felvételt 

nyerhessen. Az árvaszékek működésével kapcsolatban Nemes Gáborné megjegyzi, hogy ezek 

ügyködése nemigen volt még gyermekvédelmi tevékenységnek tekinthető.
137

  

 A nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló 1898. évi XXI. törvénycikk, 

majd az állami gyermekmenhelyekről szóló 1901. évi VIII., valamint a közsegélyre szoruló 

gyermekekről szóló 1901. évi XXI. törvénycikkek megjelenéséig az elhagyott, árva 

gyermekek sorsa a község és más jótevők könyörületén múlott. A gyermekvédelem 

kialakulásában jelentős szerepet játszottak a különböző egyesületek, nemesi 

                                                 
136

 Itt az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 13/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal azonos szabályozással találkozhattunk. 
137

 NEMES (lj. 132.) 71. o. 



45 

 

kezdeményezések
138

. Az 1901. évi VIII. törvénycikkhez fűzött miniszteri indokolás jól 

tükrözte a gyermekek nyomorúságos helyzetét: „a népnél a gyermekek egészsége és élete 

iránt mutatkozó közöny miatt a gyermekek halandósága legnagyobb az összes európai művelt 

államok között. 100 élveszülött közül 38 öt éven aluli korban halt meg.”
139

 A törvény 

bevezetése ezen a helyzeten kívánt változtatni, s az elhagyott gyermekek pusztulástól és 

elzülléstől való megóvását elsősorban az állam, másodsorban a társadalom kötelezettségévé 

tette. A törvény a 7 éven aluli talált, valamint hatóságilag elhagyottnak nyilvánított 

gyermekek védelmére állami gyermekmenhelyek felállítását rendelte el. Az állami 

gyermekmenhelyek falain belül a beteg, gyenge fejlettségű, ápolást és orvosi gondozást 

igénylő gyermekek nyertek elhelyezést, míg a többi gyermeket intézeteken kívül helyezték el. 

Felismerve, hogy a gyermekek 7 éves koruk elérését követően is ellátásra, támogatásra 

szorulnak, az 1901. évi XXI. törvénycikk rendelkezett a sorsukról, s lehetővé tette, hogy az 

állami gyermekmenhelyekbe felvett gyermekek 7. életévük betöltését követően 15 éves 

korukig az állami gyermekmenhelyek kötelékében maradjanak, ha törvényhatósági vagy 

magánárvaházban, avagy valamely más jótékony intézetben vagy egyesületben el nem 

helyezhetők. Ezeket a gyermekeket megbízható gondviselőknél, elsősorban gazdáknál és 

iparosoknál helyezték el. A 7 – 15 év közötti gyermekek gondozási költségei továbbra is az 

illetőségi községet terhelték. A nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekekben a nevelőszülők 

többsége sajnos csak az olcsó munkaerőt látta.  

 A jogi szabályozás változásából is látható, hogy a gyermek érdeke, ami már nem 

kizárólag a gyermek vagyoni érdekének védelmét jelentette, csak az 1800-as évek második 

felében jelent meg. Ekkor születtek meg a gyermekmunkát korlátozó, szabályozó 

rendelkezések is.
140

 A kialakuló félben lévő gyermekvédelmi rendszer még elsősorban az 

elhagyott, árva gyermekekre koncentrált, a családban nevelkedő – mai fogalmainkkal 

veszélyeztetettnek minősíthető – gyermekek még nem kerültek az árvaszékek látókörébe. 

Tekintettel arra, hogy a felbomló házasságok száma az 1870 – 1880-as években még 

elenyésző volt, az ebben érintett gyermekek sorsának alakulása sem jelentett igazán 

társadalmi méretű problémát. A házasságon kívül született gyermekek jogi helyzetének 

rendezése azonban már jogtudományi vitákat váltott ki az 1900-as évek elején zajló 

magánjogi kodifikáció során is.  

                                                 
138

 Pl. gróf Nádasdy Lipót: Országos lelencházi társulat (1865.), Gyermekmenedékhely Egyesület (1870.), Fehér 

Kereszt Országos Lelencház Egyesület (1885.) 
139

 Magyar Törvénytár 1901. (Budapest: Franklin Társulat, 1902) jegyzetekkel ellátta: MÁRKUS Dezső 53. o. 
140

 pl. 1972. évi VIII. Ipartörvény és 1884. évi XVII. Ipartörvény  



46 

 

 A gyermekekkel kapcsolatos szemléletváltozás egy hosszú folyamat eredménye volt, 

melynek kezdetei a felvilágosodás idejére vezethetők vissza, mikor is az érzelmek kultusza 

terjedni kezdett. Egyes uralkodók, mint a sokgyermekes Mária Terézia és egyes írók, mint a 

nevelési regényt író Rousseau, kifejezetten „divatba hozták" a szülői szeretetet.
141

 A XVIII. 

században megindult, a XIX. században pedig folytatódott a „gyermekvilág” kialakulása, 

megjelentek a gyermekruhák, gyerekszobák, a gyermekeknek készített bútorok, a 

gyermekeknek szóló irodalom. A gyermekek egyre inkább a család középpontjába kerültek, 

ők lettek a jövő biztosítékai, akiken a család egzisztenciája, megélhetése múlik. A 

szentimentalizmus és a romantika is az érzelmek jelentőségét hangsúlyozta, a nacionalizmus 

terjedésével pedig a gyermekekben egyben a jövő polgárait, a jövő katonáit látták, akiknek 

kötelességei lesznek a nemzettel szemben is. Erre hivatkozással egyre többen kíséreltek meg 

beavatkozni a családok életébe a gyermek érdekeit hangsúlyozva.
 142

 Mindezen folyamatok 

következtében a 19. századra a szülői szeretetet a társadalom minden „rendes embertől" 

határozottan elvárta, az állam pedig egyre jobban megkövetelte az alapos szülői 

gondoskodást. A közoktatás rendszerének kiépítésével pedig az állam olyan feladatot vállalt 

magára, amelyet a korábbi századokban a családokra és az egyházakra bízott.
143

 Az 

iskolakötelezettség bevezetését követően kezdett különbséget tenni a polgári társadalom a 

gyermekek és a felnőttek világa között, ami megváltoztatta a gyermekek kötelességeivel és 

engedelmességükkel kapcsolatos nézeteket. A szülő – gyermek közti érzelmi viszony 

kialakulásában Ariés nagy jelentőséget tulajdonít az iskoláztatás terjedésének. Az iskolai 

nevelés terjedését megelőzően – ahogy arról korábban már volt szó – a gyermekek nevelése, 

tanítása a felnőttek melletti inaskodással, többnyire idegen családban valósult meg. Ahogy a 

nevelés egyre inkább az iskolába tevődött át, úgy került közelebb egymáshoz a gyermek és a 

család. Ariés azt a következtetést vonja le, hogy a modern család szinte egy időben született 

az iskolai nevelés általánossá válásával.
144

  

 Vajda Zsuzsanna érvelése szerint a gyermekek helyzetét, a gyermeknevelést 

alapvetően befolyásolja az a körülmény, hogy a gyermekeknek azokat a készségeket kell 

elsajátítaniuk fejlődésük során, melyekre az adott társadalomban szükségük lesz a túléléshez. 

A középkori járványok, az éhínség, az élet ezernyi kényelmetlensége nem tette lehetővé, hogy 

a gyermekek túlzottan védett környezetben nevelkedjenek, ellenállóvá, teherbíróvá kellett 

válniuk. A gyermeki világ így akkor kerülhetett előtérbe, mikor az életviszonyokban is 

                                                 
141

 HAHNER Péter: „A megújuló társadalom a 19. században” www.rubicon.hu 
142

 PUKÁNSZKY Béla: A gyermekkor története (Budapest, Műszaki Könyvkiadó 2001.) 145. o. 
143

 HAHNER (lj. 141.) 
144

 ARIÉS (lj. 60.) 254-255. o. 



47 

 

jelentős változások következtek be: visszaszorultak a járványok, csökkent a 

csecsemőhalandóság, a polgáriasodó lét kevésbé követelte meg a gyermekek részvételét a 

munkában.
145

 

 A gyermekek sorsa, helyzete az 1900-as évektől egyre inkább az érdeklődés 

középpontjába került, s nem csak hazai, de nemzetközi szinten is. A szemléletváltás 

országonként és társadalmi rétegenként is eltérő ütemben zajlott, így a helyzet 

ellentmondásosan alakult: az új szemlélet ellenére az alsóbb társadalmi osztályokban 

rekordokat döntött a dajkaságba adott és kitett csecsemők száma
146

, ami indokolta a jogi 

szabályozás fent részletezett irányát, mely elsősorban az ilyen gyermekek sorsát kívánta 

rendezni. Az iskoláztatás, az ezzel párhuzamosan kialakuló érzelmi kötődés eleinte a 

társadalom középső rétegeit érintette, az arisztokrácia és a kézművesek még megmaradtak a 

régi inaskodásnál (nagyurak apródjaiként, mesteremberek inasaiként)
147

. Ezt támasztja alá az 

is, hogy a szülői hatalom keretében a XX. század elején készült polgári törvénykönyv 

tervezete még a mainál szélesebb jogosultságokat kívánt a szülő kezébe adni, lehetővé tette 

volna, hogy „a makacs gyermeket a szülő hatósági karhatalommal a szülői házból 

eltávolíthassa, a gyámhatóság jóváhagyásával a javuláshoz szükséges időre javító-intézetbe 

helyezhesse”. Dr. Sándor Aladár által megfogalmazott kritikai észrevétel szerint szigorú 

korlátok közé kell szorítani a gyermek elkergetésének, javító-intézetbe küldésének feltételeit, 

mert a tervezet visszaélésekre ad lehetőséget, a szegénysorsú szülők a gyermektől való 

szabadulás érdekében gyakran fognak élni ezzel a lehetőséggel. Álláspontja szerint rá kell 

szorítani a szülőket arra, hogy nagyobb gondot fordítsanak gyermekeikre.
148

 

 A XX. század elejére két egymással ellentétes ideológia alakult ki. Egyrészt újjáéledt a 

rousseau-i mítosz, mely szerint a gyermek jónak, ártatlannak születik, s csak a társadalom 

hatásra válik rosszá. Így kialakult a gyermeket túlvédő, a gyermek igényeit, a kamaszok 

önállósodási törekvéseit figyelmen kívül hagyó szülői attitűd, melynek köszönhetően az így 

nevelt gyermekek könnyen önállótlanná váltak. Az ennek következtében nehezen boldoguló, 

szülőkbe kapaszkodó gyermekek tovább táplálták a gyermeki tisztaság mítoszát. Másik 

oldalról viszont a gyermek pszichikuma az empirikus és kísérleti lélektani kutatások tárgyává 
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lett, s a természettudományos vizsgálatok szertefoszlatták a gyermeknek tulajdonított szinte 

isteni sajátosságokat.
149

  

 Az utóbbi négyszáz év legszembetűnőbb vonása a gyermekek iránti figyelem 

folyamatos növekedése volt. Ez a folyamat csúcsosodott ki a XX. században, s mutatkozott 

meg többek között a gyermekekre vonatkozó szociálpolitikai intézkedésekben is. 
150

 

 Az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom (1776 és 1789) óta az 

emberi jogokat övező kiemelt figyelem a XX. század elejére odáig vezetett, hogy alaposabban 

kezdtek foglalkozni a gyermekek helyzetével. A kiskorúakhoz való „viszony változásának fő 

iránya a gyermekek egyéniségének, autonómiájának növekvő tisztelete volt.”
151

 A gyermekek 

érdekeit egyre jobban szem előtt tartó jogszabályi rendelkezések viszont csak jelentős időbeli 

különbséggel jelentek meg a különböző európai államokban. Göran Therborn összehasonlító 

jogi munkájában
152

 a gyermekjogok alakulását három szempont szerint vizsgálta. Egyrészt, 

hogy mikor alakult ki a gyermekközpontú család, azaz amikortól a szülők azonos jogokkal és 

kötelezettségekkel bírnak gyermekük irányában, s a házasság felbontásakor nem a szülők 

vétkessége, hanem a gyermek érdeke dönti el a gyermekelhelyezés kérdést. A hazai 

jogalkotásban ezt az eredményt a 1952. évi IV. törvény érte el, míg egyes európai 

országokban ez már az I., vagy a II. világháborút megelőzően bekövetkezett (pl. Norvégia, 

Svédország, Anglia), más országok (pl. Ausztria, Franciaország) viszont csak az 1970-es 

években léptek erre az útra. A másik vizsgált szempont az volt, hogy mikor került sor a 

törvényes és törvénytelen gyermek közti hátrányos megkülönböztetés felszámolására az egyes 

jogrendszerekben. Ebben a hazai jogalkotás az élmezőnyben végzett, hiszen az 1946. évi 

XXIX. törvény már nem tesz különbséget a gyermek származása alapján a gyermeket 

megillető jogok tekintetében, hiszen kimondja, hogy azok a kedvezmények, jogok és 

jogosítványok, amelyeket a közigazgatási jogszabályok a házasságból származott gyermek, 

illetőleg a házasságból származott gyermekre tekintettel annak atyja vagy anyja részére 

biztosítanak, megilletik a házasságon kívül született gyermeket, illetőleg annak atyját vagy 

anyját is. A gyermekek közti jogegyenlőséget Norvégia, Dánia, Svédország és Finnország 

már a II. világháborút megelőzően is biztosította, de más európai országok csak jóval később 

jutottak el erre a szintre. A harmadik, Therborn által vizsgált szempont a gyermek személyes 
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autonómiájának, és a személyes integritás jogának kialakulása, megvalósulása volt, mely csak 

az 1980-as évektől érhető tetten. 

 

3.2. A gyerekjogok kialakulása  

 

 3.2.1. Univerzális nemzetközi egyezmények 

 

 Az emberi jogok, s ezzel együtt a gyermeki jogok szabályozása, védelme a belső, 

nemzeti jogokban alakult ki, és csak később jelent meg a nemzetközi szintű szabályozás
153

. A 

nemzetközi együttműködés kezdetben csak olyan kérdésekben merült fel, amelyek egy állam 

határain túlterjedtek, mint pl. a gyermekkereskedelem, prostitúció, gyermekmunka terjedése. 

Az első nemzetközi dokumentumok még csak az elementáris, azaz a legalapvetőbb jogokat 

fogalmazták meg. Az első, kifejezetten a gyermekek helyzetével foglakozó nemzetközi 

egyezmény a gyermekek jogairól szóló 1924. évi Genfi Nyilatkozat
154

 volt, mely először 

fogalmazta meg a gyermekek védelmének általános igényét. Kimondta, hogy az éhező 

gyermeket táplálni kell, a beteget gyógyítani, a szellemi fejlődésében elmaradottat támogatni, 

a züllés útján lévőt új útra téríteni, az árva és elhagyott gyermekeket összegyűjteni és 

támogatni kell. A megfogalmazott feladatok is jelzik az adott kor – fentebb részletezett – 

társadalmi problémáit. Ez a nyilatkozat azonban nem kötelezettségeket magába foglaló, 

garanciákat tartalmazó nemzetközi szerződés volt, hanem „csak” deklaráció. Szerepe abban 

állt, hogy felhívta a figyelmet a gyermekeket sújtó azon veszélyekre, amelyek az egyes 

államokban tapasztalhatók voltak.
 155 

  

 Az emberi jogok széles körét átfogó univerzális, azaz az államok többsége által 

elfogadott nemzetközi emberi jogi egyezmények csak a II. világháborút követően (1948) 

váltak elterjedté, de kifejezetten a gyermekekre vonatkozó egyezmények ekkor még nem 

születtek. A kiskorúak helyzetét – figyelmen kívül hagyva testi, szellemi fejlettségük 

felnőttekétől eltérő fokát – ugyanazok az általános szerződések határozták meg, mint a felnőtt 

lakosságét. A fasizmus gyermekekkel szemben is elkövetett borzalmai rávilágítottak a 

nemzetközi összefogás szükségességére, amelyet az emberi jogok katalogizálásában élen járó, 

1945-ben létrehozott nemzetközi szervezet, az ENSZ testesített meg. Az Egyesült Nemzetek 
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Alapokmánya az emberi jogokkal csak szűkszavúan foglalkozik, célként tűzve „az emberi 

jogok és alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra (és hozzá 

tehetnénk életkorra) való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítását.” Az 

okmány az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának feladatává tette az emberi jogok 

kodifikációját, melynek eredménye az 1948. december 10-én az ENSZ Közgyűlése által 

elfogadott határozat, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az ebben deklarált alapvető 

jogok (pl. az élethez, biztonsághoz való jog, a kényszermunka, kínvallatás, rabszolgaság 

tilalma) természetesen a gyermekeket is megillető jogok. A 25. Cikk
156

 elismeri a gyermekek 

különleges segítséghez és támogatáshoz való jogát. Külön kiemeli a gyermekek szociális 

védelem szempontjából való egyenlőségét, azaz megtiltja a származáson alapuló 

megkülönbözetést, ami az államok többségében még jellemző volt. Ennek azért volt 

kiemelkedő jelentősége, mert az 1800-as évek második felétől kezdve emelkedett, majd a két 

világháború között nagyjából stagnált a házasságon kívüli születések száma nem csak 

hazánkban, hanem számos európai országban is. A második világháborúig terjedő időszakban 

a házasságon kívüli szülés a társadalom marginális rétegéhez tartozó anyákra volt jellemző, 

akik többnyire a városi cselédek és napszámosok köréből kerültek ki.
157

 A Nyilatkozat – bár 

elfogadásakor nem rendelkezett jogi kötelező erővel – meghatározta a gyermekek jogainak 

védelmére irányuló nemzetközi együttműködés irányát.
158

 

 Ezt követően néhány olyan nemzetközi dokumentum látott napvilágot, amelyekben 

egy – egy gyermekcsoportot, illetve gyermekeket érintő égető problémára kerestek megoldást. 

A második világháborút követően, 1946 és 1960 között Európából átlag évi félmillióan keltek 

útra, többnyire a tengeren túlra, azaz az Egyesült Államokba. Emellett az Európán belüli 

népmozgás is jelentős volt egyrészt a II. világháború okozta kényszer hatására, másrészt a 

kommunista országokból való kivándorlás, menekülés miatt. Emellett Európában régóta jelen 

volt, de a II. világháborút követően a gyors gazdasági fejlődés hatására jelentősen megugrott a 

munkavállalási céllal történő népvándorlás is.
159

 Mindezen folyamatok hatásainak enyhítése, a 

felmerülő problémák orvoslása érdekében 1949-ben megszületett „Az emberkereskedés és 

mások prostitúciója kihasználásának elnyomásáról” szóló egyezmény, melynek célja, hogy 
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életszínvonalhoz, ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a szükséges szociális 

szolgáltatásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség 

esetén, vagy mikor tőle független egyéb körülmények miatt nincsenek megélhetési eszközei. (2) Az anyaság és a 

gyermekkor különleges gondoskodásra, támogatásra jogosít. Minden gyermek, akár házasságból, akár 

házasságon kívül született, azonos szociális védelemben részesüljön. 
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megakadályozza a bevándorló nők és gyermekek kiszolgáltatottságából adódó prostituálttá 

válást. A migráció tömegessé válásával a gyermekeket érintő, a családi kapcsolatokkal 

összefüggő problémák is felmerültek, mint a kiskorú gyermek elhelyezésének, tartásának, 

láthatásának kérdése, ha az egyik szülő más országban telepedett le. Erre próbáltak megoldást 

találni a New Yorkban „A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában” 1956-ban, és „A 

gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról” 

Hágában 1958-ban aláírt szerződések. 

 Az ENSZ Közgyűlés által 1959. november 20-án elfogadott Gyermekek Jogairól 

Szóló Nyilatkozat
160

 elismerte, hogy a „gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi 

érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő 

jogi védelemre, születése előtt és születése után egyaránt.” A nyilatkozat még nem 

szabályozta kimerítően a gyermekeket megillető jogokat, de már felismerte a speciális, 

gyermekekre vonatkozó szabályozás szükségességét és kiemelt néhány fontos alapelvet 

(diszkrimináció teljes kizárása, gyermekek érdekének döntő szerepe, gyermekek védelmének 

és segélyezésének minden körülmények közötti elsőbbsége, gyermek egészségének védelme, 

és az egészségére káros munkavégzés tilalma), s felsorolta azokat a jogokat, amelyek minden 

gyermeket feltétel nélkül megilletnek. Ez szintén nem kötelező erejű, de irányt mutató, nagy 

jelentőségű okmány volt a gyermekjogok fejlődése szempontjából.
161

  

 A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (1966.) 

megfogalmazott klasszikus szabadságjogok (élethez, szabadsághoz, személyi biztonsághoz, 

jogorvoslathoz való jog, törvény előtti egyenlőség, kínzás, kegyetlen, embertelen bánásmód 

tilalma, stb.) a kiskorúak számára is biztosított alapjogok, de az egyezmény már tartalmaz 

néhány kifejezetten a gyermekek védelmét szolgáló rendelkezést. 

 Halálbüntetést nem lehet kiszabni a 18. életévüket be nem töltött személyek által 

elkövetett bűncselekmények miatt. 

 A fiatalkorú vádlottakat a felnőttektől el kell különíteni és ügyükben a lehető 

legrövidebb időn belül dönteni kell. 

 A fiatalkorú bűnelkövetőket a felnőttektől el kell különíteni, s részükre a koruknak és 

a jogi helyzetüknek megfelelő elbánást kell biztosítani. 

 A fiatalkorú személyek esetében a büntető eljárásnak figyelemmel kell lennie az 

életkorukra és az átnevelésükhöz fűződő érdekekre. 
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 Minden gyermeknek fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi 

eredetre, vagyonra, vagy születésre való tekintet nélkül joga van arra a védelemre, 

amely őt kiskorú állapota folytán a családja, a társadalom és az állam részéről 

megilleti. 

 Minden gyermeket közvetlenül születése után anyakönyvezni kell és nevet kell neki 

adni. 

 Minden gyermeknek joga van arra, hogy állampolgárságot szerezzen. 

 A házasság felbontása esetén rendelkezni kell a gyermekek szükséges védelméről. 

Látható, hogy e dokumentumban a gyermekeket a büntetőeljárásban megillető jogok kaptak 

nagyobb hangsúlyt, de megjelent az állam és a család gyermekvédelmi kötelezettsége is. 

Figyelemmel arra, hogy a felbomló házasságok száma az 1900-as évek eleje óta folyamatos 

emelkedést mutatott, az egyezmény már külön, kiemelten utalt a házasság felbontásában 

érintett gyermekek védelmének szükségességére is.  

 A másik 1966-os egyezmény a Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya szintén tartalmazott a gyermeket megillető jogokat, elsősorban az oktatás, 

az egészségügy területén, valamint rögzítette, hogy a gyermekeket és a fiatalkorúakat védeni 

kell a gazdasági, társadalmi kizsákmányolással szemben. 

 Az ENSZ Közgyűlése 1974-ben újabb nyilatkozatot fogadott el, amely a nőket és 

gyermekeket rendkívüli állapot és fegyveres konfliktus idején védi az elnyomástól, a 

kegyetlen és embertelen bánásmód minden formájától. A nőkkel szembeni megkülönböztetés 

minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott 

egyezmény I. részének 5. cikke kimondja, hogy a részes államok kötelesek minden 

intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a társadalom tagjai felismerjék, a férfiakat és a 

nőket közös felelősség terheli gyermekeik felnevelésében és fejlődésük biztosításában, értve 

ezalatt azt, hogy a gyermekek érdeke minden esetben elsődleges fontosságú szempont. Ahogy 

az Göran Therbornnak Tomka Béla által idézett tanulmányából kitűnik, az európai államok jó 

részében az 1970-es években még újdonságnak számított a szülői jogok egyenlősége a 

gyermekek irányában. A gyermekekhez való megváltozott viszonyt jelzi az is, hogy az 

egyezmény már a gyermekek érdekét tekinti elsődleges, a szülői nevelés irányát meghatározó 

szempontnak. Az egyezmény egyébként a nők egyenjogúságának biztosítása érdekében 

szükséges, a részes államok által bevezetendő intézkedéseket sorolja az élet minden területén, 

kiemelt figyelmet fordítva az oktatás, foglalkoztatás területére. Az egyezmény elfogadását 

különösen időszerűvé tette a női munkavállalás jelentős terjedése, s az a körülmény, hogy a 
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második világháborút követő időkig a női munkavállalók többsége szakképzettséggel nem 

rendelkezett. Az egyezmény tehát – többek közt – az egyre nagyobb arányban munkát vállaló 

nők esélyegyenlőségét, az oktatásban való részvételük ösztönzésével a szakképzettség 

megszerzését volt hivatott biztosítani. 

 További, speciális tárgyú, a gyermekek védelmét, érdekeit biztosító nemzetközi 

egyezmények láttak napvilágot Hágában, így az 1980-ban kötött „A gyermekek jogellenes 

külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló” egyezmény, az 1993-ban elfogadott, 

„A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 

való együttműködésről szóló” egyezmény, 1996-ban „A szülői felelősséggel és a gyermekek 

védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre 

irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló” 

Egyezmény, melyekhez Magyarország is csatlakozott. Ezen egyezmények elfogadásának 

hátterében is a társadalmi mobilitás áll, mely egyrészt továbbra is jelen volt az európai 

országok közt (Dél- és Kelet-Európából Nyugat-Európába), de érkeztek Európába 

bevándorlók jelentős számban más kontinensekről is (Ázsia, Afrika). Az Európából való 

kivándorlás azonban az 1960-as évek óta fokozatosan csökkent, az európai migrációs mérleg 

pozitívvá vált.
162

 

 Ahogy láthattuk a nemzetközi okmányok egy része ENSZ közgyűlési nyilatkozat 

formájában jelent meg, így nem tartalmazta a kikényszerítés lehetőségét, valamint szűken 

határozták meg a védendő jogok körét is, nem eléggé tükrözve a gyermekkor speciális 

igényeit.
163

 Ezen csorbák kiigazítására született meg a Gyermekek Jogairól Szóló 1989-es 

New York-i Egyezmény, az egyetlen olyan nemzetközi szerződés a világon, amelyet az ENSZ 

tagállamai közül a legtöbb ország a leghamarabb ratifikált. Az egyezmény már számos, a 

gyermekkorhoz kapcsolódó speciális jogot biztosít, jóval szélesebb körben, mint a korábban 

említett egyezmények és nyilatkozatok. Valójában a legszélesebb körű emberi jogi előírásokat 

adaptálta a gyermekek világába, olyan jogokat fogalmazva meg, amelyek korábban általában 

a társadalmak felnőtt tagjait illették meg (pl. egyesülési és gyülekezési jog). Az egyezmény 3. 

cikke a gyermek mindenek felett álló érdekét állítja a gyermekekkel kapcsolatos eljárások, 

intézkedések középpontjába, kimondja, hogy „a szociális védelem köz- és magánintézményei, 

a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő 

döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.” A 

gyermek mindenek felett álló érdekére való hivatkozás az egyezmény egyes cikkeiben 
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ismételten megjelenik. Az egyezményben megfogalmazott gyermekjogok, nem csak ott, ahol 

ez kimondottan megjelenik, hanem összességükben is a gyermek mindenek felett álló érdekét 

hivatottak szolgálni. Az egyezmény elfogadásával eljutottunk oda, hogy a felnőtteknek 

cselekedeteiket – amennyiben azok gyermekek sorsára is kihatással vannak – akként kell 

alakítaniuk, hogy azok a gyermekek érdekeinek a legmesszebbmenőkig megfeleljenek. Ha 

azonban körülnézünk mindennapjainkban, közvetlen és tágabb környezetünkben, figyeljük a 

híradásokat láthatjuk, hogy ennek a követelménynek a „felnőtt” szülők világa sajnos nem 

minden esetben tud, vagy akar eleget tenni. 

 Az egyezmény angol nyelvű szövege a „the best interests of the child” kifejezést 

használja, míg a magyar nyelvű fordításban a „gyermek mindenek felett álló érdeke”
164

 

jelenik meg, ami magasabb védelmi szintet sugall, mint magának az egyezménynek az 

eredeti, angol nyelvű szövege. A magyar nyelvű fordítás ugyanis a gyermek érdekét minden 

más érdek fölé emeli, és a szülői, hatósági döntések elsődleges, minden mást megelőző 

szempontjává teszi. 

 

 3.2.2. Regionális nemzetközi egyezmények 

 

 A gyermekek védelme nem csak egyetemes nyilatkozatok és egyezmények keretében 

jelenik meg, hanem számos regionális, így az európai országok által elfogadott, az „öreg 

kontinens” államainak társadalmi berendezkedéséhez igazodó dokumentum is napvilágot 

látott. A 1950-ben Rómában elfogadott „Az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló” Egyezmény 8. cikke a magán– és családi élet tiszteletben tartásához való 

jogot deklarálja, valamint követelményként fogalmazza meg a 14. cikkben a diszkrimináció 

tilalmát. A Római Egyezményben biztosított jogok védelmét szolgáló Emberi Jogok Európai 

Bírósága számos ítéletében alkalmazta e nemzetközi dokumentum rendelkezéseit a 

gyermekek életviszonyaira, bár maga az egyezmény nem kifejezetten gyermekjogi 

egyezményként született. A gyermekek szempontjából fontos tény, hogy az "egyezmény nem 

írja elő a nemzeti jog szerinti cselekvőképességet a panasz benyújtásához, így azt kiskorúak is 

megtehetik, akár törvényes képviselőjük engedélye nélkül is."
 165

 A gyermekek jogainak 

szempontjából is kiemelkedő jelentősége van a Bíróság esetjogának, és itt különösen azokban 
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 1991. évi LXVI. tv. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről 18. cikk  
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az ügyekben hozott határozatokra gondolok, melyekben a bíróság a családi élet fogalmát 

értelmezte. 

 Az 1961-ben Torinóban elfogadott, hazánkban az 1999. évi C. törvénnyel kihirdetett 

„Európai Szociális Karta” gazdasági, szociális jogok biztosítására hivatott a felnőttek és 

gyermek számára egyaránt, deklarálva, hogy a gyermekeknek és a fiataloknak különleges 

védelemre van joguk (I. rész. 7. pont). Azt, hogy ez a különleges védelem mit is jelent 

pontosan, azt a 7. cikk rendelkezései fogalmazzák meg, az ebben megjelenő előírások a 

fiatalkorúak munkavégzésének korlátait húzzák meg. Az 1967-ben elfogadott „Európai 

Örökbefogadási Egyezmény” a gyermekek érdekében és védelmében fogalmazott meg 

konkrétan az örökbefogadásra vonatkozó szabályokat. 

 Az Európai Tanács jelentős jogalkotó tevékenységet fejtett ki, s nagy számú 

nemzetközi jogi dokumentumot alkotott a család, és különösen a gyermekek jogainak, 

érdekeinek védelmére, így 1975-ben egyezményt fogadott el a házasságon kívül született 

gyermekek jogi helyzetével kapcsolatban, 1980-ban pedig a gyermekek feletti felügyeletre és 

a felügyelet helyreállítására vonatkozó határozatok elismerésről és végrehajtásáról 

Luxemburgban született európai szintű nemzetközi dokumentum.  

 Az Európai Unió biztosítja a tagállamok állampolgárai számára a szabad 

munkavállalást és a letelepedés szabadságát, ami kihat a családi életre, a családi kapcsolatokra 

is. Egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a munkavállaló családjával együtt telepedik le másik 

tagállamban, és ott merül fel a családjogi jogviszonyok rendezésének szükségessége, vagy 

éppen csak egyik szülő vállal külföldön munkát, míg a másik szülő és a gyermek az 

állampolgárság szerinti tagállamban marad. Az ilyen, vagy ehhez hasonló körülmények közt 

felmerülő jogviták rendezésének megkönnyítése érdekében 2000-ben megalkotásra került a 

Tanács 1347/2000/EK rendelete (un. Brüsszel II. rendelet), amely házassági és szülői 

felelősséggel kapcsolatos ügyekben rendezte a joghatósági kérdéseket, valamint az ezen 

ügyekben született határozatok elismerését és végrehajtását. A rendeletet 2003-ban helyezte 

hatályon kívül a 2201/2003/EK rendelet (un. új Brüsszel II. rendelet), mely ugyanezeket a 

kérdéseket szabályozza. A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog 

szabályait a Tanács 1259/2010/EU rendelete (un. Róma III. rendelet) határozza meg. A tartási 

kötelezettségek nem tartoztak a Brüsszel II. és az új Brüsszel II. rendelet hatálya alá, mert az 

azokra vonatkozó szabályokat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet (un. Brüsszel I. 

rendelet) állapította meg. Figyelemmel arra, hogy a Közösség és tagállamai a Hágai 

Nemzetközi Magánjogi Konferencia keretében részt vettek azokon a tárgyalásokon, amelyek 
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eredményeképpen 2007. november 23-án elfogadásra került a gyermektartási kötelezettség és 

a családi tartási kötelezettség egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló egyezmény, 

valamint a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló jegyzőkönyv, új rendelet került 

elfogadásra, mely a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról rendelkezik. Ez a 4/2009/EK rendelet a 

határokon átnyúló tartási ügyek egyszerűsítését és gyorsítását célozza szintén első sorban a 

gyermekek érdekében. A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogot a 2007. november 23-

án kelt Hágai Jegyzőkönyv határozza meg, melyet az Európai Közösség a Tanács 

2009/941/EK határozatával (2009. nov. 30.) erősített meg.
166

  

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája
167

, mely az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés részét képezi, egyetlen cikkben
168

 foglalja össze a gyermekek legfontosabb jogait, 

mintegy megismételve a Gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény egyes 

rendelkezéseit. 

 A nemzetközi jogi szabályozást áttekintve nem véletlenül nevezte a pedagógus Ellen 

Key a XX. századot már 1902-ben a gyermekek évszázadának
169

, holott azt a jelentős 

változást, ami az évszázad második felében bekövetkezett, még csupán csak sejthette. 

 

 3.2.3. Gyermekjogok a hazai szabályozásban 

 

 3.2.3.1. Gyermekjogok az alkotmányos szabályozásban 

 
 

 Belső jogunkban az alapvető emberi, állampolgári – és ezen belül gyermeki – jogokat 

2011. december 31. napjáig az 1949. évi XX. törvény, az Alkotmány fogalmazta meg. Már az 

Alkotmány eredeti, 1949-ben elfogadott szövege is kimondta, hogy a Magyar Népköztársaság 

védi a házasság és a család intézményét, különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, 

oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. Az ifjúság, a gyermekek érdeke tehát 

deklaráció szintjén már ekkor megjelent, de hogy mit tekintünk a gyermek érdekének, az 
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168

 24. CIKK :A gyermekek jogai 

(1) A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A gyermekek 
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tevékenységében a gyermek mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie. (3) Minden 

gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson 

fenn, kivéve ha ez az érdekeivel ellentétes. 
169
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korszakonként, a társadalmi és politikai berendezkedéstől függően változott. A szocialista – 

kommunista rendszerben számos olyan intézkedésre került sor, ami nem szolgálta a 

gyermekek, a családok érdekét. A nemzetközi jog hatására deklarálta az Alkotmány 1989-

ben, hogy a Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 

társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A gyermekek védelme tehát nem csak a család, hanem a 

társadalom, az állam kötelezettsége, felelőssége is. Az Alkotmánybíróság 434/E/2000. AB. 

határozatában kifejtette, hogy "az állam szerepe a gyermekek védelmében és a róluk való 

gondoskodásban az, hogy meghatározza a gyermekek alapvető jogai érvényesítésének 

garanciáit, létrehozza és működtesse a gyermekek védelmét biztosító intézményrendszert."  

 Az alkotmány a szülők jogaként fogalmazta meg, hogy a gyermeküknek adandó 

nevelést megválasszák, mely összefüggésben áll a lelkiismereti - és vallásszabadság alapvető 

jogával. A gyermek nevelésének joga azonban egyben kötelezettsége is a szülőnek, melyet a 

gyermek kiemelt védelemre és gondoskodásra való igénye alapoz meg. 

 A munka végzése során a nők és a fiatalok fokozott védelmét külön munkajogi és 

társadalombiztosítási szabályok biztosították.  

  Az alkotmánynak már szintén az eredeti szövege is biztosította az állampolgárok 

számára a művelődéshez való jogot, melyet a közművelődés kiterjesztésével és általánossá 

tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára 

hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi 

támogatásával valósított meg. Az oktatásban való részvétel azonban nem csak jog, hanem 

kiskorú gyermek esetén kötelezettség is, mivel a megfelelő értelmi fejlődéshez 

nélkülözhetetlen. 

 Magyarország 2012. január 01. napjával hatályba lépő Alaptörvénye szintén biztosítja 

a családok és gyermekek védelmét, támogatja a gyermekvállalást. A szabadság és felelősség 

címet viselő, valójában emberi, állampolgári jogokat megfogalmazó részben kifejti, hogy 

mindenkinek – így a gyermekeknek is – joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, 

otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
170

 A művelődéshez való jogot az 

Alaptörvény a korábbi Alkotmánnyal azonos módon biztosítja.
171

 

 Az Alaptörvény XV., XVI. és XVIII. cikkei kifejezetten a gyermekekre vonatkozó 

alapjogokat fogalmaznak meg, mely szerint Magyarország külön intézkedésekkel védi a 

gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. A korábbi Alkotmánnyal azonos 
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 Alaptörvény – Szabadság és felelősség VI. cikk 
171

 Alaptörvény – Szabadság és felelősség XI. cikk 
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módon deklarálja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szülőknek joguk van 

megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést, s kötelesek kiskorú gyermekükről 

gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását is. Újdonság, hogy az 

Alaptörvény megfogalmazza – bár a családjogi törvény eddig is tartalmazta - a gyermekek 

szüleik iránti felelősségét is, azzal, hogy a nagykorú gyermekek kötelességévé teszi rászoruló 

szüleikről való gondoskodást. A nyugdíjrendszer – nem csak hazánkban, hanem Európa 

számos országában is – nem vitatottan képtelennek látszik megbirkózni az elöregedő 

társadalom okozta túlterheltséggel, így visszatérhet, erősödhet a család ez irányú funkciója, 

hiszen a gyermekvállalást a korábbi évszázadokban a szülőkről való gondoskodás biztosítása 

is motiválta.  

 Az Alaptörvény a munkavégzés területén is biztosítja a gyermekek védelmét, hiszen 

kimondja, hogy foglalkoztatásuk – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, 

törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos, s külön intézkedésekkel biztosítja a 

fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. A XIX. cikk a szociális biztonságot hivatott 

biztosítani azáltal, hogy árvaság esetén minden magyar állampolgár törvényben 

meghatározott támogatásra jogosult. 

 Az 1949. évi többször módosított Alkotmány és a 2011-ben elfogadott Alaptörvény 

rendelkezéseit összevetve megállapítható, hogy mindkettő alapvető védendő értéknek tartja a 

családot, és annak különös védelemre szoruló tagját, a gyermeket. Az új Alaptörvény azzal, 

hogy a családot nem „csak” a társadalom alapvető egységének tekinti, hanem mint a nemzet 

fennmaradásának alapját határozza meg, a család fontosságát hangsúlyozza. A születések 

csökkenő száma, az elöregedő társadalom okozta problémák, a széthulló családok nagy 

száma, és ennek a felnövekvő generációra való negatív hatása mind indokolják családok és a 

gyermekek fokozottabb védelmét. Az Alaptörvény fent hivatkozott rendelkezései alapvető 

értékek mellett teszik le voksukat.  

 A gyermekjogokat a jogtudomány az un. második generációs emberi jogok körébe 

sorolja, mert érvényesülésük állami cselekvést, beavatkozást igényel. Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy ne léteznének olyan gyermeki jogok, melyek az állam tartózkodását 

követelik meg, hasonlóan, mint az egyéni szabadságjogok, de a gyermekjogok többsége 

olyan, melyek érvényesüléséhez az állam tevőleges közreműködése szükséges. 
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 3.2.3.2 Gyermekjogok a családi jogi, gyermekvédelmi szabályozásban 

 

 A Csjt. 1952-ben elfogadott szövege a törvény céljai közt kiemelte, hogy biztosítani 

kívánja a házasságban és a családi életben a nők egyenjogúságát, a gyermekek érdekeinek 

védelmét és elő kívánja mozdítani az ifjúság fejlődését és nevelését. A törvény 1995-ben 

elfogadott módosításakor, a New York-i egyezmény ratifikálásának következményeként 

került az 1. § (2) bekezdésébe az a rendelkezés, mely szerint a Csjt. alkalmazása során 

mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni. A gyermek 

érdekének fontosságát hangsúlyozza a módosítás egyrészt azáltal, hogy külön bekezdésben 

rendelkezik róla, másrészt a „mindenkor” kifejezés is arra hívja fel a figyelmet, hogy minden 

esetben a gyermek érdekeinek védelme az elsődleges szempont. A gyermek jogaira való 

utalás hangsúlyosan emeli ki, hogy a gyermek a családjogi szabályozásnak nem tárgya, 

hanem jogokkal bíró alanya. Bár a törvény megfogalmazása szerint a kiskorú gyermek 

érdekére az 1952. évi IV. törvény alkalmazásakor kellett figyelemmel lenni, ennek ellenére 

elmondható, hogy a gyermek érdekeinek előtérbe helyezése az egész, tágabb értelemben vett 

családi jogra kiterjedő alapelvként érvényesült. A családi jogi szabályozás vizsgálatakor 

ugyanis nem szorítkozhatunk kizárólag a családjogi törvény elemzésére, hiszen a családi jog 

forrásaként számos más jogszabályt is figyelembe kell venni. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szintén alapvető családjogi 

jogforrásnak számít, szabályozva a gyermek – szülő viszonyát, a családjából kikerült gyermek 

helyettesítő védelmét, és a gyermekvédelmi rendszer szervezetét. A törvényi szintű 

szabályozást egészítik ki a különböző rendeletek, amik a gyámügy területére tartozó 

részletszabályokat tartalmazzák. / Ilyen a 149/1997. (IX. 10.) korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról; a 281/1997. (XII. 23.) 

Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó 

intézmények működésének engedélyezéséről; valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről./ Ezek szintén a tágabb értelemben 

vett családi jog részét képezik, tehát ezen jogszabályok alkalmazásakor is figyelemmel kell 

lenni a gyermek alapvető érdekeire, és mindenkor ezen érdekek biztosításával, előtérbe 

helyezésével kell a jogalkalmazó szerveknek, személyeknek eljárni. A Csjt. szövege nem 

követi a Gyermekjogi Egyezmény szóhasználatát, mert nem a gyermek „mindenek felett álló 

érdekéről” rendelkezik, tehát a gyermeki érdeket nem emeli minden más érdek fölé, de annak 

figyelembe vételét minden döntésénél megköveteli. 
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 Az alapelvi szintű megfogalmazásból az is következett, hogy a kiskorú érdekeit nem 

csak a jogalkalmazóknak kellett szem előtt tartaniuk, hanem a jogalkotónak is ezekre 

tekintettel kell eljárnia a jogszabályok megalkotásakor, módosításakor. Fontosnak tartom 

ugyanakkor megjegyezni, hogy ez az alapvető kötelezettség nem csak a jogalkalmazó, 

jogalkotó állami szerveket terhelte, hanem természetesen ez a szülőkkel szemben támasztott 

alapvető követelmény is volt. Ezt azért kell kiemelten hangsúlyozni, mert egyrészt a 

gyermekek egy része nem kerül kapcsolatba a jogalkalmazó szervekkel, másrészt a 

gyermekek mindennapjait alapvetően meghatározza a szülők hozzájuk való viszonya, hogy a 

szülők döntéseik meghozatalkor mennyire vannak tekintettel gyermekük érdekére. 

 A 2013. évi V. törvénnyel elfogadott új Polgári Törvénykönyv családjogi könyve is 

fogalmaz meg kifejezetten a családi jogra vonatkozó alapelveket, melyek között megjelenik a 

gyermek érdekének védelme. Követelményként fogalmazza meg, hogy a családi 

jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesüljenek. A törvény 

már nem éri be a gyermek érdekének egyszerű deklarálásával, annak fokozott figyelembe 

vételét követeli meg. Nem helyezi ugyan a gyermekek jogait mindenek fölé, ahogy ezt a New 

York-i gyermekjogi egyezmény magyar nyelvű szövege és az Európai Unió Alapjogi Chartája 

teszik, de kiemeli annak elsőbbségét.
172

 Alapvető gyermeki jogként jelenik meg a gyermek 

családban való nevelkedéshez fűződő joga, hiszen a gyermek legalapvetőbb érdeke, hogy 

szerető, a testi, értelmi, erkölcsi fejlődését biztosítani képes családban, vér szerinti szülei 

gondozásában nevelkedjen. Amennyiben ez a lehetőség nem adatik meg számára, akkor is 

biztosítani kell, hogy lehetőleg családi környezetben nőjön fel és korábbi családi kapcsolatait 

megtarthassa. A gyermeknek ez az alapvető joga csak törvényben meghatározott esetben, 

kivételesen és a gyermek érdekében korlátozható. A családjogi alapelvek közt szerepel a 

gyengébb fél védelmének elve, mely szintén vonatkoztatható a gyermekekre is, az ő 

jogvédelmüket a törvény tehát többszörösen is biztosítja, hangsúlyozza. 

 Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósítása érdekében, az 1989-es 

New York-i Egyezmény hatására, hosszas előkészítő munka eredményeként az országgyűlés 

1997-ben megalkotta a korábban már említett gyermekvédelmi törvényt, amely a 

gyermekjogok alapvető jogforrásává vált. A törvény a gyermekvédelem alaptörvényének 

tekinthető, részletesen, valamennyi gyermekre vonatkozóan szabályozza a gyermeki jogokat, 

kiépíti a gyermekvédelem rendszerét, szabályozza az önkéntesen igénybe vehető ellátásokat, 

az önkéntesség hiányában alkalmazható hatósági intézkedéseket. A törvény alapelvei közt 
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 Megjegyzem a gyermek érdekének fokozott figyelembe vétele talán jobban megfelel az angol „the best 

interest of the child” kifejezésnek, melyet az 1989-es gyermekjogi egyezmény is használ. 



61 

 

szintén a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembe vételét teszi a gyermekek 

védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, ügyészség, 

pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek kötelezettségévé.
173

 

 

4. A gyermek érdekének védelme a család felbomlását megelőzően 

 

 Ha a gyermek érdekét vizsgáljuk a felbomló családban, akkor nem lehet figyelem 

kívül hagyni, hogy a házasság felbontása, az életközösség megszakadása egy hosszabb 

folyamat eredménye. A konfliktusok többnyire jóval megelőzik az együttélés megszakadását, 

s az esetek jelentős részében az együttélés megszüntetése - ami már több, mint az 

életközösség puszta megszakítása - már kifejezetten kedvező a gyermekre nézve, hiszen 

megszűnik az állandó feszült légkör, esetleg az addigi bántalmazások veszélye. Pszichológiai 

vizsgálatok rámutattak, hogy „a gyermek nem csak a saját magát ért fizikai bántalmazásoktól 

szenved, de azoktól is, melyeknek az áldozata az anya. Az olyan gyermek, akit apja soha nem 

bántott, de gyakran szemtanúja volt az anyja bántalmazásának, általában alacsony 

önértékelésű és impulzív.”
174

 A szülők szétköltözése természetesen nem eredményezi azt, 

hogy a gyermek fejlődésére negatívan ható körülmények egyik pillanatról a másikra 

megszűnnek, de az addigi helyzet enyhülését eredményezheti.  

 Előfordul számos esetben az is, hogy a szülőknek nincs módjuk külön lakásba 

költözni, s a gyermek továbbra is ki van téve az egyik szülő agressziójának. Az elmúlt 

évtizedekben egyre több szó esik a családon belüli erőszakról, amely egyrészt oka lehet a 

házasság, a partnerkapcsolat megromlásának, másrészt a közös élet felszámolásával járó 

stresszhelyzet is vezethet az egyik szülő agresszív megnyilvánulásához. Ranschburg Jenő 

családon belüli erőszakról szóló tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy „magának a 

válókeresetnek a benyújtása nem egyszer inkább növeli a súlyos erőszak kockázatát, mert a 

jogi procedúra szimbolikus csatatér, mely mindkét fél legsötétebb, legfélelmetesebb vonásait 

hozza felszínre, és az áldozat menekülését gyakran objektív akadályok nehezítik.”
175

  

 A családon belüli erőszakról a közvélemény úgy tartja, hogy az agresszor mindig a 

férfi, az áldozat pedig a nő vagy a gyermek, esetleg mindketten. „Az utóbbi néhány évben 

azonban sorra jelennek meg olyan közlemények, melyek az asszonynak a férjjel szemben 

elkövetett erőszakos magatartásáról szólnak, ám az ilyen jellegű cselekmények a tanult 
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 RANSCHBURG Jenő: „Erőszak a családban” Családi Jog 2003/3-4. 11. o. 
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 RANSCHBURG (lj. 174.) 10. o. 
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szerep-viselkedések miatt ritkábban kerülnek napvilágra. A fizikai bántalmazás mellett (mely 

sok esetben pofonok, karmolások formájában jelentkezik) a kötelékből kilépő férj zsarolása 

(pl. a közös gyermek láthatásával), egzisztenciális fenyegetése, ill. ellehetetlenítése, anyagi- 

és lakáshelyzetének tönkretétele szintén a családon belüli erőszak feminin formái közé 

tartozik.”
176

  

 Adódik a kérdés, hogy állnak-e rendelkezésre megfelelő jogi eszközök már ebben az 

időszakban is, melyek képesek a gyermeket megóvni a szülők konfliktusából adódó, testi, 

lelki sérülésektől?  

 Az Országgyűlés 2003. április 14-én fogadta el a 45/2003 (IV. 16.) OGY határozatot, 

amelynek tárgya a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló 

nemzeti stratégia kialakítása volt. A határozat az intézkedési javaslat indokaként kitért arra, 

hogy a családon belüli erőszak nagymértékben jelen van a magyar társadalomban, azaz az 

élet, testi épség, nemi erkölcs vagy személyi ellen irányuló támadás áldozata nagyon sok 

esetben a kiszolgáltatott hozzátartozó (gyermek, házastárs, idős rokon).
177

  

 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY 

határozat az öt prioritás egyikeként a családon belüli erőszak megelőzését tűzi ki célul, 

törvényalkotási feladatként fogalmazva meg az ideiglenes és a hosszabb távú távoltartási 

szabály megteremtését (stratégia 7.3. pont), melynek alapjai a nemzetközi jogban 

gyökereznek. 

 „Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa Emberi Jogi Bizottsága már 1996-ban 

kiadott a családon belüli erőszakkal kapcsolatos "jogalkotási modellt”, mely fogalom-

meghatározásokkal igyekezett segíteni a jogalkotási törekvéseket, és kifejezetten szólt az ún. 

„ideiglenes korlátozó végzésről” és a „védelmi végzésről”. Ezek a jogintézmények a 

bántalmazó távoltartását célozták meg annak a törekvésnek a jegyében, hogy az elkövetőt 

adott esetben a családi otthon elhagyására is kötelezni lehessen. Az ENSZ Közgyűlése 1993. 

december 20-án, New Yorkban elfogadott 48/104. számú határozatával hirdette ki a Nők 

Elleni Erőszak Felszámolásáról szóló Nyilatkozatot, amely szintén arra utal, hogy globális 

problémáról van szó, tehát nem csak a magyar társadalomra jellemző ez a negatív kép. 

 Nemcsak az ENSZ, hanem az Európa Tanács keretei között is számos dokumentum 

született a családon belüli erőszak elleni fellépés tárgyában. Az Európa Tanács Miniszteri 
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 Ezt statisztikai adatokkal is alátámasztja a határozat: hozzátartozója erőszakos magatartása következtében 

átlagosan minden harmadik napon meghal valaki; házastársa, élettársa (volt házastársa vagy élettársa) erőszakos 

magatartása következtében átlagosan minden héten meghal legalább egy nő; és a családon belüli erőszak 

gyermekáldozatainak száma havonta legalább egy. 



63 

 

Bizottságának már az 1985. évi 4. számú Ajánlása a „családon belüli erőszakról” címet viseli. 

Az Ajánlás kiemelte, hogy fel kell hívni a figyelmet a családon belüli erőszak 

nagyságrendjére, komolyságára és jellegzetességeire, s konkrét intézkedési javaslatokat is 

megfogalmazott. 1992-ben az Európa Tanács felállította a nők és a férfiak közötti 

egyenlőséggel foglalkozó bizottságot (CDEG), amely demonstrálta, hogy az egyenlőség 

minden területen való biztosítása prioritásnak minősül az Európa Tanács számára. Az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1450 (2000) számú Ajánlása a nők elleni erőszak 

Európában címmel jelent meg. Az Ajánlás a nők elleni erőszak minden formájának a 

felszámolását tűzte céljául, s a Közgyűlés a Miniszteri Bizottságnak (e tárgyat érintően) azt az 

ajánlást tette, hogy dolgozzon ki egy olyan programot, amelynek célja – többek között – a 

családon belüli erőszak valamennyi formája megtiltásának bevezetése a jogrendszerekbe; „a 

nők számára nagyobb védelem biztosítása, például olyan rendelkezésekkel, amelyek 

megtiltják az erőszakos férj számára a közös lakásba való belépést, és olyan intézkedésekkel, 

melyek célja a büntetések és ítéletek megfelelő módon való végrehajtása.” Az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottságának 2002. évi 5. számú Ajánlása átfogó programot tartalmazott a nők 

elleni erőszak különböző megnyilvánulásainak felszámolása érdekében. A 2008. 

szeptemberében kelt, az Európa Tanács által készített összefoglaló jelentés újra 

nyomatékosította, hogy a nők elleni erőszak, azon belül is a családon belüli erőszak elleni 

fellépés az emberi jogok védelmében tett intézkedés.”
178

 

 A nemzetközi dokumentumok figyelembe vételével, és egyéb külföldi tapasztalatok 

(pl. amerikai Duluth városban az 1970-es években kidolgozott megoldás, és a komplex 

intézkedéseket alkalmazó osztrák szabályozás) felhasználásával került kidolgozásra a 

családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló T/9837. számú törvényjavaslat 

2004-ben. Ez két különböző rendelkezés bevezetését tartalmazta: egyrészt a rendőrség által 

alkalmazható "ideiglenes távoltartó határozat"-ot, másrészt a bíróság által elrendelhető 

"távoltartó határozat"-ot. A törvényjavaslat parlamenti vitája elkezdődött, de a Javaslatból – 

az azt ért, itt most nem részletezett, számos bírálat és vita hatására – nem lett törvény, a 

Kormány a törvényjavaslatot visszavonta. Ezt követően 2005. novemberében a Kormány 

benyújtotta a T/18090. számú törvényjavaslatát a büntetőeljárásról szóló törvény átfogó 

módosítására. Az előterjesztés a büntetőeljárás szabályain belül helyezte el a távoltartásra, 

mint új kényszerintézkedésre vonatkozó szabályozást. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi 

XIX. törvény (továbbiakban: Be.) módosításáról szóló 2006.évi LI. törvény 2006. július 1-
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ével hatályba léptette a Be. új 138/A és 138/B. §-ait, amelyekben szabályozást nyert a 

távoltartás jogintézménye. A módosítás nem alkotott új büntetőjogi tényállást a családon 

belüli erőszakról. A Be-ben szabályozott távoltartás nem csak hozzátartozók közti 

bűncselekmények miatt indult eljárásban alkalmazható, hanem bármilyen személyek 

viszonyában. Távoltartás a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott 

gyanúja esetén rendelhető el akkor, ha a terhelt előzetes letartóztatásának elrendelése nem 

szükséges, de - különösen a bűncselekmény jellegére, a terheltnek az eljárás előtt és az eljárás 

során tanúsított magatartására, valamint a terhelt és a sértett viszonyára tekintettel - 

megalapozottan feltehető, hogy a lakókörnyezetben hagyása esetén a sértett tanú 

befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a 

bizonyítást, illetve a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a 

sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.
179

 A Be. 

keretében szabályozott távoltartás tehát büntetőeljárási kényszerintézkedés (az előzetes 

letartóztatás alternatívája), melynek célja a törvényhez fűzött indokolás szerint, hogy „az 

eljárások elhúzódása mellett is megfelelő és gyors védelmi eszközt biztosítson a sértett 

részére az eljárás jogerős befejezése előtt azzal, hogy a bizonyítási eljárás sikerét elősegíti.” 

Az intézkedés lényege, hogy a távoltartás hatálya alatt álló terhelt a bíróság határozatában 

megállapított szabályok szerint köteles a meghatározott lakást elhagyni, és onnan a bíróság 

által meghatározott ideig távol maradni, a meghatározott személytől, illetőleg e személy lakó- 

és munkahelyétől, az e személy által látogatott nevelési és nevelési-oktatási intézménytől, 

gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása 

során rendszeresen látogatott épülettől a bíróság által meghatározott ideig magát távol tartani, 

valamint tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve 

érintkezésbe lépjen. A távoltartást a bíróság tíztől hatvan napig terjedő időre rendelheti el.
180

 

„Látható, hogy a Be.-ben szabályozott távoltarásnak csak részben célja a családon belüli 

erőszak elleni fellépés, e jogintézmény – ahogy az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási 

tilalom, vagy a házi őrizet – a büntetőeljárás sikerét szolgálja. A távoltartás igazgatási jellegű 

rendőri intézkedésként való bevezetésére ekkor még nem került sor.” 
181

 

 Mindezek után 2008. szeptemberében hat országgyűlési képviselő törvényjavaslatot 

nyújtott be „a családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról”. Az Országgyűlés az 

önálló képviselői indítványt a T/6306. számú törvényjavaslatként vette tárgyalásba. A 
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képviselői indítványhoz tartozó indokolás utal arra, hogy „a távoltartás bevezetésénél a 

törvényjavaslat — megegyezően a 2004-ben benyújtott törvényjavaslattal — főképp az 

osztrák jogszabályra, valamint az alkalmazás során felgyűlt tapasztalatokra támaszkodik.” A 

törvényjavaslathoz számos módosító javaslat érkezett, majd az Országgyűlés 2008. december 

15-ei ülésnapján nagy többséggel elfogadta a (címében is módosított) „a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról” szóló törvényt. A köztársasági elnök a törvényt 

nem írta alá, mert megítélése szerint a törvény egyes rendelkezései az Alkotmányba ütköznek, 

ezért az Alkotmánybíróságnak küldte meg alkotmányellenesség előzetes vizsgálatára. A 

törvény a távoltartásnak a Be.-ben szabályozott, a büntetőbíróság által elrendelhető formája 

mellé a távoltartásnak két további esetét vezette be a magyar jogrendszerbe: a rendőrség által 

közigazgatási eljárásban elrendelhető ideiglenes megelőző távoltartást és a polgári eljárásban 

a bíróság által elrendelhető megelőző távoltartást.”
182

 Az Alkotmánybíróság a törvény egyes 

értelmező rendelkezéseinek alkotmányellenességét állapította meg 53/2009. (V. 6.) AB számú 

határozatával. Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakat figyelembe véve az 

Országgyűlés végül 2009. június 22. napján fogadta el a hozzátartozók közötti erőszak miatt 

alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényt.  

 Amennyiben tehát valamelyik szülő a gyermekkel, vagy a másik szülővel szemben 

olyan magatartást tanúsít, amely a Hke. tv. értelmében hozzátartozók közti erőszaknak 

minősül, úgy vele szemben ideiglenes megelőző távoltartás, valamint megelőző távoltartás 

alkalmazható. A törvény értelmében hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó 

által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális 

önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül 

veszélyeztető tevékenység, valamint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére 

megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és 

közvetlenül veszélyeztető mulasztás. A meghatározásból kitűnik, hogy a hozzátartozók közti 

erőszak elkövethető tevőleges magatartással és mulasztással egyaránt, s elegendő a védett 

jogtárgy veszélyeztetése az intézkedés meghozatalához, nem feltétel a sérelem bekövetkezte.  

 Az ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség rendelheti el 72 órás időtartamra 

helyszíni intézkedése során észlelt hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó tények alapján 

hivatalból, vagy a bántalmazott, illetve a bántalmazott közeli hozzátartozójának és 

hozzátartozójának, valamint bejegyzett élettársának, továbbá a Gyvt. alapján gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények által foglalkoztatott személyek 
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bejelentése alapján. Gyors megoldást biztosít azáltal, hogy a rendőrség az ideiglenes 

megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen köteles meghozni, így lehetőség 

nyílik a bántalmazó azonnali eltávolítására a bántalmazott környezetéből.  

 A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló eljárást, mely nemperes bírósági eljárás, 

a rendőrség hivatalból köteles kezdeményezni, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el. 

Ezen túlmenően a bántalmazott, illetve a bántalmazottnak a közeli hozzátartozója és 

hozzátartozója, valamint bejegyzett élettársa is kérelmezheti a megelőző távoltartás 

elrendelését. A megelőző távoltartást a bíróság akkor rendeli el, ha az eset összes 

körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a 

hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából 

és viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet 

következtetni.  

 A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb hatvan napra
183

 rendelheti el, tehát jóval 

hosszabb időtartamra biztosítja a bántalmazott és családtagjainak nyugalmát, mint az 

ideiglenes megelőző távoltartás. A bíróság az eljárást hivatalból indult eljárás esetén a 

rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás kezdő időpontjától számított három 

napon belül, kérelemre indult eljárás esetén a kérelem beérkezésétől számított három 

munkanapon belül köteles lefolytatni. A rövid eljárási határidő szintén alkalmassá teszi az 

intézkedést arra, hogy mielőbb megoldást nyújtson a veszélyeztető helyzet elhárítására.  

 Az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint a megelőző távoltartás átmenetileg 

korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad 

megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartás 

lehetőségét. Akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást 

rendeltek el, a távoltartás hatálya alatt köteles magát távol tartani a bántalmazottól, a 

bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, valamint a határozatban 

megjelölt más személytől, és tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy 

közvetve érintkezésbe lépjen. Ha a bántalmazott az életvitelszerű tartózkodására szolgáló 

ingatlant a bántalmazóval közösen használja, a bántalmazó akkor köteles magát távol tartani a 

bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, ha a bántalmazott az ingatlan 

használatára a szívességi lakáshasználaton kívül egyéb jogcímmel rendelkezik, vagy a 

bántalmazóval közös gyermekét neveli.
184
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 „Gyakorlati problémaként merült fel, hogy a távoltartás elrendelése körében vizsgálni 

kell az ingatlanhasználat jogcímét. A Hke. tv. 5.§ (3) bekezdése értelmében, ha a bántalmazott 

szívességi lakáshasználó, a bántalmazó a lakás elhagyására nem köteles akkor sem, ha 

egyébként ő is szívességi lakáshasználónak minősül, amennyiben nem nevelik közös 

gyermeküket, illetve a gyermek, akit nevelnek nem közös gyermek. Ezzel a törvény célja 

sérül. Aggályos, korlátozó előírás e rendelkezések körében a közös gyermek nevelése. 

Felmerül a kérdés, hogy indokolt-e a törvény szűkítő hatálya ezen a területen, hiszen a 

gyakorlatban előfordul, hogy a házastársak, volt házastársak, vagy élettársak nem közös, 

hanem csak egyikük kiskorú gyermekét nevelik közösen.”
185

 Az említett nehézség abból 

adódik, hogy a jogalkotó a házastársi lakáshasználatra vonatkozó szabályokból indult ki, és 

összhangot kívánt teremteni a családjogi szabályokkal. A Hke. tv. elfogadásakor hatályos 

Csjt. alapján kialakult gyakorlat értelmében a gyermeknek a házastársakkal csak mint saját 

szüleivel szemben van lakáshasználati joga, ezt a jogosultságot még a gyermek érdekében 

sem lehet kiterjeszteni a nem szülő házastársra, aki a gyermek lakhatását csak járulékosan, a 

másik szülővel kötött házasságára tekintettel tette lehetővé.
186

 Lakáshasználatra jogosult 

gyermekként a közös gyermeken túlmenően csak a lakásra kizárólagos jogcímmel rendelkező 

házastárs kiskorú gyermeke vehető figyelembe.
187

 (Ezt a gyakorlatban kialakított szabályt 

erősítette meg az új Ptk. 4:76.§ (3) is.) 

 Figyelemmel arra, hogy a megelőző távoltartás már hosszabb időre biztosítja az 

érintettek nyugalmát, ez az idő alkalmas lehet arra, hogy a sértett az egyéb, az adott 

problémára hosszabb távon megoldást nyújtó - így például a lakáshasználat rendezésére, vagy 

a szülői felügyeleti jogok szabályozására irányuló - bírósági eljárásokat megindítsa, mely 

eljárások megindítását követően a bírósági eljárásban rendelkezésre álló eszközök, mint pl. az 

ideiglenes intézkedés is, segítségére lehetnek a korábban tarthatatlan helyzet elkerülésére. 

Ennek ellenére indokolt lenne megfontolni a szabályozás alapját képező osztrák modell azon 

lehetőségének átvételét, mely szerint a „bíróság által elrendelhető távoltartás időtartama hat 

hónapig terjedhet, amely időtartam alatt indított válóper vagy lakáshasználattal kapcsolatos 

per esetén ez az időtartam a per befejezéséig meghosszabbodik.”
188

  

 Az ideiglenes megelőző távoltartás és megelőző távoltartás bevezetése egyértelműen a 

gyermek érdekét védő, azt szolgáló intézkedések, melyek lehetővé teszik az agresszor 
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eltávolítását a gyermek környezetéből, így végre elkerülhetővé vált, hogy a sértett szülő 

legyen kénytelen – mind a saját, mind gyermeke testi, lelki egészségének megőrzése 

érdekében – addigi lakóhelyét elhagyni. Ezen jogintézmények bevezetését megelőzően 

ugyanis nem volt jogi lehetőség preventív módon saját otthonában védelmet biztosítani a 

gyengébb fél részére. Tehát amennyiben a potenciális sértett szülő tartott az esetleges 

bántalmazástól, nem volt más választása, mint gyermekével együtt elhagyni a közös lakást, ha 

a körülményei ezt egyáltalán lehetővé tették. Ebben segítséget jelenthetett számára, s jelenthet 

ma is a családok átmeneti otthona, ahol együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, 

valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés 

hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani 

szülőjétől, családjától.
189

 S bár a közös lakás fenti okokból történő elhagyása – a házastársi 

lakáshasználat szempontjából – nem minősült a lakás önkéntes elhagyásának, számos esetben 

nehéz helyzet elé állította a vétlen felet. Amennyiben a bántalmazott szülő nem volt képes a 

gyermeket megóvni a testi és lelki egészségét veszélyeztető környezettől
190

, úgy 

gyámhatósági intézkedésként ideiglenes hatályú elhelyezésre kerülhetett sor, ez azonban már 

a gyermek családból való kiemelésével jár együtt. Ez a lehetőség természetesen napjainkban 

is adott, hiszen nem biztos, hogy a sértett fél él az ideiglenes megelőző távoltartás és 

megelőző távoltartás lehetőségével. 

 Az eljárás pozitívumaként hozható fel az is, hogy „a 2009. évi LXXII. törvény 16. § 

(1) bekezdéséből következően a megelőző távoltartás elrendeléséhez - a szabályozás alá vont 

viszonyok speciális jellegéből adódóan - nem szükséges a hozzátartozók közötti erőszak 

elkövetésének egzakt bizonyítása. A megelőző távoltartás elrendelése akkor is lehetséges, ha 

az erőszak elkövetésére az összes körülmény figyelembevétele együttes mérlegelése alapján 

megalapozott következtetés vonható le.”
191

  

 A gyermek és a hozzátartozók közötti erőszak által érintett többi sértett érdekét is 

szolgálja, hogy a Hke. tv. 13. § (5) bekezdése széles körű, korlátozás nélküli fellépési 

lehetőséget biztosít az ügyész számára a megelőző távoltartás elrendelése iránti eljárásban, 

valamint amennyiben a rendőrség ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el, úgy hivatalból 

köteles kezdeményezni a bíróságnál a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló eljárást. Ez 

azon a felismerésen alapul, hogy a családon belüli erőszak megfélemlített áldozatai, akik 
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többnyire a bántalmazóval egy lakásban élnek, a várható retorziótól tartva nincsenek abban a 

helyzetben, hogy maguk álljanak ki jogaik védelme érdekében.
192

  

 Amennyiben a szülők közti konfliktus állandó hangos veszekedésekben ölt testet, de 

egyikük magatartása sem meríti ki a hozzátartozók közti erőszak fogalmát, tehát nem minősül 

a gyermek lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető magatartásnak, akkor a Hke. 

tv. nem jelent megoldást a gyermek szempontjából annak ellenére, hogy nem vitásan a 

gyermek érdekeivel ellentétben áll, hogy ilyen körülmények között nevelkedjék. A 

magánautonómia, a családi élet tiszteletben tartásának kötelezettsége azonban megköveteli, 

hogy az állam – szervei útján – csak akkor avatkozzon be a családi viszonyokba, ha az a 

gyermek érdeke szempontjából feltétlenül szükséges. Amennyiben mindkét szülő magatartása 

olyan, mellyel veszélyeztetik gyermekük egészséges testi vagy lelki fejlődését, úgy 

felmerülhet a gyermekvédelmi gondoskodás szükségessége. Ezen Gyvt.-ben szabályozott 

intézkedési lehetőségek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) 

bemutatása már meghaladja e dolgozat kereteit, így azok ismertetésétől eltekintek.  

 Az ideiglenes megelőző távoltartás és megelőző távoltartás lehetőségének 

ismertetésére két okból tértem ki: Egyrészt, azért mert viszonylag „fiatal” jogintézményekről 

van szó, és szükségesnek tartanám, hogy minél többen tudomást szerezzenek ennek 

lehetőségéről az érintettek (bántalmazottak) közül, másrészt ezek igénybe vételének 

indokoltsága a család felbomlásának folyamatában számos esetben felmerülhet. A családi 

viszonyok megromlásának hátterében sok esetben a férj, az apa agresszív viselkedése áll
193

, 

mely akkor is veszélyezteti a gyermek helyes irányú fejlődését, ha a fizikai bántalmazás nem 

kifejezetten ellene irányul, de az ő jelenlétében történik. Ezért tartom a gyermek érdeke 

szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek a megelőző távoltartás lehetőségét, hiszen 

alkalmas lehet legalább átmeneti nyugalmat, biztonságot nyújtani a gyermek számára. A 

szülői felügyeleti jogok gyakorlásának, a lakáshasználat kérdésének bírósági rendezésekor 

pedig e negatív és elítélendő szülői magatartás értékelést nyer. 

 

5. A gyermek érdeke a házasság felbontására vonatkozó anyagi jogi 

szabályok körében 

 

 Dolgozatomban a gyermek érdekének érvényesülését vizsgálom a felbomló családban, 

mely kérdést természetesen nem lehet leszűkíteni a házassági bontóperekre. Az élettársi 
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kapcsolatok megszakadása esetében – bár a kötelék kérdésében nem kell ugyan bírói döntést 

hozni – a gyermek érdekének figyelembe vétele éppúgy indokolt, mint a szülők közti 

házassági kötelék felbontása esetén. A gyermek számára ugyanis házassági bontóper esetében 

sem a kötelékről való formális döntés az, ami fontos, hanem ennek a döntésnek az ő életére 

gyakorolt hatása. Ha a szülők a bontás kérdésében hozott döntés jogerőre emelkedése előtt 

különköltöznek, a gyermeknek ezt a helyzetet kell feldolgoznia, s nem a házassági kötelék 

tényleges felbontása jelenti számára a traumát. A gyermekek – életkorukból adódóan – sok 

esetben nem is értik még a házassági kötelék lényegét, nem az számít számukra, hogy szüleik 

közt milyen jogviszony áll, vagy éppen nem áll fenn, hogy házasságban, vagy élettársi 

kapcsolatban élnek-e, számukra az a fontos, hogy mindkét szülőjüket maguk mellett 

tudhassák, hogy szüleik közös gondoskodásában nőhessenek fel. Élettársi kapcsolatok 

megszűnése esetében is ugyanazoknak a kérdéseknek a rendezése szükséges a gyermek 

szempontjából, mint házasság esetében, így ezekben az esetekben is érvényesülnie kell a 

gyermek érdekének. A szülő – gyermek viszonyt, így a gyermekelhelyezés, gyermektartás, 

kapcsolattartás rendezését nem befolyásolja, hogy a szülők házasságban, vagy élettársi 

kapcsolatban éltek-e. Ezért a továbbiakban házasság felbontása alatt – különösen az elmúlt 

évtizedek joganyagának, joggyakorlatának vizsgálata során – értem az élettársi kapcsolat 

megszűnését is, hiszen a gyermek szempontjából a kettő azonos, a szülei a jövőben 

különváltan, életközösségüket megszakítva élnek.  

 Figyelemmel azonban arra, hogy az élettársi kapcsolatok csak az elmúlt néhány 

évtizedben váltak tömegessé, a család felbomlása hosszú időn keresztül egyet jelentett a 

házasság felbontásával. 

 

5.1. A gyermek érdekének megjelenése a Ht-ben 

 

 A Ht. a házasság felbontása körében még nem utalt kifejezetten a gyermek érdekének 

figyelembe vételére oly módon, ahogy azt jó fél évszázaddal később a Csjt. tette. Ez egyrészt 

visszavezethető az akkori társadalmi körülményekre, hiszen ahogy arról korábban volt szó, 

még csak ebben az időben került az érdeklődés középpontjába a gyermekek helyzete, 

másrészt a válások csekély száma sem indokolta a gyermek érdekeiről való rendelkezést. Azt 

azonban nem mondhatjuk, hogy a Ht. szabályozásában – ha nem is kimondva –, de ne jelent 

volna meg a gyermek érdekének figyelembe vétele. A törvény 95. §-a a bontóperben eljáró 

bíróság feladatává tette, hogy a házastársak közös kiskorú gyermekének elhelyezése és tartása 

felől határozzon, s ugyanígy kellett rendelkezni e kérdésekről az ágytól és asztaltól való 
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elválás esetén is. A törvény szóhasználatából következik, hogy – a mai szabályozáshoz 

hasonlóan – e kérdésekről a bíróságnak mindenképpen döntenie kellett. Egy kivételt állapított 

meg a 96. §, amikor is a bíró a perben a kiderített körülményeket nem találta elegendőnek 

arra, hogy erre alapozottan határozatot hozzon. Ebben az esetben sem maradtak azonban e 

fontos, a gyermek helyzetét alapvetően meghatározó kérdések szabályozatlanok, csak 

ilyenkor a döntés terhe a gyámhatóságra hárult. A jogalkotó feltételezte, hogy a gyámhatóság 

jobban fel tudja deríteni az alapos döntés meghozatalához szükséges tényállást. A 

szabályozásból tehát kitűnik, hogy a jogalkotó már az 1800-as évek végén felismerte, hogy a 

gyermek érdekében e kérdések nem maradhatnak rendezetlenül a házasság felbontása, vagy 

az életközösség megszűnése esetén. A törvény biztosította a kapcsolattartás lehetőségét is 

azzal, hogy kimondta: a szülő a gondviselésére nem bízott gyermekével is rendszerint 

érintkezhet és nevelését ellenőrizheti, igaz az érintkezés módjának szabályozását – 

bontópertől függetlenül - a gyámhatóságokra bízta. A különélő szülővel való érintkezés, 

kapcsolattartás a gyermek nyilvánvaló érdekében kizárható volt. E kérdés rendezésénél tehát 

már konkrétan is megjelenik a gyermek érdekére való utalás. 

 A házasság felbontását a Ht. még vétkességi alapon tette lehetővé, azaz a házasság 

felbontását a házasság megromlásában vétlen fél a törvényben szabályozott abszolút, vagy 

relatív bontó okokra hivatkozva kérhette
194

. A törvényben felsorolt bontó okok alapvetően a 

házastársak egymással szemben tanúsított magatartását vonta az értékelés körébe, ám a relatív 

bontó okok körében már megjelent a közös gyermekkel szemben tanúsított, erkölcsileg 

elítélendő magatartás is, mint bontó ok. A törvény értelmében a bíróság a házasságot akkor is 

felbonthatta, ha a másik házasfél a házastársak családjához tartozó gyermeket bűncselekmény 

elkövetésére vagy erkölcstelen életre bírja rá, vagy arra rábírni törekszik. Így a bontó okok 

körében is megjelent a gyermek érdekeinek védelme. 

 

5.2. A gyermek érdeke a Csjt-ben 

 

 A Csjt. 1952-ben elfogadott szövegének 18. §-a akként rendelkezett, hogy a 

házasságot komoly és alapos ok esetén lehetett felbontani, de annak elbírálásánál, hogy a 

házasság felbontására van-e komoly és alapos ok, a közös kiskorú gyermek érdekét is 

figyelembe kellett venni. Tehát a családjogi törvény már elfogadása óta utal a gyermek 
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érdekére, mint a házasság felbontásakor vizsgálandó körülményre. A nemzetközi 

dokumentumok közül az ENSZ által 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya 23. cikkében szintén megfogalmazta, hogy az 

Egyezségokmányban részes államoknak a házasság felbontása esetén rendelkezniük kell a 

gyermekek szükséges védelméről. 

 A Csjt. szövegét az 1974. évi I. törvény módosította, mely bevezette a megegyezéses 

bontás lehetőségét is. A bírói gyakorlatot az „ok” szó használata túlságosan is egy-egy 

bontóok vizsgálatára orientálta, holott, ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság a már nem hatályos 3. 

és 9. számú irányelveiben is kifejtette, valamely magatartást és körülményt önmagában nem 

lehet szükségképpen a házasság felbontására alapot szolgáló oknak tekinteni. Azt, hogy a 

házasság a házastársak szempontjából, valamint társadalmilag is tarthatatlanná vált-e, a 

különböző, egymással összefüggő körülmények és ezeknek a házastársakra gyakorolt hatásait 

vizsgálva kellett eldönteni. Az 1963-ban közzétett 3. számú irányelv használta először a 

házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlásának a terminológiáját
195

, mely az 1974. évi I. 

törvénnyel került a Csjt. szövegébe beiktatásra. Azóta a törvény 18. § (1) bekezdése akként 

rendelkezett, hogy a bíróság a házasságot bármelyik házastárs - illetőleg a házastársak közös - 

kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság 

felbontásánál a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe kellett venni. A házasság 

felbontása esetén a Csjt. a kiskorú gyermek érdekét nem helyezte előtérbe, ami teljesen 

életszerű is. A kiskorú gyermek alapvető érdeke ugyanis, hogy békés, szeretetteljes családi 

környezetben nőjön fel. Ha ebből indulunk ki, a házasságok egy része így felbonthatatlan 

lenne. A 3. számú irányelvben a Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy „a bíróságnak 

körültekintően vizsgálnia kell, hogy a házasság felbontása, vagy a kereset elutasítása milyen 

hatással járhat a gyermek sorsának alakulására. Ez azonban nem jelenti, hogy a gyermek 

érdeke a végleg feldúlt házasság fenntartását is megkívánná. A durva, iszákos életmódot 

folytató, erkölcstelen életet élő házastárs mellett vagy egyébként véglegesen elrontott 

házasság keretében kialakult családi helyzet károsabb hatást gyakorolhat a gyermek testi és 

szellemi fejlődésére, mintha az egyik szülő egyedül, kiegyensúlyozott körülmények között 

neveli fel a gyermekét.” 

 Egyes – véleményem szerint sajnos ritkább – esetekben a házastársak kulturáltságából 

kifolyólag a szülők – a köztük lévő konfliktusok ellenére – próbálnak a gyermekük előtt 

egymással szemben megfelelő magatartást tanúsítani, hogy a gyermek a lehető legkevesebbet 

                                                 
195

 CSIKY Ottó – FILÓ Erika (lj. 42.) 87. o. 



73 

 

érzékeljen a megromlott viszonyból. Ilyen esetekben a házasság felbontása nem áll feltétlenül 

a gyermek érdekében, a szülők azonban mégsem kötelezhetők, hogy megromlott viszonyuk 

ellenére továbbra is házasságuk látszatát fenntartva éljenek. Ami a házasság felbontása 

esetében a gyermek mindenek felett álló érdekének biztosítása szempontjából elvárható – és 

ez sajnos jogi eszközökkel nem biztosítható –, hogy a válófélben lévő szülők, mind 

házasságuk felbontását megelőzően, mind azt követően csökkentsék a gyermekükre háruló 

negatív következményeket, hogy a gyermek a vitákból, konfliktusokból minél kevesebbet 

érzékeljen, és jó kapcsolata mindkét szülőjével fennmaradhasson. 

 A szülők számos esetben azonban nincsenek figyelemmel a gyermekük érdekére, 

amikor a különválás kérdéséről döntenek. Különválás alatt értem itt mind a házasság 

felbontását, mind az élettársi kapcsolat megszakítását. Korábban már utaltam a társadalmi 

attitűd változására, mely szerint egyre kevesebben értenek egyet azzal, hogy a megromlott 

házasságot a gyermek érdekében fenn kellene tartani. Én sem azt állítom, hogy a gyermek 

érdekét szolgálja, ha rossz légkörben, a szülei rendszeres veszekedését hallgatva kell felnőnie, 

hiszen ebben az esetben sem tapasztalja meg, milyen a szerető, békés családi légkör. Azt 

azonban tapasztalom, hogy sok esetben a szülők nem is tesznek közös erőfeszítéseket annak 

érdekében, hogy a megromlott, vagy a romlásnak indult kapcsolatukat megmentsék, 

helyreállítsák. Könnyebb tovább lépni, vagy legalábbis sokszor azt hiszik, könnyebb lesz az 

élet külön, amit aztán a tapasztalatok nem biztos, hogy alátámasztanak majd, hiszen a válás 

következményeként előálló, újabb problémákkal kell szembenézniük. A gyermek érdekét 

tehát sok esetben az szolgálná, ha a szülők energiájukat a kapcsolatuk (házasságuk, élettársi 

kapcsolatuk) megmentésébe, és nem új életük, új partnerkapcsolatuk kialakításába fektetnék. 

 Az 1996. január 1-ével hatályon kívül helyezett, a házassági bontóperekkel 

kapcsolatos általános szempontokat taglaló, 1974-ben közzétett 9. számú irányelv számos 

olyan iránymutatást tartalmazott, melyek – a hatályon kívül helyezés ellenére – mai napig is 

kell, hogy orientálják a bírói gyakorlatot. Az irányelv hangsúlyozta, hogy a bíróság fontos 

feladata a szülői felelősség felkeltése, annak elősegítése, hogy a házasság megszűnése minél 

kisebb megrázkódtatást jelentsen a felek közös gyermeke számára. A pervezetés során a 

bíróságnak is törekednie kell arra, hogy a szülők – a gyermek érdekében – indulatoktól, 

gyűlölettől mentes kapcsolatot tudjanak kialakítani egymással. Megegyezéses bontás esetében 

arra kell ügyelnie a bíróságnak, hogy a felek megállapodása megfeleljen valóságos 

akaratuknak, az végleges és befolyásmentes elhatározásukon alapuljon, s a gyermek, a vele 

kapcsolatos kérdések rendezése, ne legyen rossz értelemben vett alku tárgya, az anyagi 

haszonszerzés, vagy a bosszúállás eszköze. 
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5.3. A gyermek érdeke az új Ptk. Családjogi Könyvében 

 

 Az új Ptk. 4:2. § (5) bekezdése értelmében a házasság felbontásánál a közös gyermek 

érdekét figyelembe kell venni. Ez a bekezdés kiemeli, mintegy hangsúlyozza, hogy a szülői 

felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak, valamint a 

gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie, a 

szülői felügyeletre vonatkozó általános szabályokra tekintettel a szülőknek az ítélőképessége 

birtokában lévő gyermekük véleményét is figyelembe kell venniük. A házasság felbontásához 

kapcsolódó un. járulékos kérdések rendezésekor a gyermek érdeke már előtérbe kerül, akár a 

szülők érdekeit megelőzve. A gyermek véleménynyilvánítási jogának biztosítása hozzájárul 

ahhoz, hogy a gyermek érdekeinek, szándékának megfelelő döntés születhessen. E szakasz a 

szülők, s nem a bontóperben eljáró bíróság kötelezettségévé teszi a gyermek véleményének 

meghallgatását és figyelembe vételét. Ez a szabály hivatott biztosítani, hogy a szülők a 

gyermekkel kapcsolatos, a bontóperben járulékosnak minősülő, de a gyermek szempontjából 

életbe vágó kérdésekről a gyermekkel együtt, és ne a gyermek feje felett döntsenek. 

 Az új Ptk. a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a közvetítői eljárásra, kimondja, 

hogy a házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt - saját 

elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére - kapcsolatuk, illetve a házasság 

felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében 

közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött 

megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják. A közvetítői eljárásra, alkalmazhatóságára 

a későbbiekben még kitérek. Itt most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a jogalkotó a 

közvetítői eljárás lehetőségére való utalással is a felek megegyezésének fontosságára hívja fel 

a figyelmet, s kívánja orientálni a válófélben lévőket. A családjogi jogviszonyokra fokozottan 

jellemző, hogy a felek, de különösen a gyermekek hosszú távú érdeke a felek közötti 

viszonylagos megbékélést követelné meg, mert a bírósági eljárás nem jelenthet minden 

problémára megoldást. A bírósági döntésben egy „pillanatfelvétel” jelenik meg. Mind a 

szülők, mind a gyermekek helyzete (anyagi körülmények, lakáshelyzet, munkaidő beosztás, 

stb.), a köztük lévő érzelmi viszony hosszabb–rövidebb idő alatt változhatnak, felmerülhetnek 

azonnali megoldást igénylő helyzetek, melyek esetében sokkal jobb lenne, ha a szülők 

megtalálnák a megfelelő megoldást, s nem a mindenki számára megterhelő, időigényes 

bírósági, vagy adott esetben gyámhatósági eljárástól várnák konfliktusuk feloldását. 
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 A házasság felbontására vonatkozó jogi szabályozás változásait követve kijelenthetjük, 

hogy a jogalkotó már a Ht. elfogadásakor figyelemmel volt a gyermek érdekére annak 

ellenére, hogy ezt a törvény kifejezetten nem deklarálta. A bontások számának 

emelkedésével, a társadalmi probléma növekedésével párhuzamosan egyre inkább 

hangsúlyossá vált a gyermek érdekének figyelembe vétele, ami elsősorban a szülőkkel 

szemben támaszt fokozott követelményeket. A bíróságok a gyermek érdekére is figyelemmel 

vannak, amikor a házasság felbontásáról döntenek, hiszen sok esetben ez szolgálja inkább a 

gyermek érdekét, mint a kiüresedett házassági kötelék formális fenntartása. Ennek 

ellenkezőjére azonban kevésbé van lehetőség, hiszen a jogalkalmazó a gyakorlatban ritka 

esetben juthat arra az eredményre, hogy a szülők akarata ellenére, a gyermek érdekére 

figyelemmel elutasítja a házasság felbontására irányuló kereseti kérelmet.  

 

6. A család felbomlásának gyermekre gyakorolt hatásai 

 

6.1. Pszichés hatások 

 

 A szülők életközösségének megszakadása, a házasság felbontása mindenképpen nagy 

változást jelent a gyermek életében, hiszen a szülő – gyermek kapcsolat radikális változását 

eredményezi. Az egyik szülővel – az esetek túlnyomó részében – megszakad a gyermek napi 

kapcsolata, a szülők megbonthatatlannak hitt egysége véget ér. Az átélt trauma nagysága 

nagyban függ a szülők magatartásától, hogy mennyiben tudják a bontóperhez kapcsolódó 

járulékos kérdéseket, a gyermek sorsát megegyezéssel rendezni. A tényleges különválással 

megkezdődik a váláshoz való alkalmazkodás folyamata, melynek során számos probléma vár 

megoldásra, mely erősen megterheli az érintett feleket.
196

 Tudomásul kell venni, hogy a válás, 

vagy az élettársi kapcsolat megszakadása – mind a felnőttek, mind a gyermekek esetén – 

hasonlóan súlyos traumát okozó veszteségélményt jelent, mint egy közeli hozzátartozó halála, 

s mint minden veszteséget, ezt is fel kell dolgozni. A felnőtteknél a szakirodalom szerint 1-2 

évre tehető, míg a gyászmunka lezajlik, gyermekeknél ez valamivel kevesebb.
197

 A válási 

folyamat akkor tekinthető lezártnak, ha kialakul az új helyzetnek megfelelő stabil életvitel.
198

  

 Az 1980-as években végzett tudományos vizsgálatok bizonyították, hogy a 

gyermeknek a válásra adott reakcióját jelentősen meghatározza a gyermek életkora. Az 

                                                 
196

 TELKES József – BOGNÁR Gábor: „A válás és a gyermek” Pedagógiai Szemle 1985/2. 100. o. 
197

 BENCZÚR Lilla – RÉVÉSZ Renáta Liliána: „Gyermekeink veszteségei” Fordulópont 2001/3. 5. o. 
198

 TELKES – BOGNÁR (lj. 196.) 100. o. 



76 

 

óvodáskor előtti reakciók nem nagyon vizsgálhatók, de az megállapítható, hogy a gyermek 

későbbi szocializációját jelentősen veszélyeztetheti, ha a kapcsolat már a gyermek 

megszületése előtt, a terhesség időszakában megszakad. Az anya indulatai, depressziója 

gátolhatják az anya és a gyermek közti emocionális kapcsolat kialakulását. A gyermek 

megszületését követően a válás éppen ezzel ellentétes reakciót válthat ki, és az anya túlzottan 

féltő, örökké aggodalmaskodó viselkedését eredményezheti. A biztonságos háttér elvesztésére 

a gyermek ebben a korban hullámzó érzelem-megnyilvánulásokkal reagál.  

 Óvodáskorú (3-5 éves) gyermek esetén a legjellemzőbb tünet a szeparációs félelem 

megjelenése, hiszen az egyik szülő családból való kilépése azt sugallja a gyermek számára, 

hogy minden eddig biztonságot jelentő kapcsolat megszűnhet. Ezzel párhuzamosan erősödik a 

gyermeknek a gondozó szülőhöz való kötődése, ragaszkodása, nehezebben viseli a 

megszokott napi elválásokat (óvodába menés, alvás). Gyakori jelenség a regresszió, a korábbi 

fejlődési fázisra jellemző viselkedés, valamint a bűntudat megjelenése. Bár ez utóbbi szinte 

minden életkorban fellépő reakció, melynek oldása a szülők elemi feladata. „A gyermek 

hatéves kora előtt bekövetkező válás gyakran játszik szerepet a gyermek nemi identitásának 

és serdülőkora utáni szexuális magatartásának alakulásában. Súlyos tévhit ezzel kapcsolatban, 

hogy az apa jelenléte csak a fiúk nemi identitásának alakulásában lenne fontos tényező.”
199

 A 

lánygyermek számára az anya – férj nélkül – szintén nem jelent megfelelő modellt. Gyakori, 

hogy az ilyen lánygyermekek korán mennek férjhez és hamar elválnak. Az önmagukat 

becsapottnak érző anyák által mormolt varázsigék („minden férfi gazember”) pedig 

akadályozzák az egészséges személyiségfejlődést, a későbbi megfelelő partnerkapcsolat 

kialakítását.  

 Kisiskolás (6-8 éves) korban a szeparációs szorongás már kevésbé intenzív, a szülők 

kapcsolatának megromlása azonban még mindig nehezen érthető meg a gyermek számára. Az 

egyik szülő távozására leggyakrabban szomorúsággal reagál a gyermek, megjelennek a 

teljesítménnyel, szociális viselkedéssel kapcsolatos zavarok (pl. iskolai teljesítmény romlása, 

koncentrációs zavar, visszahúzódás). Erre az életkorra a legjellemzőbb az intenzív 

vágyakozás az eltávozott szülő után. A gyermekek ebben az életkorban egyre alkalmasabbá 

válnak arra, hogy szövetségesek legyenek a szülők közötti harcban, ami egyre nagyobb 

lojalitás-konfliktust jelent számukra. A nemi szerepviselkedés folyamatának kiteljesedése 

ebben az életkorban zajlik, ezért fontos az apai minta mindkét nemhez tartozó gyermekek 
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számára. Ha az apa hiányzik, fontos, hogy legyen olyan férfi a gyermek környezetében, aki 

követendő modellt nyújthat.  

 A nagyobb iskolás gyermekek (9-12 éves) már megértik és igénylik is a válás 

körülményeiről való tájékoztatást, viszont minden más korosztálynál nagyobb az esélye, hogy 

a gyermek kénytelen valamelyik szülő oldalán részt venni a harcban, ami nehezíti a válás 

utáni alkalmazkodást. A korábbi családstruktúra felbomlása sok esetben megzavarja a 

formálódó identitást és hozzá kapcsolódó értékrendszer stabilitását. 

 A serdülőkorban (13-18 éves) sem kevésbé megterhelő a gyermek számára szülei 

válása. A felnőtté válás sem egy egyenes irányú folyamat, a gyermek próbálgatja a felnőtt 

szerepeket, de közben újra és újra visszatér a korábbi biztonságos gyermekszerepeihez. Ha 

megszűnik a serdülő mögötti, biztonságot jelentő családi háttér, nem tudja felnőtt és gyerek 

szerepeit saját üteme szerint váltogatni, mely kétféle negatív következménnyel járhat: vagy 

nem indul el a szülőktől való érzelmi leválás útján, vagy éppen ellenkezőleg, hirtelen szakít 

gyermekszerepével és elhagyja családját – akár szimbolikusan, akár ténylegesen. Különösen 

veszélyes lehet a serdülő viselkedése feletti szülői kontroll megszűnése, ami a szülők közötti 

kiélezett konfliktus esetén hatványozottabban jelentkezik, ugyanis ilyenkor a szülők a 

gyermek megnyerése érdekében nem tiltanak, nem követelnek, nem szabnak megfelelő 

határokat. 

 A válás rövid távú hatásait vizsgálva a szakemberek véleménye megegyezik abban, 

hogy a fent jelzett érzelmi reakciók a gyermek részéről időleges és normális válaszok a 

megterhelő élethelyzetre. A tünetek súlyosságát azonban meghatározza a stresszhatás 

mértéke, valamint a gyermek teherbíró képessége, ami jelentősen függ a gyermek 

személyiségétől. A krízis lezajlása után „az új helyzethez való alkalmazkodás a gyermeknél 

kb. egy évet vesz igénybe. A második évben az elváltak gyermekei sem szubjektív 

közérzetük, sem teljesítményük vagy magatartási zavaraik alapján nem különíthetők el a 

hasonló szociokulturális miliőben élő családok gyermekeitől.”
200

  

 A válás hatását befolyásolja az is, hogy milyen volt azt megelőzően a család 

működése. A diszfunkcionálisan működő családban fennálló, állandósult konfliktusok 

nagyobb kárt okozhatnak a gyermek fejlődésében, mint maga a válás, így előfordulhat az is, 

hogy a pszichopatológiai tüneteket mutató gyermek állapota pozitív irányban változik, javul a 

válás hatására.  
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 A pszichológiai vizsgálatok nem igazolják azt a feltételezést, hogy az egyik szülő 

kilépése a családból szükségszerűen devianciával fenyegető magatartási zavarokhoz vezet. Az 

ép, de erősen diszharmonikus családban élő gyermekek magatartását, személyiségjegyeit 

összevetve az elvált szülők gyermekeinél tapasztaltakkal a pszichológusok nagyon sok 

hasonlóságot találtak, mely arra enged következetni, hogy a kockázatos tulajdonságok 

kialakulásának oka nem a család csonka voltára vezethető vissza, hanem az ép családban 

kibontakozó azon diszharmóniára, kiéleződő konfliktusokra, mely végül az esetek túlnyomó 

részében a váláshoz vezet. Ezt alátámasztja az a megállapítás is, mely szerint az egyik szülő 

halála miatt csonkává váló családban nevelkedő gyermekek esetében a „deviáns 

személyiségfejlődésre utaló karaktervonások és személyiségjegyek többnyire hiányoznak.” 
201

 

 Egy másik, Rorschach-tesztekkel végzett kutatás a válás hosszabb távú hatásait 

vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy „az elvált szülők gyermekei a tintafoltokban 

sokkal nagyobb arányban véltek fölfedezni veszekedést, harcot, összecsapást, mint az ép 

családban élő gyermekek.”
202

 Ez azért is különösen elkeserítő tény, mert a vizsgálat 

időpontjában átlagosan több, mint hat év telt el a szóban forgó családok felbomlása óta, ami 

azt mutatja, hogy a konfliktusok mély nyomot hagynak a gyermeki lélekben akkor is, ha a 

gyermeknél a fentebb ismertetett tünetek, magatartászavarok már nem tapasztalhatóak. 

 Egy 2010-ben végzett amerikai kutatás
203

 az egyetemisták mentális egészségét 

vizsgálta 1938 és 2007 között gyűjtött adatok feldolgozásával, s arra a megállapításra jutott, 

hogy valamennyi generáció gyengébb mentális egészséggel rendelkezett, mint a megelőző. 

Egyre több pszichopatológiai rendellenesség figyelhető meg nem csak az amerikai, hanem a 

nyugati társadalmak fiatal felnőttjei között is, amit angol és skót fiatalok körében végzett 

kutatások is alátámasztanak. Természeten az okokat nem lehet leegyszerűsíteni, mégis a 

kutatások azt jelzik, hogy a családi konfliktusok és a családok felbomlása hátrányosan hat a 

gyermekekre és fiatalokra. A generációk mentális egészségének romlása az egész 

társadalomra többletterheket ró, így a válást nem tekinthetjük csak az abban érintett 

személyek egyéni problémájának.  

 „A gyermekek számára nincs nagyobb fájdalom és belső konfliktus, mint amikor a 

szüleiket haragban látják. Ennél már csak az okoz nekik súlyosabb válságot, ha a szülők 

vitájában arra kényszerítik őket, hogy válasszanak, azaz valamelyik fél mellé álljanak. Ezt 
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hívjuk lojalitás konfliktusnak. A jelenség alapjaiban megrendíti a gyermekek biztonságérzetét. 

Ennek a belső konfliktusnak a huzamosabb fennállása pedig azt okozhatja, hogy a gyermekek 

egyik szülőjükben sem tudnak majd megbízni. A bizalomvesztés sajnos nemcsak szorongást 

szül, hanem akadályozza még a szülők értékrendjének átvételét, beépítését is.”
204

 

 Ha a válás kulturált formában zajlik, az „általa okozott zavarok átmenetiek lehetnek és 

a szocializáció sikerét hosszú távon kevéssé veszélyezteti.”
205

 A válás azokban az esetekben 

szokott súlyosan destruktív hatással lenni a gyermekre, ahol a szülők kölcsönös érzelmi 

leválása nem történt meg, így a házasság felbontásának jogi aktusát követően is folytatódnak 

a korábbi konfliktusok.
206

 A különélő szülővel való kapcsolattartás akadályozására különböző 

trükköket alkalmazó szülők hiányos pszichológiai ismereteik következtében nem látják előre, 

hogy akcióiknak rájuk nézve is hátrányos következményeik lehetnek. „Nem egy esetben a 

másik szülővel való kapcsolat hiánya önbizalom csökkenést, depressziót, a gondozó szülővel 

való szembefordulást, vagy serdülőkorban a gondozó szülő végleges elhagyását eredményezi. 

Ez utóbbi eset azért veszélyes, mert nem egyszerűen a másik szülőhöz való átpártolásról van 

szó ─ hiszen ez a kapcsolat eredményes lerombolása miatt nem lehetséges ─, hanem a felnőtt 

társadalommal való szembefordulás, a devianciák valamelyik fajtája az alternatíva.
207

 Az 

elvált szülők gyermekeinek tanulmányi eredményei sok esetben rosszabbak, mint a teljes 

családban élő gyermekeké, könnyebben esnek áldozatul drog- és alkohol problémáknak, s 

könnyebben alakulnak ki náluk mentális és pszichés betegségek.
208

 

 Ha a válás következményeit vizsgáljuk azt is látni kell, hogy az elvált szülők 

gyermekei felnőve kevésbé bíznak a kapcsolatok stabilitásában, holott épp ők vágynának 

legjobban egy megbízható társra. Mégis a statisztikai adatok azt mutatják, hogy gyakoribb a 

válás az egyszülős családból származó felnőtteknél, mint azoknál, akik gyermekkorukban 

nem élték át szüleik házasságának felbontását.
209

 Ez visszavezethető álláspontom szerint 

egyrészt arra, hogy szocializációjuk során az rögzült számukra, hogy a válás az esetleges 

konfliktusok megoldásának módja, másrészt miután egyszülős családban nevelkedtek, 

hiányozhat a megfelelő szerepminta számukra, melyben megtanulhatók az együttélés alapvető 

„szabályai”. Mégsem lehet természetesen azt állítani, hogy mindenki el fog majd válni, akinek 
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a szülei is ezt tették, s fordítva is igaz, nem mindenkinek lesz tartós a házassága csak azért, 

mert a szülei együtt élték le az életüket. 

 A válás negatív hatásait jelentősen enyhíthetik a szülők, ha energiáikat nem a 

hadviselésre, hanem a gyermek számára biztonságot nyújtó feltételek megteremtésére 

fordítják. Megkönnyíti a gyermek alkalmazkodását az új helyzethez, ha minél több időt tölthet 

különélő szülőjével is, s törekedni kell arra, hogy a lehető legkevesebb dolog változzon a 

gyermek életében. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy „a gyermeknek a válást követően is 

szüksége van mindkét szülőjére, már csak azért is, mert ők jelentik számára az elsődleges 

felnőtti szerepmintát. Amennyiben ezek a szerepminták nem állnak a rendelkezésére, 

felnőttként is sokkal szűkebb lesz a viselkedésrepertoárja, nehezebben fogja magát feltalálni 

bonyolultabb helyzetekben, és maga is nehezebben találja majd meg a helyét az adott 

szerepben, például éppen szülőként.” 
210

 

 Amennyiben a volt házastársak hosszú távon sem képesek feldolgozni házasságuk 

felbontását, és megmarad köztük a harag és a gyűlölet, azzal gyermekük felnőtt életét is 

megkeseríthetik, hiszen valamennyi családi esemény (pl. ballagás, diplomaosztó, esküvő, 

keresztelő, stb.) állandó stressz-forrássá válik. A gyermek vagy valamelyik szülőt megbántva 

nem hívja meg az adott eseményre, vagy bizonyos alkalmakat (pl. születésnapok) 

többszörösen ünnepel meg, de mindenképpen lehetetlenné válik számára az adott alkalom 

felhőtlen átélése, s minden fontos életesemény új veszteségek forrásává válik. 

 Ha azonban a szülők korábbi konfliktusaik ellenére képesek békésen elválni 

egymástól, akkor a gyermek ebből olyasmit is megtanulhat, amit saját felnőtt életében is 

hasznosítani tud majd. Megtanulhatja, hogy egy új élethelyzet nem feltétlenül jelent negatív 

változást, hogy a házastársaknak állandóan gondot kell fordítaniuk kapcsolatuk fenntartására, 

ápolására, hogy mindig számíthat valakinek a segítségére, hiszen szülei, vagy valaki más őt is 

átsegítette a nehézségeken, hogy a konfliktusok ellenére nem kell valakivel haragot tartani. 

Hasznos tapasztalat lehet az is, hogy egy rossz döntés után is újra lehet kezdeni az életet. 

 A család egységének megbontása tehát nem feltétlenül kerülendő, hiszen éppen a 

„gyermek érdekében” konzervált, de a család valamennyi tagja által tarthatatlannak minősített 

együttélés több kárt okozhat a gyermek személyiségfejlődésében, mint a pszichológiai és jogi 

értelemben egyaránt kulturált válás.
211

 Az azonban mindenképpen elvárható lenne a 

gyermekükért felelősséget érző szülőktől, hogy megpróbáljanak tenni valamit kihűlő félben 
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lévő házasságuk, élettársi kapcsolatuk megmentése érdekében, hogy ne jussanak el arra a 

pontra, amikor már mindenki számára tarthatatlanná válik a helyzet.  

 

6.2. Változó körülmények 

 

 „A válás legtöbbször együtt jár a volt házasfelek szétköltözésével, melynek során 

általában csak az egyik, számos esetben azonban mindkét fél elhagyja a közös lakást. Az 

esetek több mint 90%-ában legalább az egyik fél elköltözik a korábbi közös lakásból, minden 

ötödik esetben (19,5%) pedig mindketten”
212

, amiből arra következtethetünk, hogy a 

megosztott lakáshasználtra a gyakorlatban ritkán kerül sor. 

 A közhiedelem szerint Magyarországon válás esetén a nők maradnak a korábbi közös 

lakásban, és a férfiak költöznek el. Különösen igaznak tartják ezt akkor, ha közös gyermeke is 

van a párnak. Statisztikailag kimutatható ugyan különbség nemek szerint (nők kb. 45 %-a, a 

férfiak kb. 55 %-a költözik el), de ez a különbség jelentősnek nem mondható, és különösen 

nem tehető az a sommás megállapítás, hogy a nők maradnak és a férfiak költöznek el. A 

lefolytatott demográfiai vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az elköltözést a 

kérdezett neme kevésbé, az általa nevelt kiskorú gyermek nagyobb mértékben befolyásolja, 

ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy a lakás mindig a kiskorú gyermeket nevelőnél marad. 

Igaz, hogy a kiskorú gyermeket nevelők 63%-a a lakásban marad, ugyanakkor ez azt is jelenti, 

hogy 37%-uk elköltözik. Az arányokat nemek szerint tekintve: a kiskorú gyermeket nevelő 

nők körében a lakásban maradók és az elköltözők aránya 60:40 százalék, a férfiaknál 70:30 

százalék. 
213

 

 Látható tehát, hogy sok esetben a gyermeknek nem csak a család szétesésével kell 

szembenéznie, hanem kikerül addigi megszokott, számára biztonságot nyújtó környezetéből 

is. Bár minél kisebb a gyermek, annál fontosabb lenne, hogy megszokott környezete a 

legkevésbé változzon, a demográfiai vizsgálatok szerint a legfiatalabb gyermek életkora nincs 

hatással a költözésre.  A gyermektől még több alkalmazkodási képességet követel meg, ha a 

gondozó szülő nem önállóan oldja meg lakhatását, hanem valaki máshoz költözik. Ez a más 

személy lehet a gyermek nagyszülője, de lehet a szülő más rokona, ismerőse, esetleg új 

élettársa is. Demográfiai kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy a kiskorú 
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gyermekükkel elköltöző nők 36,2%-ának romlottak a lakáskörülményei, s csak minden 

negyedik esetben javultak.
214

  

 A statisztikai adatokból látható, hogy jobb lakáskörülmények, anyagi körülmények 

közé kerül az a gyermek, akinek gondozó szülője nem önállóan költözik új lakásba, mégis 

több alkalmazkodást vár el tőlük ez a helyzet, különösen akkor, ha a szülő új élettárssal lép 

életközösségre. Tovább nehezíti a gyermek dolgát, ha az új kapcsolat következményeként 

mostohatestvérek kerülnek a családba. A válások (ideértve a megszakadó élettársi 

kapcsolatokat is) emelkedő száma miatt csökken a két vér szerinti szülővel együtt élő 

gyermekek aránya (a 14 évesek körében ez már csak 68,8 %), de nő a mostohaszülővel 

nevelkedőké. Ez az arány a 14 éves gyermekek körében már közel tíz százalékos (9,7 %).
215

 

 A válás eredményeként sok gyermek nevelkedik egyszülős családban. „Az egyszülős 

családoknak az összes családon belüli aránya Magyarországon (15,5 %) lényegesen magasabb 

sok európai országénál. A kilencvenes évek elején részesedésük 4 százalékponttal volt 

magasabb az Európai Unió országainak átlagánál (11,5 %), úgy, hogy az országok 

mindegyikében alacsonyabb az egyszülős családok aránya, mint hazánkban.”
216

 1998-ra az 

összes család 13 százalékában csak az anya, 2 és fél százalékában pedig csak az apa élt együtt 

a gyermekével.
217

 Ez a statisztikai adat is alátámasztja, hogy továbbra is az a jellemzőbb, 

hogy a házasság felbontását követően a gyermekek nagyobb hányada anyai gondozásban 

marad. Ez a tendencia egyébként az Európai Unió országainál is megfigyelhető. Ausztriában 

2012-ben az összes család 12,3 %-a volt egyszülős család, mely döntő többségében szintén az 

anya élt együtt gyermekeivel (összes család 10,5 %-a), s jóval elenyészőbb volt az apa-

gyermek típusú családok aránya (összes család 1,8 %-a)
218

. Az egyszülős családok 90 %-át 

Németországban is az édesanyjukkal együtt élő gyermekek alkotják.
219

  

 Az egyszülős családok körében magasabb a szegény háztartások aránya, mint 

házasságban élő szülők esetén, ami arra utal, hogy a válással romlanak a gyermek 

felneveléséhez szükséges anyagi körülmények is. „A létminimum alatt élő gyermekek száma 

az egyszülős családokban kétszer magasabb, mint ahol a két szülő együtt él. A rossz anyagi 

helyzet jelzője, hogy az egyedül álló anyákat a munkanélküliség is jobban érinti, mint a 

házasokat: a munkanélküli egyedülálló anyák aránya a házasokénak mintegy kétszerese. A 
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rosszabb anyagi kondíciók a lakáskörülményekben is megmutatkoznak: a házasságban élő 

anyák lakáshelyzete mindegyik európai országban megoldottabb, mint egyedülállók esetében. 

Hazánkban az egyszülős családok közül kevesebben élnek összkomfortos és többen 

félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásokban.”
 220

 A gyermeküket egyedül nevelő 

szülők, különösen a nagycsaládosok, még a segélyezettek körén belül is igen hátrányos 

helyzetben vannak.
221

  

 Még a nálunk jobb gazdasági helyzetben lévő Németországban is megfigyelhető, hogy 

az egyedülálló szülők nagyobb arányban (az ilyen szülők 73 %-a) kényszerülnek igénybe 

venni különböző anyagi támogatásokat, mint a gyermeküket közösen nevelő szülők (ezeknek 

csak az 50 %-a vesz igénybe valamilyen szociális ellátást). A gyermeküket egyedül nevelő 

német anyák nehezebb helyzetét jelzi az is, hogy többen kénytelenek közülük teljes 

munkaidős állás vállalni, mint a gyermeküket párkapcsolatban nevelő nők.
 222

 Nagy-

Britanniára is jellemző, hogy „a gyermeküket egyedül nevelő szülők túlnyomórészt nők, akik 

általában a társadalom legszegényebb rétegeihez tartoznak.”
223

 

 „Az egyedülálló szülőkre háruló többszörös szerepelvárások következtében megjelenő 

krónikus stressz a gyermekét egyedül nevelő szülőnek mind a testi, mind a lelki egészségét 

hátrányosan befolyásolja. A hatások azonban különböznek a tekintetben, hogy egyedülálló 

apáról, vagy anyáról van-e szó. Egyedülálló apák esetében is megfigyelhető, hogy egészségi 

állapotuk rosszabb, mint a párkapcsolatban élő apák esetében, azonban azok az apák, akik 

gyermeküket egyedül nevelik, ritkábban fordulnak egészségkárosító magatartásformákhoz, 

mint azok, akik nem élnek együtt gyermekükkel. Az egyedül álló anyák társadalmi és 

gazdasági téren is nagyobb hátrányba kerülnek, mint az egyedülálló apák. Egészségi állapotuk 

rosszabb, mint házasságban élő társaiké, s tekintettel arra is, hogy ritkábban veszik igénybe az 

egészségügyi szolgáltatásokat, 70 %-kal magasabb esélyük van a korai halálozásra.
 
 Az 

egyedülálló szülők gyakrabban küzdenek pszichés problémákkal, s gyakrabban elégedetlenek 

életükkel.” 
224

 

 Az állam a gyermeküket egyedül nevelő szülők kedvezőtlenebb helyzetére tekintettel 

egyes alanyi jogon járó, vagy szociális helyzettől függő ellátások esetén magasabb összegű 

támogatásban részesíti őket, mint a gyermeküket családban nevelő szülőket. Így 

gyermekenként 1.000 - 1.500.- Ft-tal több családi pótlékban részesülnek a gyermeküket 
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egyedül nevelő szülők, de a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításánál figyelembe veendő jövedelemhatár is eltérően alakul
225

. A megállapított 

összegek azonban olyanok, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülőre háruló hátrányok 

kiküszöbölésére, kompenzálására nem alkalmasak. A jogalkotónak ugyanis figyelemmel kell 

lennie a házasság és a család védelmének Alaptörvényben megfogalmazott követelményére, 

ezért az egyedülálló szülők számára nem biztosíthat annyival magasabb összegű támogatást, 

hogy a szülőknek megérje formálisan egyedülálló szülővé válni.  

 

 A szociológiai kutatások rámutatnak arra, hogy a gyermeket a szülők kiéleződő 

konfliktusa nem csak érzelmileg viseli meg, hanem a válást követően túlnyomó részt 

romlanak életkörülményei is. A gondozó szülőt az anyagi nehézségek, a mindennapi életvitel 

kialakításával kapcsolatos problémák (ki vigye - hozza a gyermeket az óvodából, iskolából, ki 

felügyelje az oktatási szünetekben, stb.) jelentősen megterhelik, ami a szülő hangulatára is 

óhatatlanul kihatással van. Ezt a stresszhelyzetet még tovább fokozhatja a szülők közt 

állandósult „harci helyzet”. Megállapítható tehát, hogy „a válást követően a gyermekre az 

életkörülmények változása és a kapcsolati veszteség van döntő hatással”.
226

 Ha tehát sikerül 

ezeket minimalizálni, akkor ezzel sikerül csökkenteni a gyermeket ért negatív hatásokat és 

következményeket is. 

 

7. Szülői felügyeleti jogok gyakorlása az életközösség megszakadását és a 

házasság felbontását követően 

 

7.1. Szülői felügyeleti jogok gyakorlása a Csjt. hatályba lépését megelőzően 

 

 A Csjt. hatályba lépését megelőzően a jogszabályok még nem használták a szülői 

felügyelet fogalmát. A 10.470/1945. M.E. sz. rendelet vezette be a szülői hatalom elnevezést 

azzal, hogy a "szülői hatalomra az 1877. évi XX. gyámtörvény atyai hatalomra vonatkozó 

szabályait kellett alkalmazni". A gyámtörvény értelmében a szülők különválását követően is 

az apa gyakorolta a gyermek felett az atyai hatalmat és az abból fakadó részjogosítványokat 

még akkor is, ha a gyermek az anya gondozásába került. Az említett 10.470/1945. M.E. sz. 
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rendelet bővítette ugyan az anya gyermekkel kapcsolatos jogait, de a mindkét szülőt azonos 

módon megillető szülői hatalomról még ekkor sem beszélhettünk, hiszen a szülői hatalom 

gyakorlása még ekkor is elsődlegesen az apát illette. Az anya a gyermek felügyeletével járó 

jogokat gyakorolhatta. Előrelépést jelentett az egyenjogúság irányába ugyanakkor, hogy a 

rendelet értelmében a szülők házassági életközösségének megszakadása esetén az anya 

kérelmére a gyámhatóság felfüggeszthette az apa szülői hatalmának gyakorlását az anya 

gondviselése alatt álló kiskorúra nézve, és a szülői hatalom gyakorlásával az anyát bízhatta 

meg. A hivatkozott rendelkezésekkel azonos szabályok egyébként már az 1928. évi Mtj.-ben 

is megfogalmazásra kerültek. A szülők egyenjogúságának hiánya jelent meg az Mtj. azon 

szabályában is, mely szerint a szülők közti véleménykülönbség esetén az apáé volt a döntő 

szó, azzal a megszorítással, hogy a hét évnél nem idősebb gyermeket nem vonhatta el az anya 

ápolása alól.
227

 A szülői hatalom kifejezés még mindig azt sugallta, hogy a szülő – tehát már 

nem feltétlenül csak az apa – hatalmat gyakorol a gyermeke felett, bár ez a hatalom számos 

védelmi kötelezettséget is magában foglalt már. 

 

7.2. Szülői felügyeleti jogok gyakorlása a Csjt. hatályba lépését követően 

 

 Láthattuk, hogy a gyermekről való gondoskodás, nevelés jogát az 1877. évi 

gyámtörvény még az atyai hatalomtól függetlenül szabályozta, s ezt vette át a 10.470/1945. 

M.E. sz. rendelet is a szülői hatalomra vonatkoztatva. A Csjt. vezetette be a mindkét szülőt 

azonos feltételekkel megillető szülői felügyeleti jogot, melynek tartalma megegyezett az 

atyai hatalom által biztosított részjogosítványokkal, de már magába foglalta a gyermek 

gondviselését is. Az elnevezésbeli változás szemléletváltozást is tükröz, hiszen azt juttatja 

kifejezésre, hogy a szülő már nem hatalmat gyakorol gyermeke felett, hanem felügyeletet, 

amely magába foglalja a gyermek gondozását, a róla való gondoskodást, a vele való törődést 

is. A gyermek tehát nem a szülő hatalmának tárgya, hanem számos jogosultsággal bíró 

jogalany, akit a szülő óvni, védelmezni, jogait biztosítani köteles. Ez a szemléletbeli változás 

pl. a német jogban jóval később következett be, hiszen a BGB az 1980. januárjában hatályba 

lépő módosításig az „elterliche Gewalt” kifejezést használta, ami „szülői erőt, kényszert” 

jelent, s csak 1980-tól tért át az „elterliche Sorge”, azaz a szülői „gondoskodás” 

kifejezésre.
228
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 A Csjt. szakítva a 10.470/1945. M.E. sz. rendeletben foglaltakkal is, a szülői 

felügyelet gyakorlását már minden esetben arra a szülőre bízta, akinél a gyermek 

elhelyezésre került. A törvény szövegének értelmezéséből
229

 az derült ki, hogy az 

életközösség megszakadását követően, amennyiben az elhelyezésre még nem került sor, úgy 

a szülők továbbra is együtt gyakorolták a szülői felügyeletet. Amennyiben a gyermek 

elhelyezéséről döntés született (közös egyetértéssel, vagy bírósági döntéssel), úgy a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti joga szünetelt. A Csjt. eredetileg elfogadott szövege 

szerint /93. § (2)/ azt a szülőt, akinek felügyeleti joga szünetelt, a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő és a gyámhatóság a gyermek fontosabb ügyeiben való intézkedés előtt, ha 

ennek elháríthatatlan akadálya nem volt, köteles volt meghallgatni. Ekkor a törvény még 

csak példálózó felsorolást sem adott arról, hogy miket kellett a gyermek fontosabb ügyeinek 

tekinteni. A hiányosságot az 1986. évi IV. törvény pótolta, és kimondta, hogy a gyermek 

sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása, tartózkodási 

helyének kijelölése, továbbá képzési irányának, valamint életpályájának megválasztása. 

Ezekben a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a különélő szülőknek is együttesen 

kellett dönteniük, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a 

különélő szülők a közösen gyakorolt szülői felügyeleti jog tekintetében nem tudtak 

megegyezni, a döntést - a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú tartózkodási helyének 

kijelölése kivételével - a bíróság hatáskörébe utalta a jogszabály. Így együtt élő szülők 

esetén, amennyiben a szülői felügyelet gyakorlása körében vita merült fel a szülők közt, a 

döntés továbbra is a gyámhatóság hatáskörébe tartozott, míg különélő szülők esetében már a 

bíróságéba. Az 1986. évi IV. törvény megnyitotta az utat az egyediesítés irányába, mikor 

lehetőséget biztosított arra, hogy a bíróság feljogosíthassa a különélő szülőt a vagyonkezelés 

és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet jogával, illetőleg ha a gyermek 

érdekei megkívánták, az őt egyébként megillető egyes szülői felügyeleti jogokat - így a 

gyermek sorsát érintő valamely lényeges kérdésben való döntés jogát - korlátozhatta vagy 

megvonhatta, illetőleg egyes jogosítványok gyakorlásának szünetelését rendelhette el. Így 

lehetővé vált tehát, hogy a bíróság jobban igazodhasson az egyes esetekhez, 

élethelyzetekhez, és a főszabálytól eltérő rendelkezések alkalmazására is sor kerülhetett a 

gyermek érdekében. Az más kérdés, hogy erre ritkán került sor. 
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 A következő jelentős változást a szülői felügyeleti jogok gyakorlása körében az 1995. 

évi XXXI. tv. hozta, mely bevezette a közös szülői felügyeleti jog lehetőségét, azaz a bíróság 

a gyermekelhelyezéstől függetlenül a szülők kérelmére a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg 

közös szülői felügyeletet rendelhetett el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre 

vonatkozó egyezségét jóváhagyhatta. A házasság felbontása ellenére közösen gyakorolt szülői 

felügyeleti jog túlnyomó részt a 70-es évektől került az érdeklődés középpontjába mind 

Európában, mind az Amerikai Egyesült Államokban. A 70-es évek végén az USA egyes 

államaiban már törvényi szabályozás biztosította a bontás utáni közös szülői felügyelet 

lehetőségét.
230

 A cseh jogban - korát megelőzően - "már 1950 óta nem függ össze a szülői 

felügyelet a házasság felbontásával, a szülői felügyelet mindig közös marad. A bíróság csak a 

gyermek mindennapi gondozásával kapcsolatban hoz döntést."
231

 „A lengyel jog 1965-től 

tette lehetővé a szülői felügyelet közös gyakorlását, mely fokozatosan teret nyerve 1978-ra az 

ügyek 20 %-ában került alkalmazásra. Egyes esetekben a német bíróságok is hajlottak arra, 

hogy mindkét szülőre ruházzák a szülői hatalmat, de a BGB 1979-es módosításakor mégsem 

nyert törvényi szintű elismerést a közös szülői felügyelet intézménye
232

, azt az 1998. július 

01-én hatályba lépett módosítás vezette be.
233

 A szomszédos Ausztriában 2001. óta 

érvényesül a válást követően közös szülői felügyelet.
234

 

 A házasság felbontását követő közös szülői felügyelet lehetővé tétele iránti igény nem 

a jogtudomány, hanem a szülők oldaláról nézve merült fel, és összefüggésben van a 

társadalmi változásokkal. Annak következtében, hogy a családi munkamegosztás a női 

munkavállalás tömegessé válásával átalakult, s a felek egyre inkább egyenrangú félként 

veszik ki részüket a mindennapi teendőkből, így a gyermeknevelésből, gondozásból is, egyre 

gyakrabban mutatkozik igény arra, hogy a házasság felbontását követően is mindketten 

részesei maradhassanak gyermekük életének, a gyermek felneveléséért mindketten 

felelősséget kívánnak vállalni továbbra is.  

 A jogintézmény kezdetben heves vitákat váltott ki, pro és kontra érveket hoztak fel 

mind a jogtudomány, mind a jogalkalmazás képviselői, s természetesen maga a társadalom 
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véleménye is megoszlott a közös szülői felügyelet alkalmazhatóságát illetően.
235

 Tekintettel 

arra, hogy a 80-as évek második felétől az európai országok jelentős hányadában törvényi 

szintű szabályozást nyert a bontás utáni közös szülői felügyelet
236

, azt mondhatjuk, hogy a 

vitából a közös szülői felügyelet mellett érvelők kerültek ki győztesen. A fejlődés az utóbbi 

évtizedben felgyorsult, s a bontás utáni közös szülői felügyelet számos európai országban 

kivételes lehetőségből főszabállyá vált. A szabályozás kialakításakor nem lehet azonban 

figyelmen kívül hagyni azt, hogy a közös szülői felügyelet gyakorlása a házasság felbontását 

követőn nagy mértékben igényli a szülők együttműködési készségét, ezért én egyetértek a 

hazai szabályozással, mely egyenlőre csak a szülők közös kérelmére teszi lehetővé a közös 

szülői felügyelet elrendelését. Az egyes európai jogrendszerek azonban eltérően foglalnak 

állást a tekintetben, hogy a közös felügyelet elrendelése feltételezi-e a felek közös kérelmét, 

vagy a bíróság egyoldalú kérelemre is határozhat a közös szülői felügyelet elrendelése, 

fenntartása mellett.  

 A spanyol Polgári Törvénykönyv 2005. óta akként rendelkezett, hogy a bíróság az 

egyik szülő egyoldalú kérelmére csak akkor dönthet a közös szülői felügyelet elrendelése 

mellett, ha a kiskorú gyermek érdekei kizárólag a közös szülői felügyelet mellett 

biztosíthatóak, s ezt az ügyészség is támogatja. A spanyol Alkotmánybíróság STC 185/2012. 

számú ítéletével ezeket a rendelkezéseket alkotmányellenesnek nyilvánította arra 

hivatkozással, hogy a szülő-gyermek viszonyt szabályozó bírósági döntés meghozatalánál 

kizárólag a gyermek érdeke vehető figyelembe. Azt pedig, hogy mi a gyermek érdeke, 

minden egyes esetben a konkrét körülmények vizsgálatával dönthető el. Az ügyészség 

vétójoga – mellyel szemben jogorvoslatra sem volt lehetőség – indokolatlan módon korlátozta 

a bírói hatalmat, és megakadályozhatta, hogy a bíróság a gyermek érdekének legjobban 

megfelelő döntést hozzon. Az alkotmánybírósági döntést követően változott a spanyol 

Legfelsőbb Bíróság joggyakorlata is, mely alapján a közös szülői felügyelet elrendelése már 

nem számít kivételes lehetőségnek, hanem a gyermek érdekében alkalmazható általános, és 

kívánt rendezési módnak. A közös felügyeletről való döntés meghozatalakor a bíróságoknak 

különböző szempontokat kell figyelembe venniük; így például azt, hogy miként gyakorolták a 
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szülők felügyeleti jogaikat eddig, mi a gyermek kívánsága, milyen a szülők egymás iránt 

tanúsított magatartása, miként történik a szülői kötelezettségek teljesítése, stb.
237

 

 A német jogban a BGB 1671. §-a akként rendelkezik, hogy amennyiben a szülők 

külön élnek, de a szülői felügyelet közösen illeti meg őket, akkor bármelyik fél kérheti, hogy 

a bíróság egyedül őt jogosítsa fel a szülői jogok gyakorlására. A bíróság abban az esetben 

jogosíthatja fel az egyik szülőt a felügyeleti jogok kizárólagos gyakorlására, ha a másik szülő 

ezzel egyetért, vagy a közös szülői felügyelet megszüntetése a gyermek érdekét szolgálja. A 

német jogtudományban vita volt a tekintetben, hogy a közös szülői felügyelet olyan 

főszabály-e, amitől csak szűk körben, különösen indokolt esetben, a szülők közti súlyos 

konfliktus esetében lehet eltérni, vagy a szülők közti kisebb nézeteltérés is elég lehet a közös 

felügyelet megszüntetésére. A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 1999. szeptember 29-én 

meghozott határozatában (XII ZB 3/99.)
238

 kinyilvánította, majd 2013. július 23. napján 

hozott határozatában (II-2 UF 39/13.)
239

 ismét megerősítette, hogy a közös szülői felügyelet 

nem élvez prioritást, s nem szól törvényi vélelem amellett, hogy a közös felügyeleti jog 

jobban megfelelne a gyermek érdekének, mint az egyik szülő kizárólagos feljogosítása a 

felügyeleti jogok gyakorlására, hiszen ezt gyermekpszichológiai és családszociológiai 

kutatások sem támasztották alá. A közös felügyeleti jog, és az egyik szülő által kizárólagosan 

gyakorolt szülői felügyelet egyenértékűek, nem állnak egymással főszabály-kivétel 

viszonyban. Az, hogy a szülők közt bizonyos kérdésekben vita van, még önmagában nem 

zárja ki a közös felügyelet lehetőségét, de mindig vizsgálni kell, hogy a szülők mennyire 

akarnak, illetve tudnak egymással együttműködni. A döntésénél az egyedüli mérvadó a 

gyermek érdeke. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni Winfried Born szerint, 

hogy a közös szülői felügyelet fenntartása mintegy rákényszeríti a szülőket a rendszeres 

kommunikációra, sarkallja őket a konfliktusok rendezésére, s az idő múlásával – ahogy a 

partnerkapcsolatból adódó konfliktusok jelentőségüket vesztik – lehetővé válik egy nem csak 

papíron létező, hanem a mindennapok során is jól működő közös szülői felügyelet 

kialakítása.
240

 

 Különbség van az európai jogrendszerek közt a tekintetben is, hogy megkívánja-e 

valamilyen mértékben a szülők megegyezését a közös szülői felügyelet gyakorlásának 
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mikéntjéről. A holland jog – amely szerint kiindulási alap a bontást követő közös szülői 

felügyelet fennmaradása – „a bontókereset benyújtásának előfeltételéül szabja meg, hogy a 

szülők a szülői felügyeleti joguknak a házasság felbontás utáni időre szóló mikénti gyakorlása 

tekintetében közösen elkészített tervet nyújtsanak be a bírósághoz.”
241

 A jogszabály 

alapvetően a szülőkre bízza ezen tervezet tartalmának kialakítását aszerint, hogy mit tartanak 

szükségesnek szabályozni a gyermek érdekében, de néhány rendezendő kérdést maga a norma 

is meghatároz. Így meg kell határozni, hogy a gondozási, nevelési feladatokat miként kívánják 

a szülők megosztani egymás közt, vagy miként történik a kapcsolattartási jog és kötelezettség 

gyakorlása, milyen módon tájékoztatják egymást a gyermek személyével és vagyonával 

kapcsolatos fontosabb ügyekről, miként vitatják meg ezeket, de ki kell térniük arra is, hogy 

miként viselik a kiskorú nevelésével, gondozásával kapcsolatos költségeket. A szülőknek azt 

is meg kell jelölniük, hogy gyermekük a tervezet mely pontjainak kialakításában vett részt. 

Amennyiben a szülőknek nem sikerül a szülői felügyeleti jogok gyakorlására vonatkozó, 

közös megegyezésen alapuló tervet kidolgozniuk, úgy a kereseti kérelemhez egy, a felperes 

által egyoldalúan kidolgozott terv benyújtása szükséges, és egyben elő kell adni azt is, hogy 

miért nem sikerült a szülőknek közös tervet kialakítaniuk.
242

 

 A 2001-ben megalakult Európai Családjogi Bizottság
243

 Európai Családjogi Elvek 

megfogalmazásával kívánja segíteni az országok közti jogharmonizációt. Az elvek nem 

kötelező erejűek ugyan, de jól mutatják a fejlődés irányát. A szülői felelősséggel kapcsolatban 

megfogalmazott elvek
244

 a közös szülői felügyeletet helyezik előtérbe. A 3:10 elv kimondja, 

hogy a sem a házasság felbontása, vagy érvénytelenítése, sem a szülők különélése nem érinti 

a szülői felelősség kérdését. Ameddig csak lehet a szülők közösen gyakorolják felügyeleti 

jogaikat. A gyermek érdekére tekintettel azonban a szülők megállapodhatnak, vagy a hatóság 

dönthet úgy, hogy csak az egyik szülőt jogosítja fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására. A 

3:20 elv a gyermek tartózkodási helyével kapcsolatos kérdéseket taglalva rögzíti, hogy a 

különélő, de szülői felügyeleti jogaikat közösen gyakorló szülők esetében a szülőknek meg 

kell egyezniük a gyermek tartózkodási helyéről.  

 A magyar jog a holland joghoz hasonló, szigorú követelmény nem támasztott, de a 

12/1995. (VI. 22.) IM. rendelet értelmében a szülőknek a közös szülői felügyelet iránti 
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kérelem előterjesztése esetében nyilatkozniuk kellett arról, hogy milyen módon kívánnak 

együttműködni a közös szülői felügyelet gyakorlása során, különös tekintettel a gondozási, 

nevelési tevékenység ellátására. A szülői felügyeleti jog közös gyakorlására vonatkozó 

megállapodás pedig a gyermek elhelyezését nem tette mellőzhetővé.
245

 Tekintettel arra, hogy 

a gyermekelhelyezésről közös szülői felügyelet esetén is mindenképpen rendelkezni kellett, a 

szabályozás nem tette lehetővé a váltott elhelyezést.
246

 

 Figyelemmel arra, hogy a közös szülői felügyelet gyakorlása a szülők szoros 

közreműködését igényelte, amennyiben nem tudtak tovább együttműködni, bármelyikük 

kérhette a közös szülői felügyelet megszűntetését. Ebben az esetben az a szülő gyakorolta 

tovább a szülői felügyeletet, akinél a gyermek elhelyezésre került, míg a másik szülő 

felügyeleti joga ettől kezdve szünetelt, s csak a gyermek életét érintő lényeges kérdésekben 

való együttdöntési jogát gyakorolhatta a továbbiakban. 

 Problémát jelent a közös szülői felügyeleti jogra vonatkozó megállapodásokkal 

kapcsolatban a gyakorlatban az, hogy egyes esetekben a szülők, vagy azok egyike ezt csak 

átmeneti megoldásnak tekinti, s belemegy egy olyan kompromisszumba, amelyről tudja, hogy 

nem fogja betartani. Hiszen bármikor kérheti a közös szülői felügyelet megszüntetését arra 

hivatkozással, hogy már nem tud a másik féllel együttműködni. Ezekben az esetekben a közös 

szülői felügyelet nem megoldja, csak elodázza a problémákat, s a házasság felbontása okozta 

megrázkódtatást „kipihenve”, újult erővel kezdhető meg a gyermek felügyelete feletti harc.  

 A bontás utáni közös szülői felügyeleti jog elterjedését, egyre szélesebb körű 

elfogadását követően jelenleg a váltott elhelyezés lehetősége foglalkoztatja egyre jobban a 

jogtudomány képviselőit, illetve a társadalom tagjait. Vannak jogrendszerek, amelyek az 

időben és térben osztott elhelyezésre nem adnak lehetőséget
247

, míg más országok a szülők 

közös kérelmére biztosítják azt. Franciaországban és Svédországban pedig a jogalkotó 

kifejezetten pártolja ezt a megoldást.
248

 A váltott elhelyezés lehetővé tétele, vagy elvetése is 

számos vitára ad lehetőséget. A váltott elhelyezést támogatók fő érve, hogy ez biztosítja 

legjobban, hogy a gyermek kapcsolata mindkét szülőjével egyformán fennmaradhasson, míg 

az ellenzők a gyermekneveléshez szükséges állandóságot hiányolják a szülők közti váltott 

elhelyezés esetén. Azt azonban a támogatók is elismerik, hogy a váltott elhelyezésnek vannak 

korlátai: a gyermek életkora, a szülők lakóhelyének távolsága, a szülők együttműködési 
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készsége. A váltott elhelyezés alacsony életkorban semmiképpen sem javasolt, nagyobb 

gyermek esetében azonban nem feltétlenül kerülendő, de természetesen csak akkor oldható 

meg, ha a szülők közt nem túl nagy a fizikai távolság, hiszen azt biztosítani kell, hogy a 

gyermek ugyanazt az óvodát, iskolát látogathassa. Nem képzelhető el ugyanis olyan 

megoldás, hogy a gyermek néhány hetes váltással más–más oktatási intézménybe járjon.  

 Arról, hogy a szülői együttműködés váltott elhelyezés esetében mennyiben szükséges, 

szintén megoszlanak a vélemények. Ismert olyan álláspont is, mely szerint aktív 

együttműködés, fokozott kooperáció nélkül is működhet a váltott elhelyezés. Külföldi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők kevés kommunikáció mellett, párhuzamosan is 

képesek lehetnek teljesíteni szülői feladatukat.
249

 Álláspontom szerint a szülői együttműködés 

váltott elhelyezés esetén is fontos, hiszen közös szülői felügyelettel jár együtt, ezért én 

egyenlőre azt látom járható megoldásnak, ha elrendelésére csak a szülők közös kérelmére 

kerülhet sor. Ez nem jelenti azt, hogy a váltott elhelyezés szélesebb körű társadalmi 

elfogadottsága, idővel kialakuló gyakorlata később ne tenné lehetővé az egyoldalú kérelemre 

történő elrendelést is, de véleményem szerint hazánkban ennek még nincs itt az ideje, a 

társadalom egy része nem értett még meg erre a megoldásra. A svéd jog már az egyik szülő 

akarata ellenére is lehetővé teszi a gyermek váltott elhelyezéséről való döntést, igaz 

megkívánja a szülők együttműködési készségének vizsgálatát. A svéd tapasztalatok egyébként 

azt mutatják, hogy azokban az esetekben, amikor az egyik szülő akarata ellenére került sor a 

váltott elhelyezés elrendelésére, az nem működött valami sikeresen, egy év elteltével csak 

minden második esetben funkcionált a váltott gondoskodás.
250

 A jelenlegi svéd szabályozás 

azért lehet ilyen „korát meghaladó”, mert már nagyon hamar előtérbe került a közös szülői 

felelősség intézménye. 1976. óta van lehetőség a házasság felbontását követően a közös szülői 

felügyelet elrendelésére, eleinte még itt is csak a szülők megegyezése alapján, majd 1992-től 

egyoldalú kérelemre is. A közös szülői felügyeletet pedig már csak egy lépés választja el a 

váltott elhelyezéstől, mely 1998-ban jogszabályilag is lehetővé vált.
 251

 Látható tehát, hogy a 

bejárt fejlődési út Svédországban is hasonlóan alakult, mint hazánkban, csak a változások 

korábban kezdődtek. Ezzel szemben pl. Szerbiában még csak a 2005-ben hatályba lépett 

családjogi törvény vezette be – a szülők megállapodása esetén – a közös szülői felügyelet 
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lehetőségét.
252

 A kiragadott példákból is kirajzolódik, hogy az európai országok között 

jelentős eltérés mutatkozik a közös szülői felügyelet és a váltott elhelyezés gyakorlata terén.  

 A CEFL által megfogalmazott Európai Családjogi Elvek közt is találunk olyat, amely 

már a váltott elhelyezéssel foglalkozik
253

. A Bizottság a váltott elhelyezésre mind a szülők 

megállapodása, mind hatósági döntés alapján lehetőséget lát, s megfogalmazza a döntésénél 

figyelembe veendő körülményeket is. Így figyelemmel kell lenni a gyermek életkorára és 

véleményére, a szülők gyermekkel kapcsolatos együttműködési képességére, készségére, a 

szülők tartózkodási helyének a gyermek iskolájától való távolságára.  

 Kérdésként vetődik fel az is, hogy hol húzódik a határ a széles körben biztosított 

kapcsolattartási jog és a váltott elhelyezés közt. A svéd – több évtizedes – gyakorlat erre a 

problémára is kidolgozta a választ. Váltott elhelyezésről eleve csak abban az esetben lehet 

szó, ha a gyermek felett a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, s emellett a 

gyermek idejének már valamivel több, mint 40 %-át tölti az egyik szülővel. Ha ennél 

rövidebb időt tölt az egyik szülővel, akkor széles körben biztosított kapcsolattartásról 

beszélhetünk még közös szülői felügyelet esetén is.
254

 A német bírósági gyakorlatban is 

szükségessé vált a váltott elhelyezés és a kapcsolattartás szabályozásának egymáshoz való 

viszonyának meghatározása. Születtek olyan bírói ítéletek
255

, melyek szerint a kapcsolattartás 

szabályozása révén nem alakítható ki váltott elhelyezés, mert ez utóbbira csak a szülők 

egyetértése esetén van lehetőség, hiszen a váltott elhelyezés igényli a szülők széles körű 

együttműködési és kommunikációs képességét, valamint a kölcsönös toleranciát. A 

kapcsolattartás szabályozása alapvetően arra a modellre épül, mely szerint a gyermek 

túlnyomó részt az egyik szülőnél tartózkodik, tehát az egyik szülőnél került elhelyezésre. 

Találkozhatunk azonban ezzel ellentétes állásponttal is
256

, mely nem zárja ki, hogy a 

kapcsolattartás szabályozása révén az egyik szülő akarata ellenére is váltott elhelyezés 

kerüljön kialakításra, ha az a gyermek érdekének és akaratának megfelel.
257

  

 A váltott elhelyezés kapcsán nem csak a jogászság fogalmazza meg kételyeit, hanem a 

pszichológusok közt sincs egyetértés e megoldásnak gyermekekre gyakorolt hatásairól. Van 

olyan álláspont, amely szerint azért nem jó a váltott elhelyezés, mert megzavarja a gyermeket, 

s „a gyermek egy idő után már azt sem tudja hol ébred”. Erre hivatkozással egyes szakértők a 
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különélő szülővel való hétköznapi kapcsolattartást is az ottalvás lehetősége nélkül látják 

célszerűnek biztosítani. A váltott elhelyezés a gyermektől is nagyfokú alkalmazkodási 

képességet követel meg, ezért – különösen azokban az országokban, ahol ez egyoldalú 

kérelemre is elrendelhető – kellő körültekintéssel vizsgálandó minden esetben, hogy a 

gyermek miként képes alkalmazkodni a kialakuló helyzethez, így a gyermek véleménye 

semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül e kérdésben. Svéd vizsgálatok megállapították, 

hogy a váltott elhelyezésben érintett gyermekek pozitívumként értékelik, hogy mindkét 

szülővel szoros kapcsolatuk maradt fenn, de a biztos, stabil otthon hiánya nyugtalanító 

számukra. Miután széles körű tapasztalatok nem állnak még rendelkezésre a váltott elhelyezés 

gyermekekre gyakorolt hatásairól, ezért is fontosnak tartom, hogy csak a szülők közös 

kérelmére kerülhessen erre sor, hiszen a szülők ismerik legjobban gyermekük igényeit, 

terhelhetőségét, s talán ők képesek legjobban felmérni, hogy a gyermekük képes lesz-e 

megszokni a váltott elhelyezéssel járó változásokat. E körben a francia jogban biztosított azon 

lehetőséget érdemes kiemelni, mely szerint a bíróság ideiglenes váltott elhelyezést is 

elrendelhet. Ez mintegy próbaidőként funkcionál, melynek lejártával sor kerülhet a váltott 

elhelyezés fenntartására, vagy az attól való eltérésre. (Az ideiglenes váltott elhelyezés 

bevezetését indokolta, hogy 2002. óta a francia jog szülői megállapodás hiányában is lehetővé 

teszi a váltott elhelyezése elrendelését.)
258

 Jó megoldásnak találom ezt a lehetőséget, hiszen 

így nem csak a gyermek, hanem a szülők is kipróbálhatják, mennyire képesek az 

együttműködésre, miként tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Találkozni esetenként már 

olyan megoldással, elképzeléssel is – bár ez még meglehetősen ritkán fordul elő –, hogy a 

gyermek marad a volt közös lakásban, és egyik héten az egyik, másik héten a másik szülő 

„költözik” hozzá. A szülői felügyelet ilyenkénti gyakorlása azonban feltételezi, hogy mindkét 

szülőnek legyen más lakhatási lehetősége arra a hétre, míg a másik szülő gondoskodik a 

gyermekről. Ennek a megoldásnak a tömeges elterjedése a hazai társadalmi-gazdasági 

viszonyok között véleményem szerint egyenlőre nem várható.  

 Amennyiben a szülőkben megvan a gyermekük iránt érzett felelősség és képesek 

felülemelkedni vélt, vagy valós sérelmeiken, s továbblépve a jövőre koncentrálni, a váltott 

elhelyezés jó megoldást jelenthet a szülők és a gyermek számára is. A gyermekek – legalábbis 

bizonyos életkor felett –, ha nyugodt légkör veszi körül őket, többnyire képesek 

alkalmazkodni a változó körülményekhez, s képesek otthon érezni magukat mindkét szülőnél. 

Ha a szülők nem nevelik gyermeküket egymás ellen, képesek azonos nevelési elveket 
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képviselni, és a váltott elhelyezésből adódó gyakorlati problémákat megoldani, akkor ez az 

elhelyezési mód – mely mindenképpen igényli egyidejűleg a közös szülői felügyeletet – 

alkalmas lehet arra, hogy a gyermekben csökkentse a házasság felbomlásával, a család 

szétesésével járó veszteségérzést. A szülők szempontjából is lehet ennek – akárcsak a széles 

körű kapcsolattartásnak – pozitív kicsengése, hiszen így a gyermeknevelés felelőssége, terhe 

megoszlik a volt házastársak, élettársak közt. Mert el kell ismerni, hogy a gyermeknevelés – 

minden szépsége mellett – teher is, különösen akkor, ha a gyermekről való gondoskodás az 

életközösség megszakadása után az egyik szülőre hárul. A váltott elhelyezéssel, vagy a 

gyermek egyik szülőnél történő elhelyezése mellett közösen gyakorolt szülői felügyelet 

keretében a szülők a napi teendőket is megoszthatják egymás közt, s egyik szülő elfoglaltsága 

esetén nem kell feltétlenül harmadik személy segítségét igénybe venni. A gyermek értelmi, 

erkölcsi fejlődése szempontjából is kívánatos lenne – függetlenül az elhelyezés és szülői 

felügyelet gyakorlásának módjától –, hogy a szülők azonos nevelési elveket képviseljenek, 

mert ennek hiányában sajnos sok esetben tapasztalni, hogy a gyermek – mindenkori aktuális 

érdeke szerint – mindig a kisebb ellenállás irányába halad, és hol az egyik, hol a másik szülő 

irányába húz. A vágyait, kívánságát nem teljesítő szülőt a másik szülőhöz költözéssel 

„fenyegetve” próbálja meg célját elérni. Ha a szülőknek sikerül egymással továbbra is jó 

viszonyt kialakítaniuk, akkor meg tudják akadályozni a gyermek ilyen negatív irányú 

magatartásának kialakulását.  

 A váltott elhelyezés számos olyan problémát is felvet, amelyre a jogalkotásnak, 

jogalkalmazásnak meg kell találnia a megoldást. Így például a gyermek lakcímének 

meghatározása, a gyermektartásról való rendelkezés (a gyermekkel kapcsolatos, élelmezésen, 

lakhatás biztosításán túl felmerülő költségeket miként viselik), gyermekek után járó 

támogatások, pótlékok, kedvezmények sorsa, vagy a gyermek által okozott károk 

megtérítésének kötelezettsége, stb. Ezek a szabályozási nehézségek azonban nem szabad, 

hogy útját állják a gyermek érdekét legjobban szolgáló elhelyezés kialakításának. 

 

7.3. Szülői felügyelet az új Ptk. Családjogi Könyvében 

 

 Az új törvény a szülői felügyeleti jogok szabályozása körében – követve az európai 

országokban tapasztalható, fentebb ismertetett változásokat – szakított a Csjt. azon 

rendelkezésével, mely szerint a gyermekétől különélő szülő felügyeleti joga – a gyermek 

elhelyezését követően – törvény erejénél fogva szünetelt. Továbbra is főszabályként 

érvényesül, hogy a szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a 
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bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek 

együtt. A szülők autonómiájának érvényesülését az új törvény már szélesebb körben teszi 

lehetővé, hiszen nem csak a közös szülői felügyelet vagy az egyik szülő felügyeleti jogának 

szünetelése között választhatnak a felek, mint ahogy azt a Csjt. alapján tehették, hanem a 

különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között 

megoszthatják. Természetesen a megállapodás arra is irányulhat, hogy a szülői felügyeletet az 

egyikük gyakorolja. Erre utal a törvény szerint az, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul 

egyikük háztartásában nevelkedik.  

 Ha a szülők nem tudnak megegyezni a szülői felügyeleti jogok gyakorlásának 

módjáról, akkor a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. A 

döntés tulajdonképpen a gyermekelhelyezésről való döntést jelenti, bár a törvény - 

összhangban a nemzetközi tendenciákkal - a gyermekelhelyezés fogalmát már csak a 

harmadik személynél történő elhelyezésre használja. Ha a bíróság a szülői felügyeleti jogok 

gyakorlására az egyik szülőt jogosította fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti 

jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja. Bár a 

különélő szülő szülői felügyeleti joga az új szabályok szerint már nem szünetel, de 

együttdöntési joga továbbra is csak a gyermek életét érintő lényeges kérdésekben van. A 

gyermek sorsát érintő lényeges kérdések körét is bővíti az új törvény a Csjt-hez képest, hiszen 

ilyen kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a 

szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 

letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának 

megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. Ezekben a kérdésekben tehát a 

szülőknek továbbra is közösen kell dönteniük annak ellenére, hogy a felügyeleti jogokat csak 

egyikük gyakorolja. 

 A szülői felügyeleti jogok megosztására nem csak a szülőknek van lehetőségük, 

hanem a bíróság is feljogosíthatja a gyermekétől különélő szülőt a gyermek gondozásával, 

nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, és kivételesen a vagyonkezelés és a 

gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására. A 

szülői felügyeleti jogok ily módon történő megosztását a kiskorú gyermek érdeke 

indokolhatja. A gyermek érdeke azonban nem csak a különélő szülő jogainak bővítését, 

hanem azok korlátozását is megkívánhatja. Így a bíróság a gyermek sorsát érintő valamely 

lényeges kérdésben való döntés jogát korlátozhatja vagy megvonhatja, ha azt szükségesnek és 

indokoltnak látja. 
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 Az új törvény természetesen biztosítja annak lehetőségét is, hogy a szülők a különélés 

ellenére közösen gyakorolt szülői felügyeletet a jövőre nézve, tehát a házasság felbontását 

követően is fenntarthassák, vagy ebben a szülői felügyelet rendezése iránti perben 

megegyezhessenek. A közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezséget a bíróság a felek közös 

kérelmére hagyhatja jóvá, feltéve, hogy a felek a gyermek lakóhelyét is meghatározták. A 

gyermek lakóhelyének meghatározása azonban már nem jelenti a gyermek elhelyezéséről való 

döntést is, váltott elhelyezéssel járó közös szülői felügyelet esetén akként is 

megállapodhatnak a felek, hogy a gyermek lakóhelyeként mindkét szülő lakcíme feltüntetésre 

kerül.
259

 Egyoldalú kérelemre tehát továbbra sem rendelhet el a bíróság közös szülői 

felügyeletet, csak a különélő szülő jogait bővítheti, vagy korlátozhatja a fent írtak szerint.  

 A gyakorlatra vár annak kimunkálása, hogy a 4:165. § (2) és 4:168. (2) bekezdései 

miként viszonyulnak egymáshoz. A 4:165. § (2) bekezdéséből az következik, hogy a bíróság 

csak a szülők közös kérelmére rendelkezhet a közös szülői felügyeletről, míg a 4:168. § (2) 

bekezdése lehetővé teszi, hogy a bíróság feljogosíthassa a gyermekétől különélő szülőt a 

gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, és kivételesen a 

vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes körű vagy 

részleges gyakorlására. Adódik tehát a kérdés, hogy a 4:168. § (2) bekezdése alapján a bíróság 

meddig bővítheti a különélő szülőnek pl. a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos 

jogait? A gyermek gondozása, nevelése ugyanis feltételezi a gyermekkel való személyes 

kapcsolatot, magába foglalja a gyermekről való gondoskodást. Ez alapja lehet egy széles 

körben biztosított rendszeres kapcsolattartásnak, vagy akár a váltott elhelyezésnek a szülők 

megegyezésének hiányában is? A 4:165. § (2) bekezdésben megfogalmazott főszabályból 

kiindulva valószínűsíthető, hogy nem ez volt a jogalkotó akarata, de nehéz ma még 

megmondani, hogy milyen gondozási, nevelési feladatok ellátására lehet a különélő szülőt 

feljogosítani, ami túlmutat a kapcsolattartáson, de nem valósít meg váltott elhelyezést. 

 A bíróság a közös szülői felügyeletre, vagy a szülői felügyeleti jogok megosztására 

irányuló egyezséget a gyermek érdekét mérlegelve hagyhatja jóvá. A törvény nem 

rendelkezik arról továbbra sem, hogy a megállapodásnak milyen részletekre kell kiterjednie, 

de a megegyezéses bontásra irányadó szabályokból /4:21. § (4)/ az tűnik ki, hogy közös szülői 

felügyelet esetén nem kell a feleknek rendelkezniük a kapcsolattartásról. Tekintettel arra, 

hogy közös szülői felügyelet esetén mindkét szülőt azonos módon és mértékben megilleti a 

gondozás, nevelés joga, a kapcsolattartás szabályozásának fogalmilag sem lenne helye. 
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Amennyiben a felek közös szülői felügyeleti jog mellett a kapcsolattartás kérdését egyezségbe 

foglaltan szabályozni kívánják, az már – álláspontom szerint – a felügyeleti jogok egymás 

közti megosztását jelenti. Ilyen esetben az egyik szülő számára biztosítják a nevelés, 

gondozás szülői felügyeleti jogból fakadó részjogosítványát, míg a többi jogosultságot (pl. 

vagyonkezelés, törvényes képviselet, stb.) továbbra is közös gyakorolják. 

 Közösen gyakorolt szülői felügyelet esetében is adódhatnak olyan helyzetek, amelyek 

azonnali intézkedést tesznek szükségessé. Ezekben az esetekben az egyik szülő a gyermek 

érdekében - a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett - közös szülői felügyelet 

esetén is önállóan dönthet. Ennek lehetőségét a CEFL 3:12 elve is elismeri. A már többször 

hivatkozott Európai Családjogi Elvek azonban nem csak sürgős beavatkozást igénylő 

esetekben, hanem a gyermek mindennapi, tehát kisebb jelentőségű ügyeiben is lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő önállóan döntsön közösen gyakorolt szülői felügyelet esetében is. 

A fontos kérdésekben, mint a gyermek nevelése, orvosi kezelése, gyermek lakóhelyének 

meghatározása, gyermek vagyonának kezelése, megkívánja a szülők közös döntését. 

 Újdonság az új törvényben, hogy ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a 

szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni – függetlenül attól, hogy együtt élő 

vagy különélő szülőkről van-e szó – a döntést minden esetben a gyámhatóságra bízza.  

 A gyermek érdekében a szülőkkel szemben támasztott erkölcsi követelményeket is 

normatív szinten szabályoz a jogalkotó. Az új Ptk. kiemeli, hogy a szülői felügyeletet a szülők 

a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egymással 

együttműködve kötelesek gyakorolni. Az együttműködési kötelezettség nevesítése ennek 

szükségességét, fontosságát hangsúlyozza, melynek érvényesülése nem csak az életközösség 

fennállása alatt követelmény, hanem különösen hangsúlyosság válik a szülők 

életközösségének megszakadásakor. Amennyiben a szülő együttműködési kötelezettségét 

megszegi, már nem csak erkölcsi, hanem jogszabályi előírás ellen is vét, s a szülői felügyeleti 

jogok gyakorlására való képességét, alkalmasságát kérdőjelezheti meg. Kifejezetten a 

különélő szülőkkel kapcsolatos elvárást fogalmaz meg a törvény 4:416. § (2) bekezdése, 

mikor kimondja, hogy a különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során – 

különélésük ellenére - biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. A jogalkotó 

a hivatkozott elvek normatív megfogalmazásával kívánja a szülők magatartását – a gyermek 

érdekében – orientálni, a sokszor ádáz csatákat vívó szülőket jobb belátásra bírni. 

 A szülői felügyeletet gyakorló szülőre „plusz kötelezettséget” ró a törvény, hiszen a 

gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő 

időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel 
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kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia. Az, hogy ezen erkölcsi kötelezettségek jogszabályi 

rendezése vált szükségessé engem egyrészt elkeserít, mert mutatja, hogy sok esetben milyen 

elmélyült konfliktusokkal kell szembenézni, s próbálni megoldást találni, másrészt annyiban 

mégis örvendetes, hogy legalább irányt mutat azok számára, akik maguktól nem képesek 

megtalálni a helyes viselkedési formát.  

 

 A szülők életközösségének megszakadását követően gyakorolt szülői felügyelet 

kérdése az egyik olyan terület, ahol a legjelentősebb változásokat figyelhettük meg az elmúlt 

évszázad során, és egymással ellentétes folyamatoknak is tanúi lehettünk. A kizárólag az apa 

által, a gyermek gondozásától, nevelésétől függetlenül is gyakorolt atyai hatalmat váltotta fel 

az a megoldás, mely a szülői felügyeleti jogok gyakorlását – a házasság felbontását és a 

gyermek elhelyezését követően – elsődlegesen, főszabályként a gyermeket gondozó szülő 

számára biztosította, aki az esetek jelentős részében az anya volt. Napjainkban a közös szülői 

felügyelet keretei közt ismét egyre gyakrabban elválik egymástól a gyermek nevelésének, és a 

felügyeleti jogok gyakorlásának kérdése, mely szétválási folyamatot lassíthatja, 

akadályozhatja a váltott elhelyezés elterjedése. A közös szülői felügyelet, váltott elhelyezés 

előtérbe kerülésének hátterében jelentős társadalmi folyamatok állnak, melyek a nemi 

szerepek átalakulását eredményezték. Ezek a változások eltérő időben jelentkeztek ugyan, de 

valamennyi európai országban megfigyelhetőek. A gyermek érdeke szempontjából azonban 

minden olyan változás üdvözlendő, melynek célja, vagy eredménye, hogy a gyermek minél 

szorosabb kapcsolatban maradhasson mindkét szülőjével az életközösség megszűnése után is. 

 

8. A gyermek érdeke a gyermekelhelyezés rendezésénél 

 

 A házasság felbontásával egyidejűleg, amennyiben a feleknek közös kiskorú 

gyermekük van, mindig felmerül a gyermek elhelyezésének kérdése, de természetesen 

felmerülhet a bontópertől függetlenül is; így például élettársak esetén, ha együttélésükből 

közös – még kiskorú – gyermekük származott, illetve felmerülhet a gyermekelhelyezés 

megváltoztatásának igénye is.  
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8.1. Gyermekelhelyezés szabályai a Ht.-ben 

 

 A házassági bontóperhez kapcsolódóan – ahogy arra korábban már utaltam – a Ht. is 

szükségesnek tartotta a gyermekelhelyezés kérdéséről való döntést. A törvény 95. §-a – a mai 

szabályozáshoz hasonlóan – a szülők megegyezését tartotta elsődlegesnek, s csak a 

megegyezés hiányában voltak alkalmazandók a törvényi rendelkezések, melyek viszont még 

jelentősen eltértek a napjainkban hatályos jogszabályi rendelkezésektől. A szülők 

megegyezésétől való eltérést a Ht. is lehetővé tette abban az esetben, ha a bíróság a szülők 

vétkességének és egyéb személyes körülményeinek figyelembe vételével a szülők 

megállapodását a gyermek nyilvánvaló érdekével ellentétesnek találta. A Ht. értelmében a 

szülők megegyezésének hiányában, vagy ha a bíróság attól a gyermek érdekében eltért, a 

gyermeket hét éves koráig az anyjánál kellett elhelyezni, ezen életkoron túl pedig a nem 

vétkes szülőnél. Ha bíróság mindkét szülő vétkességét állapította meg, akkor hét éves kor 

felett a fiúkat az apánál, a lányokat az anyánál kellett elhelyezni. A Ht. ezen rendelkezés 

törvénybe iktatásával a gyakorlatban kialakult szokást erősítette meg.
260

 Ez a szabályozás így 

önmagában nem feltétlenül szolgálta volna a gyermek érdekét, hiszen figyelmen kívül hagyta 

a szülők körülményeit, nevelésre való alkalmasságukat, a gyermek szüleihez való kötődését. 

A szigorúnak és a körülményeket figyelmen kívül hagyónak tűnő szabályozást enyhítette az a 

bíróságoknak biztosított lehetőség, mely szerint a gyermek nyilvánvaló érdekében a bíróság 

ezen szabályoktól eltérően is intézkedhetett. Bár a törvény 1894-ben még nem emelte ki a 

gyermek érdekének elsődlegességét, de a szabályozás fent említett módja mégis a gyermek 

érdekét helyezte előtérbe, hiszen biztosította a bíróságok számára az egyéniesített döntés 

meghozatalának, a törvényi szabályoktól a gyermek érdekében való eltérésnek a lehetőségét. 

A bíróságok és a gyámhatóságok gyakorlata a gyermekelhelyezés kérdésénél egyre kevesebb 

figyelemmel volt arra, hogy melyik fél volt vétkes a válásnál.
261

 Dr. Márkus Dezső is bírálta 

azt a rendelkezést, mely alapján a gyermeket 7 éves kor felett mintegy automatikusan a vétlen 

félnél kellett volna elhelyezni. Hangsúlyozza, hogy magából abból a „körülményből, hogy a 

házasság felbontását az anya okozta, még nem következik szükségszerűen, hogy kisded 

gyermekei ápolására alkalmatlan.” Figyelembe kell venni álláspontja szerint, hogy „zsenge 

korú gyermekek, kik még ápolásra szorulnak, azt rendesen csak anyjuktól várhatják.” A 

gyermek elhelyezéséről való döntésnél figyelembe kellett venni „a szülő vétkességének 

minőségét, erkölcsi érzületét, foglalkozását, műveltségét, szóval mindazon tényezőket, 
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melyek a gyermekek gondos és erkölcsös nevelésére irányadó befolyást gyakoroltak.” 
262

 A 

gyermek elhelyezéséről való döntés alapvetően a gyermek neveléséről való rendelkezést 

jelentett, mert „egyéb tekintetben a szülők és a gyermek közötti jogviszony mind az atyai 

hatalom és a képviseleti jog, mind a vagyonjogi viszonyok tekintetében a házasság felbontása 

után is változatlan maradt.”
263

 A férjnek a gyermek feletti atyai hatalma akkor sem szűnt meg, 

ha a gyermek az anyánál került elhelyezésre, csak korlátozást szenvedett annyiban, hogy a 

gyermek nevelése feletti közvetlen felügyelet és intézkedés ilyen esetben az anyát illette 

meg.
264

 A nem és kor szerinti elhelyezésnek, mint főszabálynak a kimondását indokolhatta, 

hogy "a gyermekeknek azokat a készségeket kellett elsajátítaniuk fejlődésük során, melyekre 

az adott társadalomban szükségük volt"
265

, így az ugyanazon nemű szülőnél történő 

elhelyezés esetén látta a jogalkotó biztosítottnak a gyermek megfelelő szocializációját, 

elismerve bizonyos esetekben az ettől való eltérés lehetőségét. 

 Már a Ht. is ismerte a harmadik személynél történő elhelyezés lehetőségét, kimondta, 

hogy a bíróság a gyermek nyilvánvaló érdekében a gyermeket harmadik személy 

gondviselésére is bízhatja. Az 1877. évi gyámtörvény értelmében ebben az esetben a gyermek 

ezen harmadik személy gyámsága alá került. A Ht. nem részletezi, hogy mely esetekben 

kerülhet sor a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére, de a gyámtörvénynek 

atyai hatalom megszűntetésére, felfüggesztésére vonatkozó rendelkezései iránymutatást 

adhatnak. Az atyai hatalom megszűntethető volt, ha az atya gyermeke tartását és nevelését, 

erkölcsiségét vagy testi jólétét teljesen elhanyagolta, vagy gyermeke vagyonának állagát 

veszélyeztette. Az atyai hatalom felfüggesztését indokolta, ha az atya gondnokság alá került, 

vagy ha 1 évnél hosszabb ideig tartó szabadságvesztésre ítéltetett
266

. Ezek az okok – 

amennyiben az anyával, mint természetes és törvényes gyámmal szemben is fennálltak – 

minden bizonnyal alapot adtak a harmadik személynél történő elhelyezésre. 

 Meg kell jegyezni, hogy a Ht. értelmében a kiskorú gyermekek elhelyezéséről kellett a 

bontóperben a bíróságnak – a szülők megegyezése alapján, vagy attól eltérően, esetleg annak 

hiányában – döntenie. A kiskorúság azonban az 1877. évi XX. t.cz. értelmében – a hatályos 

szabályozástól eltérően – általában a 24. életév betöltéséig tartott.
267
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 A Ht. 97. §-a lehetővé tette az elhelyezés megváltoztatását, ha a korábbi határozat a 

megváltozott körülmények következtében a gyermek érdekeinek többé nem felelt meg. Mai 

szemmel nézve érdekes, hogy ebben az esetben a gyámhatóság volt jogosult eljárni, mely a 

bírói határozattól eltérően intézkedhetett. Ennek hátterében az a megfontolás állt, hogy a 

„gyámhatóság volt leginkább abban a helyzetben, hogy a gyermek érdekében szükségesnek 

mutatkozó rendelkezéseket bárkinek kérelmére, sőt hivatalból is azonnal megtegye.”
268

 

 

8.2. Gyermekelhelyezés a Csjt. hatályba lépését követően 

 

 Mielőtt a gyermekelhelyezés szabályait, kialakult gyakorlatát részletesebben 

elemezném, az alábbiakat kívánom előre bocsátani: ahogy arra már korábban utaltam, a 

nemzetközi tendenciáknak megfelelően az új Ptk. Családjogi Könyve nem használja a 

gyermekelhelyezés fogalmát a szülők viszonylatában, hanem csak a gyermek harmadik 

személynél történő elhelyezésére tartja fenn ezt az elnevezést. A szülőknek, vita esetén a 

bíróságoknak a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról, s nem a gyermekelhelyezésről kell 

dönteniük. A különélő szülők megállapodásának hiányában - kérelemre vagy a gyermek 

érdekében hivatalból - a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő 

gyakorolja. A szülői felügyelet továbbra is magában foglalja a gyermek gondozásának, 

nevelésének jogát és kötelezettségét, tehát amikor a bíróság a szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásáról dönt, akkor tulajdonképpen arról dönt, hogy melyik szülő nevelje, gondozza a 

továbbiakban a gyermeket. A bíróság a döntés során pedig azt mérlegeli, hogy a gyermek 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. Figyelemmel arra, 

hogy a bíróságnak a döntés meghozatala során mind a Csjt., mind a CSJK alapján arra a 

kérdésre kell választ adnia, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése melyik 

szülőnél lenne kedvezőbb, én a Csjt. régi és a CSJK új szabályait egy fejezetben tárgyalom. A 

Kúria 1/2014-es Polgári Jogegységi határozatával a gyermekelhelyezés kérdéseit taglaló 17. 

sz. irányelvet hatályon kívül helyezte anélkül, hogy egységes gyakorlat kialakítását segítő új 

szempontrendszert alakított volna ki. Véleményem szerint a 17. számú irányelvben 

megfogalmazott elvek jó része a hatályon kívül helyezés ellenére is orientálni fogja a 

gyakorlatot, mint ahogy számos korábbi, hatályon kívül helyezett irányelv továbbélése is 

megfigyelhető (pl. 3. és 9. irányelvben foglaltak). A 17. számú irányelv továbbhatását az is 

                                                 
268

 MÁRKUS (lj. 262.) 133. o.  



103 

 

indokolja majd, hogy a bíróságok által eldöntendő kérdés – a jogszabályváltozás ellenére – 

ugyanaz maradt. 

 A jogszabályi változások ellenére, az egyszerűség kedvéért én továbbra is használom a 

gyermekelhelyezés fogalmát arra az esetre, amikor a gyermek valamelyik szülő gondozásába 

kerül, és a szülői felügyeleti jogokat - a gyermek életét érintő lényeges kérdések kivételével - 

kizárólag ez a szülő gyakorolja.
269

  

 

 8.2.1. Gyermek elhelyezése a szülők megállapodása alapján 

 

 Az 1989-ben elfogadott gyermekjogi egyezmény is rögzíti 18. cikkében, hogy a 

szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért, s 

cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekére kell figyelemmel 

lenniük. A szülők ezen felelőssége alapján – már jóval az egyezmény elfogadása előtt is – 

akként rendelkezett a Csjt., hogy a gyermek elhelyezéséről elsősorban a szülők döntenek. A 

szülői megegyezés elsődlegességét a Családjogi Könyv is fenntartja. Ez a döntés történhet 

peres eljárásban és azon kívül is. Ha a házastársak a házasságuk közös akaratnyilvánítással 

történő felbontását kérik, akkor – többek között – meg kell egyezniük a közös kiskorú 

gyermek elhelyezésének, azaz a szülői felügyeleti jogok gyakorlásának kérdésében is. Az új 

Ptk. normatív formában is rögzíti azt a gyakorlatban kialakult szabályt, mely szerint szülők 

megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában 

nevelkedik. Amennyiben azonban az egyik szülő önkényes magatartásának eredménye a 

szülői felügyelet egyik szülő általi gyakorlása, úgy a kialakult helyzet a szülők ráutaló 

magatartással történő megállapodásának nem tekinthető. 

 A Polgári perrendtartás 290. § (3) bekezdése szerint a házassági bontóperben a 

bíróságnak az egyezség jóváhagyása során, illetve ítéletében a felek közös kiskorú 

gyermekének érdekére figyelemmel kell lennie. Azaz, ha a szülők gyermekelhelyezésre 

vonatkozó megállapodása valamilyen okból a gyermek érdekével ellentétben áll, az 

egyezséget a bíróság nem hagyhatja jóvá. De irányadó ez a rendelkezés a kizárólag a 

gyermekelhelyezés iránt – házassági bontóper nélkül – indított perekben is, ha a korábban 

megállapodni nem képes felek a per folyamán mégis egyezségre jutnának.  

 Ha azonban a gyermek szülei – bírósági per nélkül – meg tudnak állapodni a kiskorú 

elhelyezésének kérdésében (többnyire élettársi kapcsolatok megszűnése esetében, illetve ha a 
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házastársak az életközösségük megszűnését követően a házasságuk felbontását nem kérik), 

akkor a gyermek érdekeinek érvényre juttatása kizárólag a szülők jóindulatán, hozzáállásán 

múlik, hiszen külső kontroll a döntésük felett ilyenkor nem érvényesül. Hozzá kell tenni 

azonban, hogy a szülők egyezségének bírói jóváhagyása sem teremt igazán kontrollt abban az 

esetben, ha a peres felek között vita nem volt, és a peres eljárás csak formálisan zajlik 

ellenérdekű felek között. Ha tehát a szülők házasságuk felbontását a peres eljárás kezdetétől 

fogva egyező akaratnyilvánítással kérik, azaz a gyermekelhelyezés kérdésében is 

megegyeztek, akkor a bíróság – hivatalból – nem képes megítélni azt, hogy ez valóban a 

gyermek érdekét szolgálja-e, hiszen egyik fél sem hoz a bíróság tudomására olyan tényt, 

adatot, ami egyezségük jóváhagyását akadályozná. Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy a 

szülők többsége nem hoz a gyermek érdekeivel ellentétes döntést. 

 A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha a 

szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogok és kötelezettségek egymás közti 

megosztásáról, vagy a szülői felügyeletet egyikőjük általi gyakorolásáról megállapodnak, 

akkor megállapodásuk gyámhatósági jegyzőkönyvbe való foglalását kérhessék. Ezen 

megállapodásuk ugyan nem azonos hatályú a bíróság ilyen ügyben hozott határozatával, de 

élettársi kapcsolatukat megszakító szülők esetében, ha köztük e kérdésekben vita nincs, jó 

megoldást jelenthet a kialakult állapot más hatóságok előtti igazolásához. Ha később a szülők 

közt mégis vita alakul ki, akkor a felek jegyzőkönyvbe foglalt megállapodása alkalmas lehet 

annak bizonyítására, hogy a szülői felügyelet egyik szülő általi gyakorlásában korábban 

megegyeztek, így a bíróságnak már azt kell vizsgálnia, hogy indokolt-e a felügyeleti jogok 

gyakorlásának módját, azaz gyermekelhelyezést megváltoztatni. 

 A gyermekelhelyezés kérdésében kötött bírói egyezség megalapozottságát, 

megfontoltságát volt hivatott ösztönözni az a rendelkezés, mely az egyezség 

megváltoztatásának lehetőségét a Csjt.-ben korlátokhoz kötötte. Az 1995. július 4-ét 

megelőzően hatályban volt szabályozás szerint a házasság közös megegyezéssel történő 

megszüntetésekor kötött, a felek tartós jogviszonyát rendező egyezséget két éven belül csak 

akkor lehetett megváltoztatni, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik 

fél, vagy gyermekük érdekét súlyosan sértette. A módosított szabályozás szerint az egyezség 

megváltoztatására 1995-öt követően akkor kerülhetett sor, ha ez a felek kiskorú gyermekének 

érdekét szolgálta, tehát nem volt már szükséges, hogy bekövetkezzen a gyermek oldalán a 

súlyos érdeksérelem. Előfordulhatott ugyanis, hogy a gyermek érdekét a korábbi elhelyezés 

nem sértette, mégis annak megváltoztatása előnyt jelentett számára. A szabályozás ilyenkénti 

módosítása tehát a gyermekek szempontjából kedvezőbb helyzetet teremtett. Az elhelyezés 
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megváltoztatásához tehát kettő feltétel teljesülését kívánta meg a jogszabály, nem volt elég a 

körülmények lényeges megváltozása, hanem azt is vizsgálni kellett, hogy a korábbi egyezség, 

elhelyezés megváltoztatása szolgálja-e a gyermek érdekét. Az egyezség két éven belüli 

megváltoztatásának korlátok közé szorítása meg kívánta akadályozni, hogy valamelyik szülő 

a bontóper gyors lezárása, vagy másfajta előny elérése érdekében beleegyezzen a gyermek 

másik szülőnél való elhelyezésébe, majd rövid időn belül pert indítson az elhelyezés 

megváltoztatása iránt. Ez ugyanis nem szolgálja a gyermek érdekét, hiszen a gyermek 

harmonikus fejlődéséhez szükség van bizonyos mértékű állandóságra, amit az elhelyezés 

néhány hónaponként történő megváltoztatása meghiúsítana. Ezt az un. "két éves szabályt" az 

új Ptk. nem tartotta fenn. Ennek kiiktatása két okból is indokolt volt: Egyrészt ha a 

körülmények lényeges változása 2 éven belül következett be, és az elhelyezés 

megváltoztatását a gyermek érdeke indokolta, akkor arra természetesen sor kerülhetett. 

Másrészt 2 év elteltével is kellő indok volt szükséges a kialakult status quo 

megváltoztatásához. Ezért az új szabályozás értelmében a szülői felügyelet gyakorlásának és a 

gyermek harmadik személynél történő elhelyezésének megváltoztatását - időhatártól 

függetlenül - csak akkor lehet a bíróságtól kérni, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők 

megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen módosultak, és ennek 

következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. A kialakult gyakorlatnak 

megfelelően hangsúlyozza a törvény, hogy nem hivatkozhat a körülmények változása folytán 

a gyermek érdekére az a szülő, aki a változást felróható magatartásával maga idézte elő, így 

különösen, ha a gyermeket jogosulatlanul vette magához vagy tartja magánál. 

 A gyermek számára a család felbomlása, az, hogy ennek következtében valamelyik 

szülőjével napi kapcsolata, a vele való együttélés megszakad, minden esetben traumát, 

veszteséget jelent. A legkisebb pszichés megrázkódtatás mégis akkor éri, ha szülei képesek a 

gyermekelhelyezés, azaz a felügyeleti jogok gyakorlásának kérdésében a gyermek érdekeinek 

megfelelő döntést hozni, nem bonyolódnak évekig tartó, a család valamennyi tagját jelentősen 

megterhelő pereskedésbe, hanem képesek egymással a kulturált kapcsolatot fenntartani. A 

statisztikai adatok azt mutatják, hogy a megegyezéses bontóperek száma magasabb, mint az 

un. „ellenzéses” pereké
270

, azaz a szülők a gyermekelhelyezés, és az egyéb járulékos 

kérdésekben az esetek többségében meg tudnak állapodni. Arra azonban sajnos nincs adat, 

hogy ezekben az esetekben ténylegesen is fennmarad-e a megfelelő viszony a gyermek és a 

különélő szülő közt, avagy a vita a megegyezéssel rendezett kapcsolattartás végrehajtása 

                                                 
270

 GRÁD András – JÁNOSKÚTI Gyöngyvér – KŐRÖS András: „Tévhitek kontra valóság” Családi jog 2007/1. 
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körében a gyámhatóság előtt élesedik ki, esetleg később indul per az elhelyezés 

megváltoztatása, a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt. 

 A szülők perbeli megegyezése esetén - amennyiben az a házasság felbontásánál 

megkívánt egyező akaratnyilvánítás része - a bíróságnak nem csak azt kell vizsgálnia, hogy a 

szülők megállapodása a gyermek érdekeinek megfelel-e, hanem azt is, hogy az valóban a 

szülők befolyásmentes, végleges elhatározásán alapul-e. Igaz ennek vizsgálata közvetetten a 

gyermek érdekét is szolgálja, hiszen az elhelyezéséről szóló döntés – ahogy arra fentebb már 

utaltam – nem lehet a szülők közti, rossz értelemben vett, időleges alku tárgya. Már a 

gyermekelhelyezés kérdéseivel foglalkozó, 1961-ben közzétett XXI. sz. Polgári Elvi Döntés is 

hangsúlyozta, hogy alapvető elvárás, hogy a szülők a gyermekelhelyezésről való döntésük 

meghozatalakor „ne csak önmagukra, hanem elsősorban a gyermek érdekére legyenek 

tekintettel.” 

 

 8.2.2. Bíróság döntése a gyermek elhelyezéséről 

 

 Ha a szülők a házassági bontóperben a gyermek elhelyezésének kérdésében 

megegyezni nem tudnak, úgy bármelyikük – a házasság felbontását kezdeményező felperes 

keresetében, vagy az alperes viszontkeresetében – kérheti a gyermek nála történő 

elhelyezését. Házassági bontóper hiányában is, vita esetén bármelyik szülő keresettel kérheti a 

bíróságtól a gyermek elhelyezésének kérdésében való döntéshozatalt. Ezekben az esetekben, a 

szülők megegyezésének hiányában a gyermekelhelyezés kérdésében a bíróságnak kell 

döntenie, s a szülői felügyeleti jogok gyakorlására azt a szülőt jogosítja fel, akinél a gyermek 

kedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított.  

 A házastársak, valamint a férfiak és nők egyenjogúságának elvéből egyaránt 

következik, hogy mindkét szülőnek azonos joga van a gyermek nála történő elhelyezésére. A 

Csjt. megalkotásával megszűnt az a Ht.-vel bevezetett és az 1900-as évek első feléig követett 

gyakorlat, mely szerint a gyermek elhelyezésénél a gyermek neme, és életkora, valamint a 

szülő házasság megromlásában való vétkessége volt a döntő
271

. Ez azért is volt vitatható 

megoldás, mert az elhelyezés szempontjából egyik – álláspontom szerint - leglényegesebb 

kérdést, a gyermek érzelmi kötődését, a gyermek véleményét figyelmen kívül hagyta. A Csjt. 

1952-ben elfogadott szövege még nem szakított teljesen a hagyományokkal, a 76. § akként 

rendelkezett, hogy a szülők megegyezésének hiányában a hatodik életévét betöltött 

                                                 
271

 CSIKY – FILÓ (lj. 42.) 267. o. 



107 

 

fiúgyermeket rendszerint apjánál, a leánygyermeket és a hatodik életévét be nem töltött 

fiúgyermeket pedig rendszerint anyjánál kell elhelyezni. A gyermek érdekében azonban a 

törvény kifejezetten biztosította az eltérés lehetőségét, bár erre utalt a „rendszerint” kitétel is. 

A bírói gyakorlat a gyermek nemét és életkorát csak kisegítő szempontként kezelte, mely 

mindkét szülő alkalmassága esetén segített a döntés meghozatalában
272

, de nem lehetett ezt a 

szabályt mechanikusan alkalmazni. Ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság több közzétett eseti 

döntésében
273

 is kifejtette, a gyermekelhelyezésnél a gyermek érdeke, anyagi jólétének, 

gondozásának, nevelésének legmesszebbmenő biztosítása a döntő, tehát a feltárt körülmények 

indokolhatják az általános szabályoktól való eltérést. Dr. Vermes Jakab arra is felhívta a 

figyelmet, hogy a nem és kor szerinti elhelyezés gyökerei az 1877-es gyámtörvényig és a Ht-

ig nyúlnak vissza, amikor is a jogszabályok "gyermekek" elhelyezéséről rendelkeztek és 

abból indultak ki, hogy a szülők között a gyermekeket el kell elosztani, mely elosztásnál a kor 

és nem szerinti rendezés mutatkozott célirányosnak. Az 1950-es, 60-as évekre azonban már 

sok esetben a szülők egyetlen gyermekének elhelyezéséről kellett a bíróságnak dönteni, ami 

megnehezítette a határozathozatalt.
274

 A BH.1958/9/2057. szám alatti ügyben a bíróság – 

véleményem szerint – korát megelőző döntést hozott, amikor a házasság felbontását követően 

– figyelemmel a szülők közös lakáshasználatára – a gyermeket a szülők közös elhelyezésébe 

utalta. Az indokolásban kifejtette, hogy „nincs olyan jogszabály, amely szerint a házasság 

felbontása után a gyermeket minden körülmények között az egyik vagy a másik szülőnél kell 

elhelyezni. A gyermekelhelyezés kérdésében kizárólag a gyermek érdeke a döntő. Ha később 

az életviszonyokban változás áll be, vagy a gyermek érdeke eltérő szabályozást tesz 

szükségessé, úgy bármelyik fél újabb döntést kérelmezhet.” 

 Az 1961-ben elfogadott és 1974-ben módosított, azóta hatályon kívül helyezett, a 

gyermekelhelyezésről szóló XXI. sz. Polgári Elvi Döntés is hangsúlyozta, hogy a 

gyermekelhelyezésről szóló bírói döntésénél a gyermek érdekét kell fő szempontnak tekinteni. 

A Csjt. 1974. évi I. törvénnyel bevezetett módosítása – a kialakult bírói gyakorlatnak 

megfelelően – már mellőzte a gyermek nemére, életkorára való utalást. Tekintettel arra, hogy 

a Csjt. szakított a vétkességi elvvel a házasság felbontása kapcsán, ez mint „rendező elv” a 

gyermekelhelyezésnél a törvény hatályba lépését követően már nem érvényesülhetett, de a 

gyermekelhelyezésnél vizsgálandó rengeteg szempont egyikeként még ma is jelentőséghez 

juthat. 
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 A szülők közti vita esetén a bíróságnak a körülmények részletes feltárását követően, 

azokat összességükben értékelve kell döntését meghoznia abban a kérdésben, hogy a gyermek 

fejlődése melyik szülőnél kedvezőbb. A gyermekelhelyezési perben a bíróság minden esetben 

a gyermekek érdekét szem előtt tartva kell, hogy eljárjon. 

 Sajnos a gyermekelhelyezési perek természete olyan, hogy a szülők szembenállását – 

mely a házasság megromlásához vezetett – még jobban elmélyíti. Az egyik szülő többnyire 

azzal próbálja bizonyítani a gyermek nevelésére való alkalmasságát, vagy megfelelőbb voltát, 

hogy a másik szülő hibáit hangsúlyozza, a másik szülő lejáratására fókuszál. Ahogy arra 

Kardos Klára igazságügyi pszichológus szakértő is utal, a gyermekért folyó harc legnagyobb 

vesztese maga a gyermek lesz annak ellenére, hogy látszólag mindez az ő érdekében 

történik
275

. A szakértő hivatkozott tanulmányában a gyermekelhelyezési pereket kifejezetten 

gyermekellenesnek nevezi, mely álláspontját – gyakorlati tapasztalataim tükrében – magam is 

osztom. Meglátásom szerint ezt nem a jogi szabályozás hiánya, vagy elégtelen volta, hanem 

alapvetően a szülők hozzáállása eredményezi. A negatív szülői magatartás hátterében számos 

indok húzódhat meg. Az egyik fő mozgató rugó lehet a sértettség, a másik házastárson való 

bosszúállás vágya, s mi mással lehetne nagyobb fájdalmat okozni a másiknak, mint 

eltávolítani őt szeretett gyermeke közeléből. Az, hogy ezzel a szülő mennyit árt magának a 

gyermeknek, az már közben mit sem számít, a cél mintegy szentesíti az „eszközt”. Ez a fajta 

magatartás összefüggésben áll azzal is, hogy a házasság megromlásában való felelősségüket a 

szülők nem hajlandók elismerni, pedig ebben az esetben is többnyire igaz a közhelyes 

mondás, hogy „kettőn áll a vásár”. A vétkességi elven alapuló bontással kapcsolatos egyik fő 

kritika éppen az volt, hogy figyelmen kívül hagyta, hogy a házasság megromlásában – bár 

lehet, hogy eltérő mértékben – de mindkét felet terheli felelősség. Ha mindkét szülő belátná, 

hogy a házasság megromlásában neki is szerepe volt, talán kevésbé ádáz csatákat folytatnának 

a gyermekelhelyezés kérdésében. Ezt a fajta negatív hozzáállást erősíti, hogy a szülők nem 

képesek megkülönböztetni a partneri viszonyt a szülői funkciótól.
276

 Nem látják be: attól, 

hogy partnerkapcsolatuk megromlott, egymástól elhidegültek, s ennek következtében az egyik 

fél például házastársi hűséget sértő magatartást tanúsított, attól még ez a szülő nem feltétlenül 

fogja a gyermekét kevésbé szeretni, nem lesz kevésbé alkalmas a gyermeknevelésre. Anyagi 

megfontolások is állhatnak a gyermekelhelyezési per hátterében: a gyermektartásdíj fizetése 

alóli kibúvás, vagy éppen a gyermektartásdíjhoz való hozzájutás, esetleg a lakáshasználati 
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jog, mint vagyoni értékű jog „elnyerése” a gyermeken keresztül. A társadalmi elvárásoknak 

való megfelelés kényszere is késztetheti a feleket pereskedésre. Különösen az anyák esetében 

elítélő a társadalmi közfelfogás, ha „az anya mintegy lemond gyermekéről”
277

. Holott nem 

kellene ezt lemondásnak értékelni, hiszen az anya csak felismerve gyermeke érdekét, annak 

apához való érzelmi kötődést, vagy más, az apai elhelyezésre okot adó körülményt, a gyermek 

érdekeinek megfelelően cselekszik. Ez nem jelenti azt, hogy közömbös lenne gyermekének 

sorosa iránt, vele a kapcsolatot tartani ne kívánná. Az is gyakran előfordulhat, hogy a szülő a 

gyermek nála való elhelyezéséért a családtagok, különösen a nagyszülők nyomására száll 

síkra a bíróság előtt. Bármi motiválja is a szülőket a gyermekért folyó harcban, az a 

gyermeknek mindenképpen súlyos megterhelést jelent. 

 A gyermekelhelyezési per során a szülőknek mintegy kétfrontos harcot „kell” vívniuk 

– legalábbis ők többnyire így érzik. Egyrészt maguk pártjára kell állítani a gyermeket, 

másrészt meg kell győzniük a bíróságot, hogy szülőpárjuknak – velük ellentétben – 

semmilyen jó tulajdonsága sincs, alkalmatlan, vagy legalábbis náluk kevésbé alkalmas a 

kiskorú nevelésére. A gyermek megnyerése érdekében következhetnek be pozitív változások 

is a szülői magatartásban, pl. a szülők többet foglalkoznak gyermekükkel, több figyelmet 

fordítanak rá, több közös programot szerveznek. De sajnos ez a ritkább. Gyakoribb, hogy a 

jobb vagyoni körülmények közt élő szülő anyagi előnyök nyújtásával igyekszik a gyermeket 

magához csábítani, s megjelenik a gyermek feletti kontroll, a tiltás hiánya is. Egyik szülő sem 

meri a gyermeket fegyelmezni, hátha ezzel negatív irányba befolyásolja a gyermek kötődését. 

A gyermekéért harcoló szülő legtöbbször a másik szülőtől való elszakítással kívánja a 

gyermeket maga mellé állítani. Ennek érdekében változatos eszközöket vet be: a 

kapcsolattartás akadályozása a gyermek és a másik szülő közt, lelki hadviselés, érzelmi 

nyomásgyakorlás a gyermekkel szemben, a másik szülőről hangoztatott negatív, sokszor 

teljesen alaptalan kritika, a másik szülővel szembeni negatív megnyilvánulások jutalmazása, 

és így tovább. Sajnos hosszasan lehetne sorolni a „csata megnyerése érdekében bevetett harci 

eszközöket”. Ha mindkét szülő alkalmazza ezeket a módszereket, a gyermek mintegy 

csapdába kerül, bármely reakciójával kiváltja az egyik, vagy a másik szülő haragját. A szülők 

megfeledkeznek róla, hogy ők a gyermek számára szétválaszthatatlan egységet jelentenek
278

, 

a gyermek jó esetben mindkettőjükhöz egyformán kötődik. Teljesen irreális, hogy mindkét 

szülő a másik szülőtől való érzelmi leválását várja a gyermektől.  
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 Fontos tudni, hogy a gyermek – hacsak valamilyen törést a kapcsolat nem szenvedett – 

alapvetően pozitívan viszonyul szüleihez, akikhez számos dologban hasonlít, akiket követni, 

utánozni akar, és akiktől nagymértékben függ, hogy milyennek látja magát. Ezért különösen 

veszélyes, ha az egyik szülő a másikat szidja, gyalázza a gyermek előtt, mert ezt a gyermek 

úgy éli meg, mintha a szülő őt magát is elutasítaná. Ha az egyik szülő mellé áll, azzal 

önbizalma is meginog, mert ezzel a választással részben megtagadja saját magát.
279

  

 A bíróság meggyőzésére sem kevésbé változatos módszereket alkalmaznak az elszánt 

szülők: alaptalan büntető feljelentések, rágalmazások, a másik féllel szemben apró, 

lényegtelen mozzanatok, kisebb figyelmetlenségek felnagyítása, saját hibáik, hiányosságaik 

tagadása, a másik szülő megfosztása minden pozitív tulajdonságtól. Sajnos sok esetben a jogi 

képviselők is partnerek ebben a negatív hozzáállásban.  

 A szülők viszonya, mire a per elindul, már olyan mértékben megromlik, hogy „az a 

gondolat is kognitív disszonanciát (össze nem egyeztethető tudattartalmak egyidejű jelenléte) 

kelt bennük, hogy a hőn utált másik is szeretheti őszintén a közös gyermeket. Ezt el sem 

tudják képzelni”
280

, s magatartásukat is ez a tévképzet befolyásolja. A gyermekelhelyezéssel 

kapcsolatos perekre jellemző az is, hogy a felek regressziót, azaz olyan magatartást 

tanúsítanak, mely fiatalabb életkorban természetesnek tekinthető, de felnőttkorban már 

nem.
281

  

 Mindezen csatározások közepén pedig ott áll a bíróság, akinek döntenie kell a 

gyermek sorsáról, határozatot kell hoznia, hogy mely szülőnél való elhelyezés szolgálná 

leginkább a gyermek érdekét, testi, értelmi, erkölcsi fejlődését. Nem vitás, hogy a bíróság 

nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor, hiszen ritkán fordul elő teljesen egyértelmű eset, 

amikor az egyik szülő teljesen alkalmas, míg a másik kifejezetten alkalmatlan lenne a 

gyermek nevelésére. Jó esetben nagyjából azonos nevelési képességgel, hasonló 

körülményekkel rendelkező, egyaránt alkalmas szülők közt kell választania a bíróságnak, s 

ilyen esetben előfordulhat, hogy jelentéktelennek tűnő különbségek fogják a kérdést 

eldönteni. Kevésbé szerencsés esetben két „rossz” közül kell kiválasztani a jobb megoldást, 

amennyiben a szülők még nem annyira alkalmatlanok a gyermek nevelésére, hogy a gyermek 

érdekében a harmadik személynél történő elhelyezésre, vagy más gyermekvédelmi 

beavatkozásra lenne szükség. Dr. Simor András jól összegezte a gyermekelhelyezés perek 

lényegét, amikor akként fogalmazott, hogy ezekben az ügyekben való döntéshozatal "nem 
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igényel bonyolult, különösebb jogszabály-ismeretet, tárgyi tudást, mégis azok közé a bírói 

feladatok közé tartozik, amelyek a bíró részéről a legnagyobb élettapasztalatot és 

lelkiismeretességet igénylik."
282

 

 

 8.2.3. A gyermekelhelyezés során figyelembe veendő szempontok 

 

 Mivel a Csjt. az 1974. július 1. napján hatályba lépett módosítás óta csak annyit 

mondott, hogy a bíróság a gyermeket annál a szülőnél helyezi el, akinél a kedvezőbb testi, 

értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított, szükség volt annak a szempontrendszernek a 

kialakítására, mely alapján a bíróság el tudja dönteni, hogy mely szülőnél való elhelyezés 

szolgálja legjobban a gyermek érdekét. Az 1974-es jogszabály változás eredményeként a 

Legfelsőbb Bíróság XXXVII. sz. Polgári Elvi Döntésével módosította a gyermekelhelyezésről 

szóló XXI. sz. Polgári Elvi Döntést. 1974-es törvénymódosítást megelőzően azért kellett a 

bíróságoknak iránymutatást adni a gyermekelhelyezésről, mert – ahogy arra korábban már 

utaltam – a Csjt. eredeti szövege még a gyermek neme és életkora alapján rendezte a 

gyermekelhelyezés kérdését, melytől azonban a gyermek érdekére tekintettel el lehetett térni. 

Tehát elmondhatjuk, hogy a Csjt. hatályba lépése óta alapvető feladata a bíróságnak a 

gyermek érdekének feltárása, és erre alapítottan az elhelyezésről való döntés meghozatala. A 

XXI. PED és az azt hatályon kívül helyező, többször módosított 17. sz. irányelv hasonló 

szempontokat, követelményeket fogalmaztak meg a bíróságok számára. Az irányelvben 

megfogalmazott elvárások többsége véleményem szerint az új Ptk. hatályba lépését követően 

is alkalmazható lesz annak ellenére, hogy az irányelvet az 1/2012. számú jogegységi 

határozattal a Kúria hatályon kívül helyezte, mert bár az új törvény szóhasználata változott, 

nem gyermekelhelyezésről, hanem a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezéséről szól, a 

lényeg azonban változatlan: a bíróság arról dönt, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő 

gyakorolja, s a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése 

miként biztosítható a legkedvezőbben. 

 Fontos szempont a gyermek részére szükséges állandóság biztosítása. Már az 1961-

ben közzétett XXI. sz PED is hangsúlyozta hogy „az állandóságra messzemenően törekedni 

kell, mert a környezetváltozás csak ritka esetben nem okoz válságot a gyermek érzelmi 

életében.” A 17. sz irányelv – továbbra is szem előtt tartva az állandóság követelményét – már 

azt hangsúlyozta, hogy az állandóságon nem feltétlenül a lakóhely állandóságát, hanem 
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elsősorban a személyes kapcsolatok állandóságát kell érteni. Ha az egyik szülő a gyermek 

szokásos tartózkodási helyétől nagyobb távolságra, más településen él, vizsgálandó, hogy a 

gyermek eddigi környezetéből való kiemelése, a személyes kapcsolatok megszakadása milyen 

következményekkel járhat a gyermekre nézve. A család felbomlása okozta trauma 

feldolgozását, a megingott biztonságérzet helyreállítását segítheti, ha a gyermeknek nem kell 

elszakadni megszokott környezetétől, társas kapcsolatai nem szakadnak meg. Az állandóság 

követelménye azonban csak akkor vehető figyelembe a döntés meghozatalkor, ha azt a szülő 

nem önkényes, erőszakos magatartással, a másik szülőnek a gyermek életéből való 

kirekesztése szándékával teremti meg
283

. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a szülők 

életközösségének megszakadását követőn az egyik szülő – a még fennálló közös szülői 

felügyeleti jog ellenére
284

 – egyoldalú döntésével magánál tartja, vagy magával viszi a 

gyermeket, minden eszközzel megakadályozva a másik szülővel való kapcsolattartást is. Az 

ilyen szülői magatartás az esetek túlnyomó többségében még véletlenül sem szolgálja a 

gyermek érdekét. Kivétel lehet, ha a másik fél ténylegesen veszélyezteti a kiskorú gyermek 

testi épségét, egészségét, értelmi, erkölcsi fejlődését. A hangsúly itt a „ténylegességen” van, 

hiszen nem egyszer a szülő rosszindulatú hadviselésének része, hogy alaptalan vádakra 

hivatkozva próbálja igazolni helytelen magatartásának helyességét.  

 A bíróságnak gondosan vizsgálnia kell, hogy a szülőket az egyéniségük, életmódjuk, 

erkölcsi tulajdonságaik, alkalmassá teszik-e a gyermek nevelésére. Figyelembe kell vennie a 

gyermekhez való ragaszkodás őszinteségét, a szülő nevelési képességét, az iskoláztatási 

lehetőségeket. Vizsgálni kell továbbá a felek anyagi és lakáshelyzetének alakulását, azt, hogy 

a gyermek tartása, gondozása, egészségügyi ellátottsága melyik szülő környezetében van 

jobban biztosítva. A XXI. sz. PED az értékelendő szempontok körébe vonta a szülők 

világnézetét is, amit a 17. sz. irányelve – az időközben bekövetkezett társadalmi-, politikai 

változásokra tekintettel – már nem említett. A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében is 

kifejtette, hogy a szülők világnézete, az általuk gyakorolt vallás tanai, hitelvei nem tartoznak a 

gyermekelhelyezési perre, azok a jogvita elbírálása során nem vonhatóak a bírói mérlegelés 

körébe
285

. Mindkét iránymutatás hangsúlyozta, hogy az értékelés körébe kell vonni a szülők 

anyagi helyzetét is, de perdöntő jelentőséget sem a XXI. sz. PED, sem a 17. sz. irányelv nem 

tulajdonított ennek. Más – más ideológiai alapon, de mindkettő kiállt amellett, hogy a 
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kedvezőbb vagyoni viszonyok nem teszik feltétlenül alkalmasabbá a szülőt a gyermek nála 

történő elhelyezésére. Sőt! Fennáll a veszélye, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező 

szülő pénzzel kívánja megvenni a gyermek szeretetét, a szülői gondoskodást az anyagi jólét 

megteremtésével próbálja meg pótolni. Ilyen szülői attitűd esetén inkább károsan hat, így a 

gyermek érdekeivel ellentétben áll a jobb vagyoni viszonyok közt élő szülőnél való 

elhelyezés.  

 A bíróság a szülőket személyesen is meghallgatja, az első fokon ítélkező bíró 

többnyire több tárgyalási határnapon is találkozik velük, így maga is megismeri 

egyéniségüket, mentalitásukat, kialakul egy képe a szülőkről. A probléma az, hogy a 

tárgyalási jegyzőkönyv csak a tényeket tartalmazza, az egyéb érzelmi, indulati 

megnyilvánulásokat nem, így az ügyben jogerős döntés hozó másodfokú bíróság – mely 

alapvetően az iratok alapján dönt – nem kerül e fontos információk birtokába. Ezért fontos 

lenne, hogy az egyéniség tükrözésére, bemutatására alkalmas jelenségeket az első fokú 

bíróság aprólékosan rögzítse a jegyzőkönyvben, segítve ezzel is a másodfokú bíróság 

munkáját.
286

  

 Fontos szempont a testvérek lehetőleg közös elhelyezése, hiszen a testvérek támaszt 

nyújthatnak, biztonságot jelenthetnek egymás számára a széteső, konfliktusokkal terhelt 

családban. Az azonban mindig esetenként vizsgálandó, hogy nem lehet-e mégis indokolt a 

testvérek más–más szülőnél történő elhelyezése. A testvérek közötti kapcsolat ugyanis nem 

jelent mindig olyan erős, megbonthatatlan köteléket, ami a közös elhelyezést indokolja. 

Előfordulhat, hogy az egyik gyerek az egyik, a másik gyermek a másik szülőhöz kötődik 

érzelmileg erősebben, és jobban megviselné a szeretett szülőtől való elszakadás, mint a 

testvérétől való különélés. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy ha a testvérek a gyermek-

elhelyezési per alatt már külön–külön nevelkednek, ehhez a kialakult helyzethez 

alkalmazkodtak, új életvitelüket már kialakították, akkor az állandóság követelménye szintén 

felülírhatja a testvérek együttes elhelyezésének igényét. A kialakult bírói gyakorlat 

értelmében sem jogszabálysértő a testvéreknek az egyik, illetve a másik szülőnél történő 

külön elhelyezése, ha ez a több éve kialakult helyzetnek és a gyermekek kívánságának 

megfelelően, a gyermekek érdekével megegyezően történik.
287

 Testvérek elkülönült 

elhelyezését indokolja, ha a testvérek egyike tartósan beteg, vagy fogyatékos, ezért a beteg 

gyermek szakszerű nevelése, speciális kötődése miatt a két gyermek külön-külön való 
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gondozása mindkettőjük érdekében áll.
288

 A testvérek közti viszonyt megronthatja a szülők 

gyermekelhelyezési csatározása is, ha az egyik gyermeket az egyik, a másik gyermeket a 

másik szülőnek sikerül a saját pártjára állítania. Ez azért különösen veszélyes játszma, mert a 

testvéri viszony későbbi normalizálódását is megakadályozhatja. A gyermekek közti testvéri 

kapcsolat a külön történő elhelyezés ellenére sem feltétlenül kell, hogy megromoljon, ha a 

szülők nem fordítják a gyermekeket egymás mellett. Egy szélesebb körű kapcsolattartási 

lehetőség – hétvégék, szünetek közös eltöltése hol egyik, hol másik szülőnél – alkalmat adhat 

a testvéri kötődés fennmaradására, erősödésére.  

 Akár gyermekelhelyezési, akár az elhelyezés megváltoztatása iránti perben nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy ha a szülő újabb partnerkapcsolatot létesített, a gyermek 

miként viszonyul az új „mostohaszülőhöz”, a családba esetleg így bekerülő „mostoha 

testvérekhez”.  

 A gyermeki érdek meghatározásakor kérdéses lehet, hogy a jelenlegi érdek vagy a 

távlati érdek-e az irányadó. A gyermek időszerű érdeke nem biztos, hogy egybeesik a távlati, 

a boldog, harmonikus, de a konfliktushelyzeteket is jól tűrő, a társadalomba zökkenőmentesen 

beilleszkedő emberré válása érdekével is. Gyermekelhelyezési jogvitában a gyermekek 

hosszabb távlatú érdekei nagyobb súllyal értékelendők, mint a kialakult helyzetből adódóan 

várható, átmeneti és leküzdhető nehézségek.
289

 Előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor 

a távlati érdeket nézve a tényleges helyzet fenntartása a gyermeki érdekkel ellentétes, mégis a 

gyermek igen erős érzelmi kötődése, vagy a külön élő szülőtől való teljes eltávolodása miatt a 

bíróság a pillanatnyi érdeket kénytelen honorálni.
 
A Legfelsőbb Bíróság által közzétett eseti 

döntés
290

 tényállása szerint „a gyermekétől különélő szülő körülményei, személyisége, szülői 

magatartása folytán alkalmas volt a gyermek gondozására, míg a gondozó szülő oldalán már a 

felek együttlakásának idején készült pszichológus szakértői vélemény negatívumként tárta fel 

a gyermek befolyásoltságát. Ennek ellenére megállapítható volt a különélő szülőhöz való 

érzelmi kötődés fennmaradása, valamint a gyermek érzelmi zavartsága is. A gyermekről 

gondoskodó fél gyermeknevelésben később tanúsított magatartása révén ez a negatív 

tendencia felerősödött, és olyan eredményhez vezetett, hogy a serdülőkorú gyermek a hozzá 

őszintén ragaszkodó, tőle különélő édesanyját sértő és megbotránkoztató módon utasította el, 

ami egyben azt is mutatta, hogy a gyermek egészséges erkölcsi érzéke már károsodott. Ennek 

a helyzetnek a fenntartása veszélyeztette a gyermek helyes irányú erkölcsi fejlődését, 
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valóságos érdekeinek megfelelő őszinte magatartásának kialakítását. Ugyanakkor a 

gyermekben az anyával szemben megjelenő indulatok - bármilyen hatásra alakultak ki - 

kétségessé tették, hogy a különélő szülő a továbbiakban képes lenne-e a gyermek nevelésére, 

a vele szembeni érzelmek megfelelő feloldására, tehát arra, hogy a gyermeket a kívánt 

irányban befolyásolja, és ezáltal a gyermeket ért negatív hatásokat semlegesítve a további 

fejlődését megfelelően biztosítsa.” Az ilyen esetben pszichológus szakértő bevonása 

nélkülözhetetlen annak eldöntésénél, hogy a gyermek távlati érdekeire figyelemmel a fennálló 

helyzet megváltoztatása indokolt-e.  

 Bár a "másik" szülő elleni tiltott befolyásolást, a gyermek másik szülő ellen való 

nevelését a Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve a nevelési alkalmatlanságot önmagában 

bizonyító, erkölcsileg súlyos kifogás alá eső magatartásnak tekintette, ennek olyan 

jogkövetkezményét, hogy a gyermeket a másik, egyébként alkalmas szülőnél helyezze el, a 

bíróság nem minden esetben tudja levonni. A gyermek például már olyan mértékben 

elutasíthatja a gondozó, nevelő szülője (és annak környezete) hatására a másik szülőt, hogy a 

gyermek fejlődésében a szeretett szülőtől való elválasztása komoly törést okozhat.
291

 Ezért, ha 

a gondozó szülő ellen a tiltott befolyásoláson kívül más kifogás nincs, az Irányelvben 

rögzítettek ellenére is kénytelen a bíróság a gyermeket az általa választott módon elhelyezni.
 
 

 „A házastársi hűséget sértő magatartás akkor értékelhető a gyermek elhelyezése 

körében, ha az a családdal szembeni felelőtlenséget, önzést, közömbösséget juttatja 

kifejezésre.”
292

 A családi élet felelőtlen megbontása, a házastárs indokolatlan 

megszégyenítése és ennek rendszeres ismétlődése olyan magatartás, amelynek megállapítása 

esetén kétségessé tehető, hogy az adott szülő rendelkezik-e a gyermek neveléséhez szükséges 

személyi, erkölcsi tulajdonságokkal.
293

 A házastársi hűséget sértő fél magatartása azonban 

semmiképpen sem értékelhető önmagában, figyelemmel kell lenni az előzményekre, a másik 

házastárs hozzáállására, mentalitására, viselkedésére is.  

 A gyermek elhelyezése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a szülők milyen 

magatartást tanúsítottak az együttélésük alatt. Gyermekelhelyezési perben a szülő korábbi 

közömbös, a gyermek érdekeit figyelmen kívül hagyó magatartását akkor is a terhére kell 

értékelni, ha körülményeit a per folyamatban léte alatt átmenetileg rendezte. A gyermeki 

jogok helyes értelmezése a gyermek életét folyamatában meghatározó körülmények 

figyelembevételét teszi szükségessé, és az elhelyezés során a gyermek érdekét nem az 
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elhelyezés konkrét időpontjában fennálló előnyök határozzák meg, a döntést az állandóság 

feltételeivel és igényével kell meghozni. A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében kifejtette, 

hogy az a körülmény, hogy az elhúzódó per utolsó időszakára az anya életkörülményeit 

rendezte és a korábbiakhoz képest az anyaszerepre megérett és igyekszik e szerep 

elvárásainak megfelelni, nem járhat azzal az eredménnyel, hogy ezen átmenetileg "rendezett 

körülményeknek" a gyermek helyzetének megnyugtató rendezése során ügydöntő jelentőséget 

kellene tulajdonítani. A gyermek elsődleges érdekét az szolgálja, hogy továbbra is a nevelésre 

alkalmasabb, eddigi környezetben nevelkedjék. Ezzel szemben az anyának az eljárás során 

rendeződött körülményei kellő garanciát nem jelentenek a kiskorú mindenekfelett álló 

érdekeinek tartós megvalósulása szempontjából.
294

 Azért is fontos, hogy a bíróság feltárja a 

szülők gyermeknevelés területén, per időszakát megelőzően tanúsított magatartását, mert 

ebből vonhat le hosszú távú következtetést. A per folyamatban léte alatt mindkét szülő 

magatartásában, körülményeiben állhatnak be akár kedvező, akár kedvezőtlen változások, 

mely változások tartósságára, vagy átmeneti voltára a korábbi időszakban tanúsított 

magatartásból vonhatók le következtetések. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az eljárás 

periódusában az a szülő is sok időt tölt gyermekével, sokat foglalkozik vele, aki az 

életközösség fennállása alatt nem vette ki részét a gyermek körüli teendőkből. 

 A bíróság gyermekelhelyezési perekben beszerzi az óvodai nevelők, az iskolai 

pedagógus véleményét, amelyek azonban sok esetben formálisak, mely abból fakad, hogy a 

pedagógus nem kíván konfrontálódni a szülők egyikével sem. Pedig fontos lenne ezen 

vélemények egyediesítése, mert éppen az itt dolgozók azok, akiknek többnyire hosszabb távú, 

objektív tapasztalatai lehetnek a gyermekkel, a családdal kapcsolatban. Az óvoda, iskola lehet 

az közeg, ahol a gyermek őszintén megnyilvánulhat, hiszen nem kell tartania attól, hogy 

véleményével kiváltja az egyik, vagy a másik szülő haragját, nemtetszését. Indokolt lenne az 

ilyen nevelői vélemények fontosságára felhívni a pedagógusok figyelmét. 

 A lakóhely megfelelőségéről a bíróság környezettanulmány beszerzése útján győződik 

meg, melyet – a bíróság megkeresésére – a gyermekjóléti szolgálat készít el helyszíni szemle 

keretében. A környezettanulmányban rögzíteni kell annak az ingatlannak az állapotát 

(méretét, állagát, komfortfokozatát, rendezettségét), ahol a gyermek lakik, vagy elhelyezése 

esetén lakni fog. Fel kell tárni a lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodó hozzátartozók vagy 

más személyek számát, anyagi és szociális körülményeket, az ügy szempontjából lényeges 

megállapításokat, valamint a család körülményeinek értékelését.  
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 8.2.4. A gyermek meghallgatása 

 

 Az ítélőképessége birtokában
295

 lévő gyermek véleménye a gyermekelhelyezési 

perben ma már meghatározó jelentőségű lehet, pedig az 1900-as évek elején "még sem az 

elhelyezés, sem az érintkezés kérdésének szabályozásánál nem volt kötelező a 14 évet 

meghaladott kiskorú meghallgatása"
296

. A Csjt. eredeti, 1952-ben elfogadott szövege még 

akként rendelkezett, hogy a gyámhatóság a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárása során - 

elháríthatatlan akadály esetét kivéve - köteles mindkét szülőt meghallgatni. Szükség esetén 

meg kell hallgatni a gyermek többi legközelebbi rokonát és magát a kiskorú gyermeket is.
 297

 

A bíróságnak tehát gyermekelhelyezési perben nem tette kötelezővé a gyermek véleményének 

figyelembe vételét, a gyermek meghallgatását, s nem találhattunk erre való utalást az 1961-

ben közétett, a gyermekelhelyezés szempontjaival foglakozó XXI. sz. PED-ben sem.  

 A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló 

1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke már jelentőséget tulajdonított a gyermek véleményének 

amikor kimondta, hogy megtagadható a gyermek visszavitelének elrendelése, ha a gyermek a 

visszavitelét ellenzi és elérte már az érettségnek azt a fokát, amikor nézetei már számításba 

veendők. Az Egyezmény ugyan nem a gyermekelhelyezés kérdésével foglalkozik, de a 

gyermek véleményének figyelembe vétele, mint kötelezettség már megjelenik benne. Az 

1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, 1989-es New York-i Egyezmény 12. cikke értelmében 

az Egyezményben részes államok, így Magyarország is kötelezettséget vállalt arra, hogy az 

ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítja azt a jogot, hogy minden őt érintő 

kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, amit figyelemmel korára és érettségi fokára, 

kellően tekintetbe kell venni. Ebből a célból lehetőséget kellett adni a gyermeknek arra, hogy 

bármely olyan bírói vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy 

képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási 

szabályoknak megfelelően meghallgassák. Az Egyezményben vállalt kötelezettségek 

teljesítése érdekében került sor a Csjt. 1995. évi módosítására
298

, mely – többek között – a 

Csjt. 74. §-át is módosította, s a bíróság kötelezettségévé tette, hogy „indokolt esetben, így 
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 A Legfelsőbb Bíróság 17. számú Irányelve szerint a gyermek akkor tekinthető az ítélőképessége birtokában 

levőnek, ha koránál és helyzeténél fogva képes önállóan és befolyásmentesen kialakítani véleményét.  
296

 SZLADITS (lj. 39.) 342. o. 
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akkor is, ha azt a gyermek maga kéri, közvetlenül vagy szakértő útján meg kell hallgatni a 

gyermeket is.” A Csjt-beli szabályozást szó szerint vette át az új Ptk. 4:171. § (4) bekezdése. 

Ez a kötelezettség a gyermek életkorától függetlenül terheli a bíróságot. Tehát ha a gyermek 

fejlettségénél fogva már képes a véleménynyilvánításra úgy ezt a véleményt - a gyermek 

korára, érettségére figyelemmel - tekintetbe kell venni. Ha pedig a gyermek a tizennegyedik 

életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetértésével hozható. A 

jogalkotó figyelemmel volt egyrészt arra, hogy a kamasz gyermek neveléséhez a gyermek 

részéről szükséges együttműködés jobban biztosítható, ha az általa választott szülőnél kerül 

elhelyezésre, másrészt 16. év felett a gyermek a szülői házat a szülők akarata ellenére is, a 

gyámhatóság hozzájárulásával elhagyhatja. Ezek tehát olyan körülmények, melyek a 

szabályozás ilyenkénti kialakítását indokolták. A 14 év feletti gyermek döntését, véleményét a 

bíróság ilyen esetben csak akkor hagyhatja figyelmen kívül, ha az általa választott elhelyezés 

a fejlődését veszélyezteti. A jogalkotó ugyanakkor tekintettel volt arra is, hogy a bírósági 

tárgyaláson való részvétel még a 14 év feletti gyermek számára is megterhelő lehet, ezért nem 

követeli meg a gyermek mindenáron történő meghallgatását, hanem lehetővé teszi, hogy a 

bíróság a gyermeknek az elhelyezésével kapcsolatos álláspontjáról a szülők erre vonatkozó 

egyező nyilatkozata útján is tájékozódhassék.  

 A gyermek véleménynyilvánításhoz való jogát az Európai Unió 2000-ben elfogadott 

Alapjogi Chartája is deklarálja azzal, hogy kötelezővé teszi ezen vélemény figyelembe vételét 

a gyermek életkorának, érettségének megfelelően. Az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának a gyermekbarát igazságszolgáltatás érdekében 2010. november 17-én kiadott 

iránymutatása hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani minden gyermek azon jogát, hogy a 

részvételével folyó, vagy az őt érintő eljárások során kikérjék a véleményét, illetve 

meghallgassák. Ebbe beletartozik a gyermek véleményének megfelelő súllyal történő 

figyelembevétele is, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne születhetne ezzel ellentétes 

döntés. Kiemeli az iránymutatás azt is, hogy a gyermek meghallgatáshoz, 

véleménynyilvánításhoz való joga alapvető gyermeki jog, ugyanakkor a gyermek számára 

nem kötelezettség. Az irányelvhez fűzött indokolás kifejti, azért szükséges a gyermek 

meghallgatása az őt érintő ügyekben, mert "ez az egyetlen módja annak, hogy meg lehessen 

állapítani, mi a gyermek legfőbb érdeke." Az Európa Tanács iránymutatása különböző 

alapelveket is megfogalmaz (pl. részvétel, diszkriminációval szembeni védelem, jogállamiság, 

stb.), melyek között kiemelt helyet foglal el a "gyermek legfőbb érdeke". Az iránymutatás a 

tagállamok kötelezettségévé teszi, hogy a gyermekek részvételével folyó, vagy az őket érintő 
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valamennyi ügyben elsődleges szempont legyen a gyermekek mindenekfelett álló érdekének 

figyelembe vétele.  

 A Csjt. említett 74. §-a sem adott, és az új Ptk. 171. § (4) bekezdése sem ad 

egyértelmű iránymutatást arra nézve, hogy a bíróságnak mikor kell közvetlenül és mikor 

közvetve meghallgatnia a gyermeket. A 12/1995. (VI. 22.) IM rendelet 3. §-a ad támpontot, 

mely szerint a bíróságnak a gyermek közvetlen meghallgatásáról való döntése során a 

gyermek életkorára, illetve - amennyiben arra a per adataiból következtetni lehet - érettségére 

figyelemmel kell lennie. A Csjt. 71. §-a és az új Ptk. 4.148 §-a is a szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásához kapcsolódóan az ítélőképessége birtokában lévő gyermeknek biztosít 

lehetőséget arra, hogy az őt érintő döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson. A 

17. sz. irányelv szerint a gyermek akkor tekinthető „ítélőképessége birtokában lévőnek, ha 

koránál és helyzeténél fogva képes önállóan és befolyásmentesen kialakítani véleményét.” A 

Gyer. 2. § a) pontja az ítélőképessége birtokában lévő gyermeknek azt a kiskorút tekinti, aki 

életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt 

érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni. 

Akármelyik meghatározást nézzük, a lényegük azonos: egyedi ügyben, mérlegeléssel kell 

eldönteni, hogy a gyermek képes-e az önálló, megalapozott, a döntés következményeit 

mérlegelő véleményalkotásra.  

 A kialakult gyakorlat szerint a 14 év körüli gyermeket a bíróság már többnyire 

közvetlenül hallgatja meg, míg az ennél kisebb gyermeket inkább pszichológus szakértő 

bevonásával. Természetesen mindkét irányban adott az eltérés lehetősége, dönthet úgy a 

bíróság, hogy 12 – 13 év körüli gyermeket is maga hallgatja meg, de a perbeli körülmények 

alapján indokolt lehet a 14 év feletti gyermek pszichológus szakértő útján történő 

meghallgatása is. A meghallgatás módjáról való döntés meghozatalakor nem csak az 

életkornak, hanem a gyermek – bíróság előtt ismert – körülményeinek, a gyermek által esetleg 

átélt traumáknak is jelentősége van. „Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a gyermek 

szexuális, fizikai vagy lelki abúzus sértettjévé vált, inkább pszichológus bevonásával kell 

meghallgatni, míg egy nyugodt légkörben nevelkedő, kiegyensúlyozott gyermek számára a 

bíróval való négyszemközti beszélgetés nem jelent megterhelést.”
299

 Kamaszkorban 

különösen szerencsés lehet a bíróság általi személyes meghallgatás, hiszen ebben az esetben a 

kiskorú érzi, hogy nem helyette, felette döntenek, számít az ő véleménye is, még akkor is, ha 

esetleg az akaratával ellentétes döntés születik. Dr. Kozák Henriette bíró tapasztalata alapján a 
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kamaszok sok esetben már egyébként is jó meglátással bírnak családjukról, a kialakult 

viszonyokról, így meghallgatásuk jó alapot szolgáltathat a bírói döntéshez. Abban a 

pszichológus szakértők egyetértenek, hogy – bármilyen formában történjék is a gyermek 

meghallgatása – nem lehet a döntés terhét, felelősségét a gyermekre hárítani, hangsúlyozni 

kell a vele való beszélgetés során, hogy fontos a véleménye, de nem ez az egyetlen 

körülmény, ami alapján a bíróság a döntését meg fogja hozni.  

 A gyermek bíróság általi közvetlen meghallgatásával kapcsolatban régóta hangoztatott 

probléma, hogy a tárgyalás merev légköre, a tárgyaló termek berendezése, hangulata nem 

segíti a gyermek oldódását, megnyílását, őszinte véleményének kifejtését. Ezen a helyzeten 

érdemben nem változtattak a Pp-ben a gyermekbarát igazságszolgáltatás bevezetése 

érdekében a 2012. évi LXII. törvénnyel bevezetett módosítások sem.
300

 Jelenleg a Pp. 65/A. 

és 65/B.§-ai rendelkeznek a kiskorú gyermeknek, mint érdekeltnek a Csjt. 74. §-a szerinti 

meghallgatásának szabályairól. Tekintettel arra, hogy a gyermekben feszültséget kelthet, 

illetve a feszültséget, félelmet fokozhatja, ha a szülei előtt, szemtől szemben kell válaszolnia a 

bíróság által feltett kérdésekre, a törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság a felek és képviselőik 

távollétében hallgassa meg a kiskorú gyermeket. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a gyermek 

jobban megnyíljon, véleményét őszintébben kifejezésre juttathassa, ne az esetleg előre 

betanult választ adja, hiszen nincsenek ott a szülők, akiknek elvárasaik vannak a gyermek 

válaszait illetően, hiszen mindkét szülő azt szeretné, ha a gyermek őt tűntetné fel jobb 

színben. A bíróságnak a 2012. évi törvénymódosítást megelőzően
301

 is volt lehetősége arra, 

hogy a gyermeket a szülők távollétében hallgassa meg, és részére szükség esetén 

ügygondnokot rendeljen. A „gyermekbarát” módosítás eredményeként a törvény már 

szabályozza a kiskorú érdekelt meghallgatásának módját is, mellyel kapcsolatban alapvető 

követelmény, hogy a meghallgatás a megfelelő légkörben, a gyermek számára érthető módon 

történjen. A meghallgatás kezdetén a kiskorútól - a korától és érettségétől függően - meg kell 

kérdezni a nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, majd tájékoztatni kell arról, 

hogy a meghallgatás során a valóságnak megfelelő előadásokat kell tenni és arról, hogy a 

nyilatkozattételt, illetve az egyes kérdésekre a válaszadást megtagadhatja. Ha a bíróság a 

kiskorú részére ügygondnokot rendelt, tájékoztatást kell adnia a gyermek számára az 

ügygondnok eljárásban betöltött szerepéről. A tájékoztatásokat és figyelmeztetéseket a 

kiskorú korára és érettségére figyelemmel, számára érthető módon kell közölni. Annak 
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érdekében, hogy a jegyzőkönyv a gyermek nyilatkozatát valósághűen tükrözze, az esetleges 

félreértésekre fény derüljön, a meghallgatás végén, még a kiskorú jelenlétében fel kell olvasni 

a jegyzőkönyvbe vett vallomását vagy, ha a jegyzőkönyv hangfelvétel útján készül, azt a 

kiskorú jelenlétében kell hangszalagra rögzíteni. Ennek megtörténtét vagy mellőzését a 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A felolvasáskor, illetve a rögzítéskor a gyermek az általa 

elmondottakat kiigazíthatja vagy kiegészítheti. Ha a kiskorú meghallgatására a felek 

távollétében kerül sor, az elnök természetesen ismerteti a felekkel a meghallgatásról készült 

jegyzőkönyvet. Ezek a gyermek meghallgatásnak módjára vonatkozó rendelkezések ilyen 

részletességgel – ahogy arra fentebb utaltam – 2012-ben nyertek törvényi szintű szabályozást, 

de a gyakorlatban túlnyomórészt eddig is érvényesültek. A gyermekelhelyezési pereket 

tárgyaló bírók – akik többnyire nők
302

 – eddig is igyekeztek a gyermekkel a közvetlen hangot 

megtalálni, ha egyáltalán a gyermek személyes, közvetlen meghallgatása mellett döntöttek és 

nem szakértői segítséget vettek igénybe. A bírói pulpitus elhagyva, a talárt is levéve próbálták 

meg eddig is kicsit oldottabbá tenni a tárgyalás merev hangulatát. A mostani helyzeten azzal 

lehetne igazán javítani, ha több bíróságon alakítanának ki olyan helyiségeket, amelyeket 

kizárólag a kiskorú gyermekek meghallgatására használnának és nem csak büntető, hanem 

polgári perekben is. Itt lehetne olyan, a gyermekekre szabott körülményeket kialakítani, 

melyek eltérnének egy klasszikus tárgyaló terem jellemzőitől. Ilyen játszószobák léteznek már 

a németországi bíróságokon, ahol az is bevett gyakorlat, hogy a 13 – 14 év körüli 

gyermekeket már nem a játszószobákban, de nem is a tárgyalóban, hanem a bíró 

dolgozószobájában, esetleg családlátogatáson, vagy oktatási–nevelési intézményben hallgatja 

meg a bíró.
303

 Németországban egyébként is jogszabályi kötelezettsége a bírónak, hogy a 

gyermeket a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásokban közvetlenül hallgassa meg 

amennyiben már beszélni tud, tehát a gyakorlatban 2-3 éves korától. Ezzel szemben Nagy-

Britanniában a családjogi perekben tilos a kiskorú személyes, közvetlen meghallgatása, arra 

csak szakértő útján kerülhet sor.
 304

 Azt gondolom, hogy mindkét előbb említett megoldás 

eléggé szélsőséges, különösen a német szabályozást tartom annak, hiszen számos olyan ügy 

van, amelyben a döntés a gyermek bíróság általi meghallgatása nélkül is meghozható. A 

különböző tagállamokban a gyermek meghallgatásával kapcsolatos eltérő szabályozás és 

gyakorlat súlyos problémákat jelenthet a határokon átnyúló családjogi vitákban. Nem egy 

esetben előfordult már ugyanis, hogy az egyik tagállam azért tagadta meg egy másik 
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tagállamban hozott gyermekelhelyezési ítélet végrehajtását, mert az eljárás során nem került 

sor a kiskorú gyermek meghallgatására.
305

 Ezért az ilyen ügyekben a bíróságoknak fokozott 

körültekintéssel kell eljárniuk.  

 A magyar bírói gyakorlatban a közvetlen meghallgatás a ritkább, hiszen ennek tárgyi 

feltételei éppúgy hiányoznak, mint a bírók ehhez szükséges pszichológiai felkészültsége.
 306

 A 

gyermek perbeli meghallgatásának kérdésével az Alkotmánybíróság is foglalkozott 

1143/B/1998. számú határozatában. A testületnek két kérdésben kellett állást foglalnia: 

 1.) Sérti-e a gyermek önrendelkezési jogát, emberi méltóságát, hogy házassági 

bontóperben, valamint gyermekelhelyezési perben meghallgatása csak lehetőség, de nem 

kötelező? 

 2.) Sérül-e a nyilvánosság elve a polgári eljárásban azzal, hogy a törvény lehetővé 

teszi a gyermek szülők távollétében történő meghallgatását. 

 Az Alkotmánybíróság mindkét kérdésre nemleges választ adott. Az első kérdés 

kapcsán kiemelte, hogy az állam védelmi kötelezettsége alapján „meg kell óvnia a gyermeket 

az olyan kockázatoktól, amelyekkel kapcsolatban életkoránál és érettségénél fogna nem képes 

megismerni és értékelni a választható lehetőségeket, sem pedig választása következményeit.” 

Hangsúlyozta, hogy a gyermeket nem lehet a szülők közti vitában döntési helyzetbe hozni, 

mert az „súlyos, a gyermek érdekeit veszélyeztető visszaéléseknek is utat nyitna.” A bíróság 

minden ügyben esetileg mérlegeli, egyrészt azt, hogy a gyermektől – korára, érettségére 

tekintettel – várható-e érdemi információ, másrészt azt, hogy egyáltalán szüksége van-e még 

további információkra, hiszen elképzelhetők olyan élethelyzetek, körülmények, amikor – 

függetlenül a gyermek véleményétől, akaratától – az elhelyezés kérdésében csak egyféle, a 

gyermek érdekeinek megfelelő döntés hozható. (Előfordulhat ugyanis, hogy a per egyéb 

adataiból már egyértelműen megállapítható az egyik szülő nevelésre való alkalmatlansága, 

vagy az elhelyezésre éppen a szülők egyezsége alapján kerül sor.) Ilyen esetekben 

szükségtelen lenne a gyermek mindenáron való meghallgatása, és állásfoglalásra 

kényszerítése.
307

 A gyermek szülő távollétében történő meghallgatása – az Alkotmánybíróság 

határozata szerint – egyrészt nem jelenti egyben a nyilvánosság kizárását is, másrészt a 

meghallgatás ilyenkénti foganatosítása szintén a gyermek érdekét szolgálja. A kiskorútól a 

szülők távollétében őszintébb, befolyásmentesebb nyilatkozat várható, ami a független és 

pártatlan bírósági eljáráshoz való jog érvényesülését is szolgálja.  
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 Azt, hogy az elhelyezésről való döntés során a gyermek véleménye mekkora súlyt 

képez, az is befolyásolja, hogy a gyermek véleményét önállóan, a szülő(k) befolyásától 

mentesen alakította-e ki. Amennyiben a gyermek korához nem illő kifejezéseket használ, 

vagy az általa használt kifejezések jelentős azonosságot mutatnak valamelyik szülő 

szóhasználatával, akkor a szülői befolyás véleményezhető, ebben az esetben értelemszerűen 

kisebb súllyal esik latba a gyermek véleménye. Az Európai Tanács többször hivatkozott 

iránymutatása követelményként fogalmazza meg azonban, hogy a gyermekről - kizárólag 

életkora alapján - nem szabad eleve azt feltételezni, hogy a véleményalkotásra nem képes. 

 A gyermek meghallgatásával, véleményének figyelembe vételével kapcsolatban két 

végpont között kell az egyensúlyt megtalálni: egyrészt fontos, hogy a gyermek az eljárásnak 

ne tárgya, hanem alanya legyen; fontos, hogy érezhesse, számít a véleménye és nem a feje 

fölött, a megkérdezése nélkül döntenek a felnőttek a vele kapcsolatos kérdésekben; másrészt 

el kell kerülni, hogy a gyermekre háruljon a döntés felelőssége, hiszen ha a gyermek mindkét 

szülőjéhez megfelelő módon kötődik, akkor valószínűleg nem is tud egyértelmű választ adni, 

egyszerre választaná továbbra is mindkét szülőt.  

 

 8.2.5. Szakértői bizonyítás gyermekelhelyezési perben 

 

 Amennyiben a bíróság bármely oknál fogva úgy dönt, hogy nem közvetlenül hallgatja 

meg a gyermeket, úgy igazságügyi pszichológus szakértőt rendel ki a gyermek véleményének, 

érzelmi kötődésének feltárására. Erre természetesen sor kerülhet a gyermek közvetlen 

meghallgatása mellett is, hiszen akár a gyermek személyes meghallgatása során, akár azt 

követően is merülhetnek fel olyan tények, körülmények, amely miatt a bíróság szükségesnek 

tartja szakértő bevonását. Bár a közvetlen és közvetett meghallgatás párhuzamos lehetősége 

fennáll, a bírói gyakorlat a gyermek érdekében törekszik a gyermek kétszeres meghallgatását 

elkerülni. A magyar bíróságokra egyébként az a jellemző, hogy „ódzkodnak attól, hogy 

pszichológus szakvélemény beszerzése nélkül döntsenek gyermekelhelyezési 

kérdésekben.”
308

 

 Minél kisebb egy gyermek, annál nagyobb valószínűséggel a pszichológus szakértő 

által való meghallgatására fog sor kerülni. Tíz éves kor alatt teljesen biztosan, bár a törvény 

nem állapít meg korhatárt. A szakértői meghallgatás esetükben több okból is szerencsésebb. 

Egyrészt a pszichológiai vizsgálat helyszíne inkább gyermekbarát kialakítású, játékok veszik 

                                                 
308

 GRÁD András – MEDE Lilla - JÁNOSKÚTI Gyöngyvér – KŐRÖS András: „Az igazságügyi pszichológus 

szakvélemény szerepe a gyermekelhelyezési perekben” Családi jog 2010/1. 13. o. 



124 

 

körbe a gyermeket, sok esetben már a váróban is, szemben a bírósági folyosók és tárgyalók 

sivárságával. Másrészt a pszichológiai vizsgálati módszerek kevésbé direktek, mint a bíró 

által feltett kérdések, jobban alkalmasak a tiltott szülői befolyás kiszűrésére is (pl. a gyermek 

által készített családrajz a gyermek szóbeli közlésével ellentétes érzelmi viszonyra utalhat). 

Az igazságügyi szakértő elfogulatlanul, független, pártatlan módon, a szakmai irányelvek 

betartásával köteles szakvéleményét elkészíteni, és a gyermek érdekét szem előtt tartva 

kialakítani álláspontját a szülők nevelési képességeiről, a gyermek szülőhöz – esetleg más 

érintett személyekhez – való viszonyáról, érzelmi kötődéséről. Fontos, hogy a szakértői 

vizsgálatnak ki kell terjednie minden, a perben érintett személyre. A gyermeken, 

gyermekeken és a szülőkön kívül szükség esetén be kell vonni a vizsgálatba a gyermek 

nevelésében részt vevő, a gyermekkel együtt élő más személyeket is (pl. nagyszülő, élettárs, 

stb.) A szakértő véleményét csak az összes érintett személlyel felvett pszichológiai vizsgálat 

elvégzése után alkothatja meg. Az exploráció (kikérdezés) során közölt információkat a 

személyiségvizsgálatokból nyert eredmények megerősíthetik, vagy cáfolhatják. Valamelyik 

fél által készíttetett magánszakvélemény a perben nem esik egy tekintet alá a bíróság által 

kirendelt, igazságügyi szakértő véleményével, az csak mint a fél álláspontja vehető 

figyelembe, melynek megállapítása a kirendelt igazságügyi szakértő aggálytalan 

véleményével összevetve újabb szakértő kirendelését, vagy a jogszabályban meghatározott 

szakértői testület megkeresését nem indokolja.
309

 A magánszakértői vélemény esetén ugyanis 

a szubjektivitás nem zárható ki, hiszen a vizsgálatban csak az egyik szülő és a gyermek vett 

részt, másrészt a magánszakértőnek nem állnak rendelkezésére a bírósági iratok sem. Ha a 

másik fél ezen mintegy felbuzdúlva szintén magánszakértői véleményt készíttet, mire a 

gyermek az igazságügyi szakértő elé kerül, sokszor nehezen vizsgálhatóvá, elutasítóvá válik, 

nehezítve ezzel a szakértő munkáját.  

 A gyermekelhelyezési perben nem csak pszichológusi, hanem pszichiáter szakértői 

vizsgálat is szükségessé válhat, ha a szülő gyermeknevelésre való alkalmasságát valamilyen 

pszichiátriai megbetegedés teszi kérdésessé. A perben kirendelt igazságügyi szakértő által 

készített szakvélemény meg kell, hogy feleljen az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. 

sz. módszertani levelében foglalt elvárásoknak, az abban előírt vizsgálatokat le kell folytatni, 

és a szakvéleményt úgy kell elkészíteni, hogy abból megállapítható legyen, hogy a szakértő 

véleményét milyen vizsgálatok eredményeire alapozza. A gyermek érdeke ugyanis azt 

kívánja, hogy csak kellően megalapozott szakértői vélemény szolgálhasson az elhelyezés 
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alapjául. A szakértő nem csak a gyermekről, hanem a szülők nevelési képességéről, 

gyermeknevelésre való alkalmasságáról is véleményt alkot. 

 A 20. sz. Módszertani levél III.2.1.1. pontja a szakértői vizsgálat céljaként jelöli meg, 

„a gyermek érdekének pszichológiai meghatározását, azaz a nevelési alkalmasság és a 

gyermek érzelmi kötődésének megállapítását, hogy a szakvélemény pszichológiailag 

megalapozza optimális elhelyezést. Hangsúlyozza, hogy a gyermekelhelyezésben ugyan a 

szülők vannak fel- és alperesi helyzetben és a per tárgya a nevelési jog megszerzése, a per 

tárgyát mégis mindenekelőtt a gyermek érdeke határozza meg. A gyermek érdeke az 

alapmotívum, amely a vizsgálati adatok integrálását vezérli. A pszichológia aspektusából 

valójában a gyermek birtokolja azt a jogot, hogy egyik szülőjével élhessen, annak nevelési 

gyakorlatában nőjön fel.” A Módszertani levél III.2.1. pontjában megfogalmazza a bíróságok 

által általában feltett kérdéseket is: 

 Alkalmas(ak)-e, alkalmatlan(ok)-e valamelyik vagy mind két szülő(k) a gyermek(ek) 

nevelésére?  

 Melyik szülő alkalmasabb pszichológiai szempontból a gyermek nevelésére?  

 Befolyásolják-e a szülők meg nem engedett eszközökkel a gyermeket egymás ellen?  

 Melyik szülőhöz kötődik a gyermek erősebb érzelemmel?  

 Milyen a testvérek kapcsolata egymáshoz? (Esetleg: szétválasztásuk pszichológiai 

szempontokból lehetséges-e, indokolt-e?)  

 Milyen a gyermekek fejlettségi szintje?  

 Élettárs jelenlétekor az élettárshoz fűződő érzelmi viszony milyen?  

 Az esetleges magatartásproblémák milyen okokra vezethetők vissza?  

A Módszertani levél ismerete nagyban segítheti a bírót a helyes kérdésfelvetésben, mert a 

„rosszul feltett kérdésre nem azok a válaszok fognak megszületni, amelyekre a perben 

szükség lenne”.
310

 Sajnos a gyakorlatban előfordul, hogy a szakértőt kirendelő végzésben 

szereplő kérdések nem fedik le az üggyel kapcsolatos érdemi problémákat. 

 A gyakorlatot vizsgálva szakemberek (Grád András – Mede Lilla - Jánoskúti 

Gyöngyvér – Kőrös András) több problémát is felvetetettek az igazságügyi szakértői 

vizsgálatokkal és a bíróságok eljárásával kapcsolatban, melyek a szakvélemények 

megalapozatlanságát eredményezhetik, ez pedig megakadályozza, hogy a gyermek érdekének 

legjobban megfelelő elhelyezésre kerüljön sor. Problémát jelent, hogy a bíróságok nem 

minden esetben határozzák meg jól a vizsgálandó személyek körét, s bár a szakértőnek lenne 
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lehetősége javasolni további személyek vizsgálatba történő bevonását, ezzel a javaslattételi 

lehetőséggel nagyon ritkán élnek. A Módszertani levél optimálisnak tartja, ha a vizsgálatban 

résztvevő személyeket azonos időben vagy egymást követően idézi a szakértő, de legalább 

úgy, hogy a gyermek vizsgálatának elkezdése előtt valamennyi főérdekelt (ez rendszerint az 

anya-apa) ott legyen. Ez az elrendezés ugyanis a szakértő számára számtalan kiegészítő 

információt adhat. Ennek ellenére gyakran tapasztalható, hogy a szakértő nem egy napra, 

vagy egy napra ugyan, de több órás különbséggel idézi be a szülőket. Ez azért nem 

szerencsés, mert így nem figyelhető meg a gyermek – szülő(k) közti informális kapcsolat, 

valamint a gyermek érzelmeit is befolyásolja, hogy mikor találkozott utoljára tőle külön élő 

szülőjével. A gyermek elhelyezési perekben elrendelt vizsgálatok – ahogy arról már volt szó – 

az esetek túlnyomó többségében több személyt érintenek, de a vizsgálatok egy-egy speciális 

esetet leszámítva individuális, négyszemközti pszichológiai vizsgálati helyzetekben történnek, 

vagy legalábbis kellene, hogy történjenek. Előfordul ugyanis, hogy a szakértő a gyermek 

megnyugtatása érdekében lehetővé teszi, hogy a gyermek vizsgálata során az egyik – 

jellemzően az őt gondozó – szülő jelen legyen. Tekintettel arra, hogy a gyermek mindig az 

aktuálisan jelen lévő személy elvárásaihoz igazodik, az ilyen helyzetben lefolytatott vizsgálat 

eredményének objektivitása, őszintesége megkérdőjeleződik. Egyes szakértői véleményekkel 

kapcsolatosan megfogalmazott kritika, hogy azok nem kellően részletesek, nem követhető 

nyomon belőlük, hogy a szakértő milyen vizsgálatokat végzett el, az exploráció során milyen 

válaszok, milyen körülmények közt hangzottak el, így nem lehet kellő következtetést levonni 

a szakvélemény megalapozottságára sem. A szakvélemények megalapozottságát növelhetné 

véleményem szerint az is, ha a szakvéleményt a szakértő nem egy találkozás alapján adná, 

hanem két, három alkalommal is elbeszélgetne a gyermekkel. A gyermek álláspontját, 

hozzáállását befolyásolhatják ugyanis aktuális történések - éppen konfliktusa volt a gondozó 

szülővel, vagy esetleg hetek óta nem találkozott a különélő szülővel -, s egyes gyermekek 

talán jobban meg is nyílnának ha már második, vagy harmadik alkalommal találkoznak a 

szakértővel. 

 A gyermek esetében a szakértői vizsgálat elsődlegesen az érzelmi kötődés feltárására 

irányul. Fontos azonban feltárni, hogy a szülőhöz való kötődés mennyire őszinte, nem 

motiválják-e azt anyagi szempontok, vagy a szabadosabb életmód lehetősége. A gyermek 

érdekével ellentétes ugyanis az az elhelyezés, amely a szülői kontroll megszűnését 

eredményezi, vagy anyagi javakkal kívánja ellensúlyozni a tényleges törődés hiányát. A 
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gyermek érzelmi kötődése nem eredményezhet olyan döntést, amely a további nevelés során a 

gyermek egészséges fejlődésének gátját jelenti.
311

 

 „A felnőtt személyek pszichológiai vizsgálata azt a célt szolgálja, hogy nevelési 

alkalmasságuk mértékét megállapítva és véleményezve a gyermek érdekeinek megfelelő 

elhelyezési ítélet meghozatalához segítse a jogalkalmazót.  

A pszichológiai vizsgálat a nevelési alkalmasságot a következő fokozatokban képes 

diagnosztizálni:  a) az átlagosnál jobb,  

   b) átlagos,  

   c) az átlagosnál gyengébb mértékben alkalmas,  

   d) alkalmatlan gyermek nevelési feladatok ellátására. 

Nevelési alkalmatlanságot akkor véleményezhet a szakértő, ha a szülői személyiség vizsgálata 

súlyos devianciák jelenlétére utal, ha a gyermek személyiségében súlyos fejlődési zavarok, 

traumatizáció vagy veszélyeztetettség jelenik meg és ez kapcsolatba hozható a kérdéses szülői 

személyiségjellemzőből következő magatartással. Pszichotikus megbetegedésen átesett szülő 

megítélése a betegségtörténeti jellemzők és keresztmetszeti állapot szerint történik. Ilyen 

esetekben, ha a bíróság külön nem rendelkezik, pszichiáter szakértő szaktanácsadó bevonása 

kívánatos.”
 312

 A bíróságok eljárásával kapcsolatban megfogalmazott kritika e körben, hogy a 

„bírák ódzkodnak a pszichiátriai problémák feltárását lehetővé tevő kérdések feltételétől, 

holott a gyermek érdeke nagyon is az lenne, hogy ezek az esetleges betegségek időben 

kiderüljenek.”
313

 

 A bírósági gyakorlat nem egyöntetű abban a kérdésben, hogy a szakértő kirendelésére 

a per mely szakaszában kerüljön sor. A bírók többsége előbb lefolytatja a bizonyítási eljárást, 

meghallgatja a tanúkat, környezettanulmányt, iskolai-, óvodai véleményt szerez be, s csak 

ezeket követően rendeli ki a szakértőt, míg más bírák a bizonyítási eljárást a szakértői 

vizsgálattal párhuzamosan folytatják. Az előbb említett, többségi gyakorlat lenne a követendő, 

hiszen ebben az esetben sokkal több információ áll a szakértő rendelkezésére, az egyéb 

bizonyítékok megmutathatják, orientálhatják a szakértői vizsgálat irányát.  

 A perek elhúzódása sok esetben felvetheti azt a kérdést is, hogy a perben elkészült 

szakértői vélemény meddig vehető figyelembe, hiszen a szakvélemény is – ahogy a bíróság 

által közvetlenül meghallgatott gyermek véleménye is – egy pillanatnyi állapotot rögzít. A 

felek körülményeiben, a gyermek érzelmi életében az idő múlásával következhetnek be akár 
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pozitív, akár negatív irányú változások, melyek – újabb vizsgálat esetén – már más 

szakvéleményt eredményeznének. A kérdés véleményem szerint mindig csak esetről esetre 

dönthető el, s az eljáró bíró felelőssége annak mérlegelése, hogy olyan 

körülményváltozásokról van-e szó, melyek újabb szakértői kirendelést tesznek indokolttá. 

Mérlegelni kell egyrészt, hogy az újabb szakértői vizsgálat az eljárás még további elhúzódását 

eredményezi, másrészt azt, hogy a gyermek érdekében a legjobb megoldást kell a bíróságnak 

választani, amit csak széles körű bizonyítás alapozhat meg. Harmadrészt figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy az életkörülmények, az interperszonális viszonyok állandó változásban, 

mozgásban vannak, ám a gyermeknevelésben megkövetelt állandóság igénye nem teszi 

minden esetben indokolttá, hogy a körülmények változását az elhelyezés változása is kövesse. 

Ebből következik, hogy a per alatti változások sem indokolják feltétlenül új szakvélemény 

beszerzését. Az itt jelzett problémák miatt is fontos lenne a gyermekelhelyezést is érintő perek 

soron kívüli tárgyalása, és a döntés mielőbbi meghozatala. 

 Látható, hogy a bíróságnak milyen sok tényt, körülményt kell az értékelés körébe 

vonnia, mikor a gyermekelhelyezés kérdésben dönt. A 17. sz. irányelv is hangsúlyozza, hogy 

a bíróságnak a gyermek életét érintő minden körülmény feltárásával és együttes 

mérlegelésével kell határoznia. Egyes kiragadott körülmények túlértékelése, más szempontok 

figyelmen kívül hagyása akadályozza, hogy a gyermek érdeke megfelelően érvényesüljön. A 

gyermekelhelyezési perekben meghallgatott tanúk többnyire valamelyik féllel rokoni, baráti 

kapcsolatban álló személyek, akik ebből adódóan teljesen elfogulatlannak nem tekinthetők. 

Ennek következtében a bíróságok az esetek többségében az objektív, pártatlan szakvélemény 

bizonyító erejében bízva túlzott jelentőséget tulajdonítanak a szakértői megállapításoknak, s 

„90 %-ot meghaladó mértékben annál helyezik el a gyermeket, akit a szakvélemény 

kedvezőbb nevelési alkalmasságúként tüntet fel, vagy a gyermek hozzá való kötődését írja 

erősebbnek,” holott a hibák, a szubjektivitás a szakvélemények esetében sem zárható ki 

teljesen.
 314

 Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szakértői vizsgálat is egy adott pillanatban 

fennálló állapotot rögzít, a felek körülményei, az érzelmi kapcsolatok, kötődések 

változhatnak, lazulhatnak vagy éppen szorosabbá válhatnak. A pszichológus szakértői 

vélemény a gyermekelhelyezési perben jelentős, de nem kizárólagos bizonyíték, az abban 

foglaltakat a bíróságnak a per egész anyagával, a felek magatartásával összevetve kell 

értékelnie.
315

 Az eljáró bírónak érdemes azt is mérlegelnie, hogy a pszichológus 

véleményének a személyiség leírásában szereplő megállapításai mennyire vannak 
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összhangban a bíró saját, közvetlen tapasztalataival. Az egyéniség ugyanis jobban meg tud 

mutatkozni az esetleg éveken át tartó, több tárgyalási határnapot igénylő eljárásban, mint a 

szakértői vizsgálaton való egyszeri megjelenés során.
316

 A pszichológus szakértői véleményt 

viszont nem hagyhatja figyelmen kívül a bíróság, ha más peradatok is alátámasztják annak 

megállapításait.
317

 

 Előfordulhat, hogy valamelyik házas fél kereseti kérelmében csak a házasság 

felbontását, esetleg érvénytelenségének megállapítását kéri, míg a gyermekelhelyezés 

kérdésében való döntést sem ő, sem a házasság felbontását, érvénytelenítését ellenző 

házastársa nem igényli. Ilyenkor - a házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetében - a 

bíróságnak a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása felől - szükség esetében - erre 

irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell.
318

 Nem érvényesül tehát ezekben az 

esetekben a polgári eljárásjog egyik alapelve, a kereseti kérelemhez való kötöttség, hiszen a 

bíróság túlterjeszkedhet a kereseti kérelem keretein a kiskorú gyermek érdekében. Itt tehát a 

jogi szabályozás módjában is kifejezésre jut a kiskorú gyermek érdekének elsődlegessége, 

hiszen a felek akaratától függetlenül gondoskodik a jog arról, hogy a gyermek elhelyezése 

rendezésre kerüljön. 

 

 8.2.6. Harmadik személynél történő elhelyezés 

 

 Amennyiben bármelyik szülőnél történő elhelyezés veszélyezteti a gyermek érdekét, a 

bíróság a gyermeket másnál is elhelyezheti, feltéve, hogy ez a személy a nála történő 

elhelyezést maga is kéri.
319

 Bár alapvető gyermeki jogként fogalmazza meg a 

gyermekvédelmi törvény
320

 és az új Ptk. is a gyermek saját családjában történő nevelkedéshez 

fűződő jogát, a családjogi szabályozás és a gyermekvédelmi törvény is biztosít lehetőséget a 

gyermek családból való kiemelésére. Fontos garanciális szabály azonban, hogy a gyermeket 

szüleitől elválasztani csak a törvényben szabályozott esetekben és módon, kizárólag a 

gyermek érdekében lehet. A gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele tehát 

olyan kulcsfontosságú elv, amelyre tekintettel sor kerülhet a gyermek családjából való 

kiemelésére is. E két alapelv (gyermek érdeke – családban való nevelkedés joga) közül tehát – 

azok ütközése, versengése esetén – az előbb említett élvez elsőbbséget. A Gyvt. szabályozását 
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áttekintve láthatjuk, hogy amennyiben a gyermek érdekében szükségessé válik a szűkebb 

családból való kiemelés, azaz a gyermeket el kell választani szüleitől, úgy elsősorban a tágabb 

családban kell elhelyezni, amennyiben van a gyermek gondozását vállaló, arra alkalmas más 

rokon (pl. nagyszülő, szülő testvére, stb.). Csak ilyen személy hiányában kerülhet sor 

nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban történő elhelyezésre. Amennyiben a bíróság a szülők 

közt folyamatban lévő házassági bontóperben, vagy gyermekelhelyezési perben arra a 

megállapításra jut, hogy egyik szülő sem képes a gyermek megfelelő nevelését biztosítani, 

úgy a kereseti kérelem és a viszontkereset egyidejű elutasítása mellett – erre irányuló kereseti 

kérelem hiányában is – elhelyezheti a gyermeket a gondozását egyébként vállaló harmadik 

személynél. A bíróság ugyanis a gyermekelhelyezés legmegfelelőbb módjának 

kiválasztásánál a felek kérelmeitől eltérhet, a gyermek érdekeit szolgáló elhelyezés felől 

hivatalból is dönthet
321

. A más személynél való elhelyezés lehetőségét már a Csjt. 1952. évi 

szövege is rögzítette. A szabályozásból viszont az is következik – és azt a Legfelsőbb Bíróság 

17. sz. irányelve is megerősítette -, hogy ameddig legalább egyik szülő alkalmas a gyermek 

nevelésére, addig a gyermek harmadik személynél nem, vagy csak kivételes esetben 

helyezhető el. Ilyen kivételes megoldás lehet, ha gyermek helyzetének megnyugtató 

rendezése, elsődleges érdeke ezt kívánja meg.
322

 A gyermek nem helyezhető el annál a 

szülőnél sem, aki egészségi állapota miatt az önálló nevelésére nem képes, és a gyermeket 

valójában a nagyszülők gondoznák.
323

 Tehát ha a gyermekelhelyezést követően a gondozó 

szülő meghal, szülői felügyelete joga megszűnik, vagy szünetel a gyermek nevelésére 

egyébként alkalmas különélő szülő addig szünetelő szülői felügyeleti joga feléled, s alappal 

kérheti a gyermek kiadását a gyermek gondozásában addig részt vevő nagyszülőktől, vagy 

más személyektől (pl. mostoha szülő). Ennek érdekében nem is szükséges pert indítania, 

hanem az esetleges vita gyámhatósági eljárásban rendezhető.
324
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 A gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt a Csjt. szerint a 

gyámhatóság és az ügyész is indíthatott pert.
325

 A harmadik személy számára azonban sem a 

Csjt. nem biztosított, sem az új Ptk. nem biztosít perindítási lehetőséget, sőt az új törvény az 

ügyész perindítási lehetőségét sem tartotta fenn. 

 Ha sem a gyermek nevelésére alkalmas szülő, sem a gyermek elhelyezésére alkalmas, 

azt vállaló harmadik személy nincs, és így a bíróság a gyermekelhelyezés kérdésében 

megnyugtató, a gyermek érdekét szolgáló döntést nem tud hozni, akkor haladéktalanul 

megkeresi a gyámhatóságot a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében. 

 

 8.2.7. A gyermekelhelyezés megváltoztatása 

 

 A felek megállapodását, vagy a bíróság döntését követően következhetnek be olyan 

változások a felek körülményeiben, melyek az elhelyezés megváltoztatását indokolják. Az 

elhelyezés megváltoztatásával kapcsolatos kérdések a Csjt. 1952. évi szövegében még nem 

jelentek meg, ami azonban nem jelentette azt, hogy a gyermekelhelyezést egyszer s 

mindenkorra eldöntöttnek kellett volna tekinteni. A bírói gyakorlat arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy „a gyermekelhelyezés kérdésében a Csjt. 76. §-a alapján hozott bírói 

ítélettel létesített helyzeten akkor, amikor a körülmények úgy változtak, hogy az elrendezés a 

gyermek érdekének nem felel meg, új perrel mindenkor lehet változtatni., s ennek a jogerő 

nem áll útjában.”
326

 A Csjt. 1974. évi I. törvénnyel bevezetett módosításakor került be a 76. § 

(2) bekezdésébe az a rendelkezés, mely már törvényi szinten is lehetővé tette az elhelyezés 

megváltoztatását abban az esetben, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság döntését 

alapította, utóbb lényegesen megváltoztak, és a gyermek fejlődése addigi környezetében már 

nincs biztosítva.  

 A törvényi változásokra tekintettel a XXXVII. számú Polgári Elvi Döntéssel 

módosított XXI. számú PED már megfogalmazta, hogy amennyiben a gyermeket gondozó 

szülő a gyermeket a külön élő másik szülő ellen hangolja, a kapcsolattartást akadályozza, úgy 

ezzel gyermeknevelésre való alkalmatlanságáról tesz tanúbizonyságot, mely megalapozhatja a 

gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti igényt. Az ítélkezési gyakorlat egységes a 

tekintetben, hogy a gondozó szülő azon magatartása, amellyel a gyermeket a különélő 

szülőtől elzárni és elidegeníteni igyekszik a gyermek elhelyezésének megváltoztatását 

nemcsak indokolttá, de azt a gyermek egészséges erkölcsi fejlődése érdekében feltétlenül 
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szükségessé teheti.
327

 A New York-i gyermekjogi egyezmény hatására, az 1995. évi XXXI. 

törvénnyel bevezetett változások eredményeként került be a Csjt. 72/A. § (2) bekezdésébe az 

a rendelkezés, mely szerint a gyermek elhelyezésének megváltoztatását abban az esetben lehet 

kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság a döntését alapította, utóbb lényegesen 

megváltoztak, és ennek következtében az elhelyezés megváltoztatása a gyermek érdekében 

áll. (Ezt a szabályozást vette át az új Ptk. 4:170. § (1) bekezdése is.) Az egyezmény a gyermek 

mindenek felett álló érdekét helyezte a középpontba, így a családjogi szabályozásban is egyre 

inkább hangsúlyossá vált a gyermek érdeke. Ez szemléletbeli változást jelent, hiszen az 1995. 

évi módosítás előtt a jelentős körülményváltozás mellett azt kellett bizonyítani az elhelyezés 

megváltoztatása iránt pert indító szülőnek, hogy a gyermek fejlődése addigi környezetében 

már nincs biztosítva. A módosítást követően, azonban már nem feltétel, hogy a gyermek 

fejlődése veszélyeztetett legyen addigi környezetében, elegendő az, ha az elhelyezés 

megváltoztatása az érdekében áll. Így már az elhelyezés változása nem feltétlenül jelent az 

addigi gondozó szülővel szemben negatív értékítéletet, hiszen adódhatnak olyan 

körülményváltozások (pl. iskolaváltás általános iskoláról középiskolára), melyek miatt az 

addigi megfelelő elhelyezés megváltoztatása a gyermek érdekében indokolt (pl. az addigi 

különélő szülő a középiskolával azonos településen él, míg az addigi gondozó szülő távolabb 

attól). A szabályozás továbbra is kettős feltételt kíván meg, tehát önmagában a körülmények 

megváltozása (pl. szülő újabb házasságkötése) nem ad alapot a gyermekelhelyezés 

megváltoztatására, csak akkor, ha azt a gyermek érdeke is indokolja. Ez azért is fontos, mert 

nem egy esetben előfordul, hogy a különélő szülő bármely körülményváltozást – függetlenül 

attól, hogy az a gyermekre negatív hatással van-e – az elhelyezés megváltoztatására okot adó 

indoknak tekint, a másik fél zaklatására használja fel gyermekelhelyezés megváltoztatása 

iránti per lehetőségét, és ezzel akadályozza a gyermek neveléséhez szükséges nyugodt légkör 

kialakítását. Az ilyen szülői magatartás azonban a nevelésre való alkalmatlanságra utal, hiszen 

a szülő nem a gyermek érdekeit szem előtt tartva jár el. A gyermekelhelyezés 

megváltoztatásának van helye akkor is, ha a szülő a másik szülőnek a gyermekkel való 

kapcsolattartását hosszabb időn át, hatósági intézkedések ellenére meghiúsítja, a különélő 

szülőt alaptalanul a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekménnyel vádolja és lejáratásába a 

gyermeket is bevonja.
328

 Az ilyen szülői magatartás egyébként is veszélyezteti a gyermek 

helyes irányú érzelmi, erkölcsi fejlődését.  
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 Az elhelyezés megváltoztatásának szabályai az új Ptk. Családjogi Könyvében szintén a 

Csjt.-vel azonos módon nyertek szabályozást. Mindössze annyi változás történt, hogy e terén 

is jogszabályi megfogalmazást nyert a jogalkalmazói gyakorlatban kialakított elv, mely 

szerint nem hivatkozhat a körülmények megváltozása folytán a gyermek érdekére az a szülő, 

aki a változást felróható magatartásával maga idézte elő, így különösen, ha a gyermeket 

jogosulatlanul vette magához vagy tartja magánál. Ez a „rendelkezés” a polgári jog 

alapelveiből korábban is levezethető volt, hiszen az 1959. évi IV. törvény – melynek egyes 

alapelvei a családi jog területén is alkalmazhatóak voltak – 4. § (4) bekezdése kimondta, hogy 

saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat.  

 Előfordulhat, hogy a házassági bontóper, szülői felügyelet rendezése iránti per 

megindítását megelőzően a gyermek a különélő szülők egyetértésével huzamosabb ideje 

egyikük háztartásában nevelkedik, de a házassági bontóper során, vagy attól függetlenül a 

gyermekelhelyezés kérdése vitássá válik. Ebben az esetben – a kialakult bírói gyakorlat 

értelmében – nem a gyermekelhelyezésre, hanem az elhelyezés megváltoztatására vonatkozó 

jogszabály alapján kell elbírálni a jogvitát.
329

 

 Az elhelyezés állandósága akkor is szem előtt tartandó követelmény, ha annak 

megváltoztatásának lehetőségét – a gyermek érdekében – biztosítani kell. Az Emberi Jogok 

Európai Bírósága szülői felügyeleti jogok gyakorlásával kapcsolatos határozatában kifejtette, 

hogy ha jogszerű, és a felek érdekeit megfelelően figyelembe vevő eljárás eredményeként 

születet jogerős bírósági határozat az egyik szülőt jogosította fel a felügyeleti jogok 

kizárólagos gyakorlására, akkor rövid időn belül csak akkor lehet kérni ennek 

megváltoztatását, ha a kérelem kellően megalapozott a tekintetben, hogy a változás miért 

előnyös a gyermek számára.
330

 

 

 Röviden összegezve a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos tapasztalataimat az 

megállapítható, hogy – a jogszabályok normaszövegének változásai, különbözőségei ellenére 

– már a Ht. óta a gyermek érdekének vizsgálata áll a gyermekelhelyezési perek 

középpontjában. Felismerve, hogy a gyermek érdekét a szülők megegyezése szolgálja 

leginkább, a jogalkotó a kezdetektől fogva biztosította – igaz jogalkalmazói kontrollt is 

lehetővé téve – a szülők autonómiáját, rendelkezési szabadságát e kérdésben. Figyelemmel 

arra, hogy a gyermek érdekének legjobban megfelelő döntés meghozatala számos tényező 
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komplex vizsgálatát teszi szükségessé, a legfőbb bírói fórum évtizedek óta segíti az egységes 

joggyakorlat kialakítását közös szempontrendszer kidolgozásával.  

 A gyermekelhelyezési perekkel kapcsolatban a jogirodalomban két kérdéskör került az 

érdeklődés középpontjába az elmúlt években, évtizedben: a szakértői bizonyítással 

kapcsolatos anomáliák és a gyermek vélemény-nyilvánítási jogának hangsúlyossá válása. Az 

összefüggés a két vizsgált terület között egyértelműen kimutatható, hiszen a gyermekek 

meghallgatása – különösen 14 év alatti kiskorúak esetén – többnyire igényli szakértő 

közreműködését. A gyermek érdeke szempontjából a kényes egyensúly megtalálása jelenthet 

problémát, hiszen alapvető jogként jelenik meg a gyermek vélemény-nyilvánításhoz, 

meghallgatáshoz való joga, amit azonban úgy kell biztosítani számára, hogy közben ne 

háruljon rá a döntés felelőssége. Figyelemmel arra, hogy a gyermek – mind fizikailag, mind 

érzelmileg – függ szüleitől, kötődik hozzájuk, igyekszik megfelelni mindkettőjük 

elvárásainak, számos esetben szakember közreműködésével tárható csak fel a gyermek 

tényleges akarata. Az 1970-es években még kivételes esetben került sor szakértő bevonására, 

majd a későbbiek során fokozatosan növekedett a kirendelések száma.
331

 A szakértők perbeli 

közreműködésével kapcsolatban kritikai észrevételként jelenik meg, hogy a bíróságok a 

szakvéleményeket sok esetben nem a többi bizonyítékkal azonos rangúként kezelik, hanem az 

abban foglaltaknak perdöntő jelentőséget tulajdonítanak
332

 annak ellenére, hogy a 

pszichológusi szakvélemények esetében is tág a szubjektivitás tere.
333

 A bíróságok mégis - 

némileg érthető módon - inkább tartják objektívnek a szakértő megállapításait, mint a sok 

esetben elfogult tanúk vallomását, amelyek az egyoldalúság lehetőségét jobban magukban 

rejtik.
334

 

 A gyermekelhelyezési perekben nem ritkán megmutatkozó torzult szülői magatartások 

esetében - egyetértve Dr. Endrődiné Dr. Mészáros Gabriella bírónő véleményével - nagy 

szükség lenne arra, hogy a "pszichológusok akár terápiás kezelés formájában is segítséget 

nyújtsanak".
335

 

 A váltott elhelyezés gyakorlata szintén jogtudományi viták kereszttűzében áll, ám én 

ezzel a kérdéssel nem a gyermekelhelyezést, hanem a szülői felügyeletet taglaló részben 
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foglalkoztam. Ennek oka, hogy a váltott elhelyezés igényli egyben a közös szülői felügyeletet, 

s a térben és időben megosztott elhelyezésre még az európai államok többségében is csak a 

szülők megegyezése alapján van lehetőség, s a magyar gyakorlatban sem tekinthetjük ezt 

bevett jogintézménynek. A gyermek érdekére figyelemmel azonban érdemes lenne e 

lehetőségnek minél szélesebb körben való alkalmazását ösztönözni.  

 

9. A gyermek érdeke a gyermektartás szabályai körében 

 

 A gyermek életkoránál, fejlettségénél fogva nincs abban a helyzetben, hogy önmagáról 

gondoskodni tudjon, így alapvetően szüleit terheli az erkölcsi és jogi kötelezettség, hogy 

gyermekük megélhetéséhez szükséges anyagi, tárgyi feltételeket biztosítsák. Míg a szülők 

életközössége fennáll, mindketten természetben gondoskodnak a gyermekük eltartásáról, s a 

saját háztartásukban kötelesek gondoskodni a kiskorú gyermekük állandó lakásáról is. A 

lakhatás biztosításán túl pedig a közös háztartás költségeit a szülők közös vagyonából, tehát 

első sorban a szülők jövedelméből kell fedezni. Ha csak az egyik szülő rendelkezik 

jövedelemmel, a család megélhetéshez szükséges feltételeket neki kell biztosítania. Ha a 

szülőknek jövedelmük nincs, főszabály szerint különvagyonukat is kötelesek felhasználni a 

családról való gondoskodás, a gyermek szükségleteinek kielégítése érdekében. A szülők 

többsége gyermekével szemben fennálló tartási kötelezettségének nem a jogszabályi előírások 

miatt, hanem erkölcsi megfontolásból, a gyermeke iránt érzett szeretettől, szülői 

felelősségvállalástól vezérelve tesz eleget. A szülők életközösségének megszakadásakor, a 

házasság felbontását követően a gyermekétől külön élő szülő tartási kötelezettségének már 

nem természetben, hanem tartásdíj fizetésével tesz eleget. Ezekben az esetekben már 

gyakrabban előfordul, hogy a különélő szülő nem erkölcsi indíttatásból érzi szükségét 

hozzájárulni gyermeke tartásához, hanem csak jogi kötelezettségének, bírói kényszer útján 

tesz eleget.  

 

9.1. A gyermektartás szabályai a Csjt. hatályba lépését megelőzően 

 

 Már az 1877. évi XX. törvénycikk rendelkezett a kiskorúak
336

 tartásáról, különbséget 

téve a vagyonos és vagyontalan kiskorúak, törvényes és törvénytelen gyermekek között. Az 

atyai hatalom alatt álló, de vagyonos kiskorú vagyonának jövedelmét elsősorban a gyermek 
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tartási és nevelési költségeire kellett fordítani, a jövedelem-felesleg pedig az atyát illette meg. 

Erre a jövedelem-feleslegre, mely az atyát a gyermek vagyonából megillette az apa hitelezői 

akár végrehajtást is vezethettek. Ez a napjainkban, s az elmúlt évtizedekben érvényesülő 

szemlélettel teljesen ellentétben álló megoldás volt, hiszen a hatályos szabályozás a gyermek 

érdekében szigorúan védi a gyermek vagyonát, jövedelmét. A vagyontalan kiskorúak 

megélhetését is biztosította a gyámtörvény, kimondta, hogy a tartási kötelezettség elsősorban 

az atyát terheli, de ha erre egyedül nem képes, akkor vele együtt az anya is köteles a gyermek 

eltartását biztosítani. Apa hiányában, vagy ha az apa tartásra teljesen képtelen, a kötelezettség 

az anyát, végül a nagyszülőket terhelte. A szabályozás, mely az apa elsődleges tartási 

kötelezettségét állapította meg, egyrészt figyelemmel volt a XIX. századi társadalmi 

viszonyokra, azaz, hogy a nők többsége munkaviszonnyal, önálló jövedelemmel nem 

rendelkezett; másrészt a viszonosság elvét követte, hiszen ha a gyermek jövedelmének 

feleslege az apát illette, akkor a méltányosság elvéből következik, hogy – szükség esetén – őt 

terhelje a tartás kötelezettsége is. Az első, 1900-ra elkészült magánjogi törvénytervezet sem 

változtatott volna a gyermektartás ezen szabályain, mellyel szemben kritikus vélemények is 

megfogalmazásra kerültek. Virágh Gyula 1907-ben megjelent munkájában
337

 kifogásolta, 

hogy a tartásdíj hagyományos szabályozása nem volt tekintettel a szülői egyenjogúsági 

törekvésekre. Kifejtette, hogy az atyai hatalom valójában nem biztosított már tényleges 

többletjogokat az apa számára, hiszen a gyermek személye feletti felügyelet, a vele való 

érintkezés, a nevelés, a házi fegyelem gyakorlásának joga mindkét szülőt megillette. Az apa 

vagyonkezelői, törvényes képviselői joga pedig inkább kötelezettségként jelentkezett, hiszen 

ezen jogai megvonhatók voltak, ha jogosultságaival a gyermek hátrányára visszaélt. Ha tehát 

a jogok azonosak, azonosnak kellene lennie a kötelezettségeknek is – hangsúlyozta Virágh.  

 Amennyiben az első sorban kötelezett apa vagyontalan kiskorú gyermekének 

eltartásáról nem gondoskodott, és a megállapított tartásdíj tőle behajtható nem volt, úgy 

függetlenül attól, hogy az apa egyébként keresőképes-e, beállt az anya, illetve ha a tartásra ő 

sem képes, vagy az tőle sem hajtható be, a nagyszülőknek a tartási kötelezettsége.
338

 Az 

eltartásra szoruló unoka igénye mindkét ágbeli nagyszülőket egyenlőképpen terhelte.
339

 A 

nagyszülők felelősségét a gyakorlat akkor is megállapíthatónak látta, ha a gyermek atyjának 

szülei eltűrték, hogy munka és keresőképes fiúk a háztartásukban tétlenül éljen és ezzel 
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hozzájárultak a tartásdíj behajthatatlanságához. A szülők ebben az esetben a tartásdíjért 

kezesként feleltek, mely felelősségük csak akkor szűnt meg, ha a tartásdíj fiúkon behajthatóvá 

vált.
340

 A nagyszülők a tartást pénzben voltak kötelesek nyújtani, s a nagyszülő tartási 

kötelezettsége alól nem szabadulhatott azáltal, hogy az anyai gondozás alatt álló kiskorúnak 

természetben való eltartására hajlandónak mutatkozott.
341

 A nagyszülő tartási kötelezettsége 

unokája irányába – hasonlóan a hatályos szabályozáshoz – csak akkor állt be, ha a tartás 

nyújtására jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel képes volt.
342

 

 A törvénytelen gyermek (pl. házasságkötés nélkül együtt élő szülők gyermeke) 

tartására is elsősorban kizárólag és egyedül a természetes apa volt köteles
343

, de amíg tartásdíj 

fizetési kötelezettsége megállapításra nem került, addig az anyát kötelezte a jogszabály
344

 a 

gyerek eltartására. Bár a házassági törvény csak 1894-ben került elfogadásra, már a 

gyámtörvény is rendelkezett arról, hogy törvényes elválás, valamint különélés esetén a 

bíróság határoz arról, hogy a gyermek tartásának, nevelésének költségeit melyik szülő legyen 

köteles viselni. A Ht. értelmében a házasságot felbontó, vagy az ágytól és asztaltól elválást 

kimondó bírósági ítéletben a bíróságnak rendelkeznie kellett a gyermek tartása felől mégpedig 

akként, hogy a közös gyermek tartásának, nevelésének költségeit mindkét szülő jövedelme 

arányában köteles fedezni, de csak akkor ha, a gyermek jövedelme a költségek fedezésére 

nem elegendő.
345

 A jogalkotó tehát már az 1800-as években tisztában volt azzal, hogy e 

kérdés a gyermek érdekében nem maradhat szabályozatlanul, hiszen a szülők 

életközösségének megszakadása esetén is biztosítani kellett a gyermek felnevelkedéséhez 

szükséges anyagi feltételeket. A gyámtörvény 11. §-ában foglalt, az apa tartási kötelezettségét 

előtérbe helyező szabály a szülők együttélésének idejére vonatkozott, míg a tartási 

kötelezettség átalakult, ha a szülők házassága felbontásra került, vagy az ágytól és asztaltól 

való elválásukra került sor. Ezekben az esetben ugyanis a Ht. fent hivatkozott rendelkezései 

kerültek alkalmazásra, mely alapján a tartási kötelezettség mindkét szülőt – jövedelme 

arányában – terhelte.
346

 A szülő gyermeke eltartására elsősorban természetben volt köteles, de 

méltánylást érdemlő fontos okból a tartásra szoruló gyermek a tartás pénzbeli egyenértékét is 
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követelhette.
347

 A házasságon kívül született gyermek jogállásáról szóló 1946. évi XXIX. 

törvény hatályba lépése után ugyanezek a rendelkezések érvényesültek házasságon kívül, 

tehát pl. élettársi kapcsolatból született gyermek esetében is.
 348

  

 A költségviselés arányát a bíróság a szülőknek a házasság felbontása idejében meglévő 

vagyoni állásához képest, határozott összegben állapította meg.
349

 Amennyiben a 

körülmények, a szülők vagyoni viszonyai idővel változtak, és a korábbi szabályozás a 

gyermek érdekeinek többé már nem felelt meg, a Ht. 97. §-a lehetővé tette, hogy a 

gyámhatóság a bírói határozattól eltérően intézkedhessen. Szintén a gyámhatóság volt 

jogosult dönteni a tartásdíj kérdéséről akkor, ha válóper nem volt még folyamatban, vagy a 

bíró a válóperben kiderített körülményeket nem találta elegendőek arra, hogy a tartás felől 

határozzon. 
350

 A gyámhatóságnak biztosított széles hatáskör – mint ahogy arra a gyermek-

elhelyezés kérdésénél már utaltam – a gyermek érdekében a gyorsabb, rugalmasabb, esetleg 

megalapozottabb döntéshozatalt célozta. 

 A tartásdíj mértéke a szülők életviszonyaihoz, vagyonához, keresetéhez és társadalmi 

állásához igazodott, s nem csak a lakhatás biztosítását, élelmezés költségeinek biztosítását 

foglalta magában, hanem kiterjedt a gyógykezeltetéssel, iskoláztatással, ruházkodással 

kapcsolatos költségekre is. 

 A gyermek nem feltétlenül nagykorúsága eléréséig volt jogosult a tartásra, hanem csak 

addig amíg, keresőképessé nem vált, tehát rászorultsága nagykorúvá válása előtt is 

megszűnhetett.
351

 Amennyiben a kötelezett valami mesterségre kitaníttatta gyermekét, de az 

nem rendelkezett olyan jövedelemmel, melyből megélhetését biztosítani tudta, a kötelezett 

tartásdíj alól nem mentesült.
 352

 A szülő nagykorú vagyontalan, törvényes gyermekét azonban 

már csak annak munka- és keresőképtelensége esetén volt köteles eltartani, de nem állapította 

meg a bíróság a keresőképtelenséget arra hivatkozással, hogy a nagykorú gyermek – bár 

munkaképes - nem kapott munkát.
353

  

 A mostohaszülő – mostohagyermek közti tartási kötelezettség törvénynél fogva 

általánosságban nem állt fenn
354

, de a Kúria 1917-ben hozott határozatában
355

 már kimondta, 
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hogy ha az újabb házasságra lépő nőnek általa eltartandó olyan keresőképtelen és vagyontalan 

kiskorú gyermeke van, akit férjéhez magával visz, a nő ezen leszármazóinak eltartási 

kötelezettsége a házasélet tartamára áthárul a családfő állását betöltő férjre. A férj tartási 

kötelezettségének alapja, hogy mint családfő köteles gondoskodni a háznépéhez tartozók 

eltartásáról. Látható tehát, hogy a mostohaszülő tartási kötelezettsége jelentősen különbözik a 

hatályos szabályoktól
356

, de kitűnik belőle a kiskorú gyermekről való gondoskodás minél 

szélesebb körben való biztosításának igénye, a gyermek érdekének figyelembe vétele. 

 Bár nem tartozik a házasság felbontásának kérdéséhez, de röviden szeretnék szólni a 

törvénytelen gyermek tartási jogáról is, hogy érzékelni lehessen a gyermek érdekeit sértő, a 

gyermekek közti hátrányos megkülönböztetés fennállását. A gyakorlat kialakította a törvényes 

atya és a természetes atya fogalmát. Házasságon kívül született törvénytelen (tehát utólagos 

házasságkötéssel, atyai elismeréssel, vagy kormányzói kegyelemmel nem törvényesített) 

gyermek eltartására a természetes atya volt köteles. Természetes atyának azt a férfit kellett 

tekinteni, akinek a gyermek anyjával a vélelmezett fogamzási időben nemi kapcsolata volt.
357

 

A természetes atyát, mint vélelmezett nemzőt – apaságának megállapítása nélkül – lehetett 

kötelezni a gyermek eltartására. Ennek következménye az volt, hogy a vélelmezett nemző apa 

és gyermek között családi kapcsolat nem jött létre, így a gyermek a törvényes gyermekkel 

azonos jogokat nem élvezhetett. Az ilyen gyermek tartási joga csak addig állt fenn, míg 

önmaga eltartására képessé nem vált.
358

 Törvénytelen gyermek esetén nem a valóságos 

kereset, hanem keresőképes életkor volt az a határ, ameddig a természetes atya tartási 

kötelezettsége fennállt.
359

 Azt a korhatárt, amelynek elérése után a gyermek magát eltarthatta, 

a gyakorlat az anya társadalmi állásához, az apa vagyoni viszonyaihoz, a gyermek testi, lelki 

állapotához képest határozta meg. A tartás mértékének meghatározásánál is az anya 

társadalmi állása volt elsődlegesen az iránymutató.
360

 Emellett természetesen értékelést 

nyertek a természetes atya vagyoni, kereseti viszonyai is, s a tartásdíj megállapításánál a 

bíróság azt is figyelembe vette, hogy az apa saját megélhetése veszélyeztetve ne legyen.
361

 A 

keresőképes kort a bírói gyakorlat általában lányok esetében 14 éves életkorban, fiúk esetében 

16 éves korban állapította meg azzal, hogy a körülmények indokolhatták a keresőképes kor 
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magasabb életkorban történő meghatározását is.
362

 Amennyiben a törvénytelen gyermek 

tartási joga a természetes atyával szemben egyszer már megszűnt (keresőképessé vált), az 

később sem éledt fel még akkor sem, ha utóbb a gyermek önfenntartási képességét el is 

veszítette.
363

  

 A házasságon kívül született gyermek természetes atyja feleségétől és rokonaitól 

főszabály szerint nem igényelhetett tartást. Erre csak abban az esetben volt lehetősége, ha a 

természetes atya szüleinek gazdaságában, üzletében dolgozott, és ezért megfelelő díjazásban 

nem részesült. Ilyenkor a nagyszülők az apának a gazdasági tevékenységével arányban álló 

összeg erejéig kezesként feleltek. A természetes atya tartási kötelezettsége – halála esetén – az 

örököseire átszállhatott; a házasságon kívül született gyermek tanulmányainak folytatásához 

szükséges időre kötelezhetők voltak, hogy a költségekhez az öröklött vagyon értéke erejéig 

hozzájáruljanak.
 364

  

 Az 1946. évi XXIX. törvény rendelkezett a házasságon kívül született gyermek 

jogállásáról. A törvény szabályozta az apai jogállás keletkezésének szabályait
365

, mai 

fogalmainkkal az apasági vélelmek keletkezését, és az apasági vélelmek megdöntésének 

eseteit. A törvény részletesen rendelkezett a házasságon kívül született gyermek tartása felől. 

E körben kimondta, hogy ugyanazon jogszabályok irányadók a gyermek tartására nézve, 

melyek a házasságból származott gyermek tartását a házasság fennállása alatt rendezik. A 

törvény továbbra is lehetővé tette, hogy az anyával a vélelmezett fogamzási időben nemi 

kapcsolatot létesítő férfit – apaságának megállapítása nélkül – a gyermek tartására lehessen 

kötelezni. Az ilyen férfi tartási kötelezettségét ugyanazon szabályok alapján kellett 

megállapítani, mint a házasságon kívül született gyermek atyjának kötelezettségét. E körben a 

bírói gyakorlatban kialakított, fent részletezett szabályok is normatív megfogalmazást 

nyertek.
366

 A törvény már kimondta, hogy a házasságon kívül született gyermek tartása az 

atyja társadalmi állásához, a kötelezett vagyoni és kereseti viszonyaihoz igazodik. A 
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szemléletváltozást tükrözi az a bírósági határozat, mely kimondta, hogy a „házasságon kívül 

született gyermek eltartásáról a kötelezett saját és eltartandó hozzátartozói szükségleteinek 

megszorítása árán is gondoskodni tartozik”.
367

  

 

9.2. A gyermek tartáshoz való joga, mint alapjog 

 

 A gyermektartás szabályai közt – sem a Csjt. elfogadását megelőzően, sem azt 

követően, sem az új Ptk.-ban – nem találunk a gyermek mindenek felett álló érdekére utaló 

külön törvényi rendelkezést, mégis a szabályozás egészéből az a következtetés vonható le, 

hogy a jogalkotó ezen érdekekre figyelemmel járt el. A gyermek tartáshoz való feltétlen joga 

mind az alkotmányos rendelkezésekből, mind a nemzetközi egyezményekből levezethető. 

Már az Alkotmány eredeti (1949. évi) szövegének 52. §-a kimondta, hogy a Magyar 

Népköztársaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és nevelésére; következetesen 

védelmezi az ifjúság érdekeit. Ez a megfogalmazás azonban még nem jelentett határozott 

kötelezettségvállalást, kikényszeríthető jogosultságot, de egy értékszemléletet mindenképpen 

tükröz, hiszen elismeri a gyermekek támogatásának, segítésének indokoltságát. Az 

Alkotmány 1989-es módosítását követően a gyermek védelemének szükségessége már 

alapvető gyermeki jogként került megfogalmazásra, a 67. § (1) bekezdése rögzítette, hogy a 

„Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom 

részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges.” Az Alkotmánybíróság e rendelkezés értelmezése kapcsán kifejtette, 

hogy „a gyermek ember, akit minden olyan alkotmányos alapvető jog megillet, mint mindenki 

mást, de ahhoz, hogy a jogok teljességével képes legyen élni, biztosítani kell számára az 

életkorának megfelelő minden feltételt felnőtté válásához”.
368

 Ahhoz, hogy a gyermek 

megfelelő lakhatása, nevelkedése, felnőtté válása biztosított legyen, szüksége van arra, hogy – 

elsősorban – szülei természetben, vagy pénzben tartást biztosítsanak számára. „A tartás, mint 

az Alkotmány 67. §-ában megfogalmazott testi fejlődéshez szükséges gondoskodás, a szülők 

alkotmányos alapvető kötelezettsége, és annak biztosítása a jogosult gyermek érdekét 

szolgálja.”
369

 Az Alkotmány a gyermekről való gondoskodásra kötelezettek körében mintegy 

rangsort állított fel, kiemelve a család alapvető kötelezettségeit e téren, s csak ha a család a 
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megfelelő ellátást nyújtani nem képes, áll be az állam és a társadalom helytállási 

kötelezettsége.
370

 

 Az Alkotmányban megjelenő, az államot is terhelő felelősségvállalást erősítette meg a 

1989. november 20-án elfogadott, gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény 27. 

cikke, melyhez való csatlakozással
371

 Magyarország elismerte minden gyermeknek jogát 

olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi 

fejlődését. Az Egyezmény hivatkozott cikke értelmében is elsősorban a szülők, vagy a 

gyermekért felelős más személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik és anyagi eszközeik 

határai között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket; de az 

Egyezményben részes államok, az ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközöket 

figyelembe véve, kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a szülőt, 

illetőleg a gyermek más gondviselőit segítsék kötelezettségük teljesítésében, és szükség 

esetén anyagi segítséget nyújtsanak. 

 Az Alaptörvény XVI. cikke is deklarálja minden gyermek alapvető jogát a megfelelő 

testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz 

hangsúlyozva, hogy alapvetően a szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. A 

családok védelméről szóló törvény is kifejezésre juttatja azonban, hogy az állam a gyermekek 

felelős felneveléséhez támogatások formájában is hozzájárul, s a szülők kötelesek a 

gyermekre tekintettel kapott juttatásokat a gyermek nevelésére, gondozására fordítani.
372

 Az 

Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése értelmében Magyarország külön intézkedésekkel védi a 

családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Az államnak – ebben 

a szerepkörében – a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát aktív, tevőleges, 

támogató (nem pusztán passzív) magatartással kell érvényre juttatnia.
373

 A gyermekekről való 

állami gondoskodás, a családok, gyermekek anyagi támogatását szolgáló, alanyi jogon, vagy 

szociális alapon nyújtott támogatások formájában is megjelenik, mely a szülők tartási 

kötelezettsége mellett, vagy azt pótolva járul hozzá a gyermekek megélhetésének 

biztosításához.  
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9.3. A gyermektartás szabályai a Csjt.-ben és az új Ptk. Családjogi Könyvében 

 

 A gyermektartásra vonatkozó rendelkezések a Csjt. 1952. évi szövegében még nem 

nyertek önálló szabályozást, hanem a rokonok eltartása cím alatt voltak találhatók a 

gyermektartásra vonatkozó speciális rendelkezések. A jogalkotó azonban már ekkor 

felismerte a gyermektartásdíj fontosságát, a speciális rendezés iránti igényt, ám ennek ekkor 

még nem Csjt-ben, hanem először a gyermekek és az anyák fokozottabb bírói jogvédelmét 

biztosító 7/1953. (II. 8.) M.T. számú rendeletben, majd a gyermektartásdíjról szóló 12/1974. 

(V. 14.) M.T. számú rendeletben tett eleget. A gyermektartásra vonatkozó szabályok a Csjt. 

1986-os módosítást követően kerültek önálló cím alá. A rokontartás általános szabályaitól 

eltérően a Csjt. akként rendelkezett, hogy a „szülő a saját szükséges tartásának rovására is 

köteles megosztani kiskorú gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésre áll”.
374

 Ez 

kivétel volt a rokontartás azon általános szabálya alól, mely szerint nem köteles mást eltartani, 

aki ezáltal a saját szükséges tartását veszélyeztetné.
375

 Tehát a kiskorú gyermek ellátásáról 

szülője – saját létfenntartásának veszélyeztetése ellenére is – köteles volt gondoskodni. Ennek 

a szabálynak azonban némileg ellentmondani látszott, hogy a különélő szülővel szemben 

támasztható összes tartási igény nem haladhatta meg a jövedelme 50 %-át.
376

 Ez a Csjt-beli 

szabály összhangban volt azonban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. tv. 

rendelkezéseivel, ami szintén az adós munkabérének 50 %-os levonását teszi lehetővé 

tartásdíj esetében. A bírói gyakorlat a Csjt. 69/A. § (1) bekezdését értelmezve kifejtette, „hogy 

a szülőknek a saját szükséges tartása terhére megállapítható gyermektartásdíj-fizetési 

kötelezettsége nem korlátlan." A törvény szóhasználata is azt fejezte ki, hogy a szülő a 

rendelkezésre álló anyagi eszközöket köteles kiskorú gyermekével megosztani, így a 69/A. § 

(1) bekezdésének megfelelő alkalmazása nem vezethetett olyan eredményre, hogy a tartás 

teljesítésével a szülő megélhetése teljesen ellehetetlenüljön.”
377

 Az új Ptk. már 

megfogalmazásában is igazodik a kialakult gyakorlathoz mikor akként rendelkezik, hogy a 

kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles.  

 A gyermek érdekeinek előtérbe helyezése kifejezésre jut a rokontartás általános 

szabályai közt is. A kiskorú gyermek eltartására ugyanis – egyenesági rokon hiányában – 

nagykorú testvére is kötelezhető, amire csak kivételes esetben kerülhet sor, hiszen a tartási 

kötelezettség alapvetően az egyenesági rokonokat terheli egymás irányában. 
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 Fontos megemlíteni továbbá, hogy a rokontartás sorrendjének szabályai – már 1952 

óta - szintén a gyermeket helyezik előtérbe, az ő megélhetése az, amelyet elsősorban 

biztosítani kell. A Csjt. 64. §-a szerint ugyanis, ha valaki több jogosult eltartására volt köteles 

és mindegyiket nem volt képes eltartani, a kiskorú gyermek a tartásra jogosultság 

sorrendjében mindenki mást (szülőt, más rokont, házastársat és az elvált házastársat) 

megelőzött. Ez a rendelkezés jelenik meg az új Ptk-ban is
378

, mely azonban már kifejezetten 

nevesíti, hogy a kiskorú gyermek a jogosultak sorrendjében a nagykorú gyermeket is 

megelőzi. Ez a szabály egyébként már a Csjt-ből is levezethető volt, s a Legfelsőbb Bíróság 

XXIX. számú Polgári Elvi Döntése is hangsúlyozta, hogy „a szülő a munkaképes nagykorú 

gyermek tartása érdekében nem köteles saját szükséges tartását és kiskorú gyermekének 

szükséges tartását megszorítani”.  

 Jelentős változást eredményezett a Csjt. elfogadása az 1877. évi gyámtörvényhez 

képest, hiszen a Csjt. már nem tett különbséget vagyonos és vagyontalan kiskorú gyermekek 

közt. A gyermek eltartására – ha rendelkezett is vagyonnal – elsősorban szülei lettek 

kötelesek. A gyermek vagyonának jövedelmét, vagy állagát a gyermek eltartására csak akkor 

lehetett felhasználni, ha a szülő saját megélhetésének veszélyeztetése nélkül nem volt képes 

gyermeke megfelelő eltartásáról gondoskodni. Ha a gyermek olyan vagyonnal rendelkezett, 

melyből jövedelme származott, úgy a szülők gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire 

voltak kötelesek fordítani. Más egyenesági rokon – így alapvetően a nagyszülő – tartási 

kötelezettsége akkor állhatott be a Csjt. alapján, ha a gyermek tartására egyik szülő sem volt 

képes, és a gyermek erre felhasználható jövedelemmel, vagyonnal sem rendelkezett. A 

nagyszülők tartási kötelezettségén az új Ptk. sem változtatott.  

 A kiskorú gyermek feltétlen tartásra való jogosultsága jelent meg abban az 1974.évi I. 

törvénnyel bevezetett, máig tovább élő rendelkezésben is, mely szerint a kiskorú a tartásra 

nem lehet érdemtelen.
379

 

 

 9.3.1. A gyermektartásdíj megállapítása 

 

 Ameddig a szülők között az életközösség fennáll, gyermekük eltartásáról közösen, 

természetben gondoskodnak. Az életközösség megszakadását követően azonban a 

gyermekétől külön élő szülő tartási kötelezettségének tartásdíj fizetésével tesz eleget. A 

házassági bontóperben eljáró bíróságnak kötelezettsége, hogy a felek közös kiskorú 
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gyermekének tartásáról – akár hivatalból is – rendelkezzen, közös megegyezéses bontás 

esetén pedig a tartásdíjban való megállapodás a felek által rendezendő járulékos kérdések 

egyike. A Csjt. nem mondta ki ugyan, de a bírói gyakorlat vélelmezte a kiskorú gyermek 

tartásra való rászorultságát. A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságának vélelme az új 

Ptk. Családjogi Könyvében már normatív megfogalmazást nyer akként, hogy a vélelem a 

gyermek nagykorúságának betöltése után is – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – 

érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A jogalkotó e körben 

figyelemmel volt az elmúlt évtizedek társadalmi változásaira, egyrészt arra, hogy egyre több 

gyermek 7 éves életkorban kezdi meg általános iskolai tanulmányait, másrészt arra, hogy 

egyre több gyermek folytat gimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányokat, s ezek a 

változások azzal a következménnyel járnak, hogy a gyermekek egyre nagyobb hányada nem 

fejezi be a középiskolát 18. életévének betöltésével. 

 A különélő szülő által fizetendő gyermektartásdíj összegének meghatározásakor a 

Csjt. is, és a CSJK is a szülők megállapodásának biztosít elsőbbséget, ám megegyezésük csak 

akkor foglalható bírói egyezségbe, ha a megállapodás megfelel a gyermek érdekének; 

megfelelő testi, értelmi fejlődését szolgáló megélhetése – a szülők jövedelmi, vagyoni 

viszonyaira figyelemmel – biztosított. Természetesen, ha a felek életközösségük 

megszakadása ellenére házasságuk felbontását nem kérik, vagy köztük házassági kötelék nem 

állott fenn, annak sincs akadálya, hogy a gyermek tartásának kérdését peren kívüli 

megállapodással – kifejezett nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással – rendezzék.  

 A különélő szülő által fizetendő gyermektartásdíj körüli jogviták a polgári peres 

eljárások jelentős hányadát (9-10 %-át) teszik ki. Emellett a polgári peres ügyek 22 %-a 

házassági per
380

, melyek egy részében – ahol közös, tartásra szoruló gyermek van – szintén 

napirendre kerül a gyermektartás kérdése. Ez még – álláspontom szerint – akkor is magas 

arány, ha figyelembe vesszük, hogy a gyermektartás iránti perek egy része formálisan zajlik, 

amikor is a bírósági felhívás útján történő végrehajtás miatt közös megegyezés alapján, de 

peres eljárásban kell dönteni a tartás mértékének módosításáról, vagy a fizetési kötelezettség 

megszűntetéséről. A gyermektartás iránti jogviták – kiskorú gyermek esetében – többnyire 

nem is a jogalap, hanem az összegszerűség tekintetében folynak.  
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 9.3.1.1. A gyermek szükségletei 

 

 A gyermektartás mértékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontokról 

már a Csjt. is adott iránymutatást. Az 1952. évi szöveg még csak arról rendelkezett, hogy a 

kötelezett a tartás teljesítéseképpen anyagi viszonyaihoz képest a jogosultat mindazzal köteles 

ellátni, ami annak a megélhetéséhez szükséges. Kiemelte, hogy a leszármazó és a testvér 

eltartása a nevelés és a szükséges taníttatás költségének viselésére is kiterjed. Az 1986-os 

módosítás még több támpontot adott mikor kimondta, hogy a gyermektartásdíj 

meghatározásánál figyelemmel kell lenni a gyermek tényleges szükségleteire, mindkét szülő 

jövedelmi és vagyoni viszonyaira, a szülők háztartásában eltartott más - saját, illetőleg 

mostoha - gyermekekre, valamint a gyermek saját jövedelmére is. A CSJK egyrészt – 

látszólag
381

 – bővítette a felsorolást azzal, hogy figyelembe venni rendeli a gyermeknek és rá 

tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, 

társadalombiztosítási és szociális ellátásokat, másrészt a gyermek tényleges szükségletei 

helyett az indokolt szükségletekre hivatkozik. A gyermektartási ügyek talán legnehezebb 

kérdése a gyermek tényleges / indokolt szükségleteinek meghatározása. Egyrészt – ahogy arra 

már korábban is utaltam - New York-i Egyezmény 27. cikke elismeri minden gyermek 

alapvető jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi 

és társadalmi fejlődését, s ha ebből indulunk ki, akkor az azonos életkorában lévő gyermekek 

szükségletei – speciális eseteket leszámítva (pl. egészségi állapotból adódó különbségek) – 

nagyon hasonlóak lennének. Másrészt a gyermekjogi Egyezmény is kimondja – figyelemmel 

a társadalmi különbségekre –, hogy a szülőknek lehetőségeik és anyagi eszközeik határai 

között kell biztosítaniuk a gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket, így a tartásdíj 

meghatározása minden esetben egyedi mérlegelést igényel. A szülők jövedelmi, vagyoni 

viszonyaihoz képest kell tehát meghatározni a gyermek szükségleteit. További nehézséget 

okoz az is, hogy fogyasztói társadalmunkban a választható áruk (legyen az élelmiszer, ruha, 

cipő, stb.) köre nagyon széles; a képzeletbeli egyenes egyik végén megtalálhatók az olcsó, 

többnyire nem túl jó minőségű holmik, míg a másik végén a határ a csillagos ég. (Pl. 

gyerekcipőt lehet már venni néhány ezer forintért is, de több tízezer forintos cipőt is található 

az üzletek kínálatában.) Felmerül tehát a kérdés, hogy mi az az árkategória, hol van az a határ, 

ami megfelel a gyermek érdekének, megfelelően kielégíti a gyermek szükségleteit, de 
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figyelembe veszi a szülő méltányolható érdekeit is. Szemléletbeli különbségek is állhatnak a 

szülők közti jogvita hátterében, hiszen elképzelhető, hogy a gyermekétől külön élő, jómódú, 

magas jövedelemmel rendelkező szülő teljesítőképessége ellenére nem kívánja a gyermeket 

pazarló, költekező életmódra szoktatni. „Azt, hogy mi tekinthető a gyermektartás 

szempontjából egy meghatározott korú gyermek tényleges szükségletének, személyére 

szabottan, egyéniesítve, a szülők jövedelmi- és vagyoni helyzetét is figyelembe véve kell 

vizsgálni. Amikor a bíróság a szülők megállapodásának hiányában a kiskorú gyermeket 

megillető tartásdíjról, annak mértékéről határoz, minden esetben egyéniesítve, az érintett 

gyermek megélhetéséhez, neveltetéséhez és - amennyiben lehetséges - speciális igényeihez 

igazodó indokolt kiadásokat veszi számba a szülők teljesítőképességéhez, az arányos 

teherviselés elvéhez igazodóan. A bírói gyakorlat a gyermek alapszükségletei között nevesíti 

a megfelelő lakhatásának biztosítását, a ruházkodását, az egészséges élelmezését, valamint a 

tanulmányok folytatása érdekében indokolt kiadásokat, elismerve, hogy ezen 

alapszükségletek biztosítása is igen széles skálán mozoghat. Az indokolt szükségletek körébe 

tartozhatnak a kulturális, sportolási, valamint esetenként a rendkívüli képzésben való részvétel 

költségei is, amit a szülők ugyancsak viselni tartoznak, megfelelő teljesítőképesség esetén. Az 

átlagon felüli, luxuselvárások kielégítésére azonban csak a kötelezett önkéntes vállalása 

alapján kerülhet sor. Az, hogy mi minősül luxusigénynek, ugyancsak esetenként változhat. 

Egy átlagon felüli jövedelemmel rendelkező szülőtől pl. elvárható, hogy gyermeke költséges, 

iskolán kívüli aktivitását, pl. lovaglás, tenisz és balettórák, külföldi iskolai kirándulások, 

finanszírozza. Ez tehát az adott esetben nem minősül luxuskiadásnak, míg egy közmunka 

keretében foglalkoztatott kötelezett esetében olyan kiadásként kezelendő, melynek 

finanszírozására - értelemszerűen - nem köteles. Egy élsportoló gyermek esetében az indokolt 

szükségletek körébe tartozik pl. a külföldi sporteseményeken, versenyeken való részvétel is. 

Az eredmények eléréséhez tehát a szülők jelentős anyagi áldozatvállalása szükséges. Az ilyen 

jellegű, a gyermek jövőjébe történő befektetés - természetesen a szülők teljesítőképességéhez 

mérten - nem minősül luxuskiadásnak.”
 382

 A gyermek tényleges szükségletei körében csak a 

normális megélhetéséhez szükséges olyan kiadások vehetők figyelembe, amelyek a megfelelő 

testi, lelki és értelmi fejlődéséhez szükségesek. Nem tartoznak viszont ebbe a körbe az olyan 

luxus jellegű kiadások, amelyeket a gyermek a hobbijára vagy szórakozásra költ. A saját 

autóval és motorkerékpárral rendelkező gyermek havi 100 000 forintos kiadását a bíróság 

olyannak minősítette, mint ami az átlagos gyermek kiadásait lényegesen meghaladja, s ez a 
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gyermek szükségletei körében nem vehető figyelembe. A gyermekétől különélő szülő által a 

luxus igények költségeinek fedezése céljára a gyermek részére történő zsebpénz juttatása 

azonban nem ad alapot a gyermek alapszükségleteivel kapcsolatos költségeknek a gyermeket 

gondozó szülőre történő teljes áthárítására.
383

 Ebből következik, hogy a gyermek számára a 

különélő szülő részéről adott zsebpénzt a tartásdíjba beszámítani nem lehet, erre hivatkozással 

a különélő szülő nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy a gyermek megélhetéséhez 

szükséges indokolt költségekhez hozzájárulni köteles. Látható tehát, hogy a gyermek 

megélhetését biztosító kiadások élveznek elsőbbséget, s a különélő szülő – legyen bármilyen 

magas a gyermeknek juttatott zsebpénz összege – köteles a gyermek tartásához a gyermeket 

gondozó szülőnek fizetendő tartásdíjjal hozzájárulni, hiszen korántsem biztos, hogy a 

gyermek a neki juttatott zsebpénzből hozzájárul a megélhetéséhez szükséges költségek 

viseléséhez (pl. megveszi az indokoltan szükséges ruhaneműt, cipőt, stb.).  

 Elismerve az egyediesítés szükségességét és lehetőségét, de a bizonyítást 

megkönnyítendő, és a joggyakorlat egységességét biztosítandó érdemes lenne elgondolkodni 

egy olyan megoldáson, mely – a minimálbérhez hasonlóan – évente rögzítené egy átlagos 

körülmények közt élő gyermek eltartásához szükséges havi költségeket. Ilyen megoldással 

találkozhatunk pl. Szerbiában, ahol a tartás minimális mértékét a családvédelemért felelős 

minisztérium időszakonként határozza meg.
384

 Az osztrák jogban az Igazságügyi Miniszter 

minden évben július 01. és a következő év június 30. közötti időre meghatározza a gyermekek 

átlagszükségleteit kielégítő havi összeget, melynek mértéke függ a gyermek életkorától is.
385

 

Az átlagszükségletek kielégítésére szolgáló tartásdíj havi összege 2013. 06. 30. és 2014. 07. 

01. között 170.- és 474.- Euró között változott a gyermek életkorától függően. 

 

 9.3.1.2. A kötelezett teljesítőképessége 

 

 A gyermektartásdíj megállapítása iránti perekben nem csak a gyermek indokolt 

szükségleteinek meghatározása jelent sokszor nehézséget, hanem a szülők valós jövedelmi, 

vagyoni viszonyainak feltárása is. Közismert tény, hogy napjainkban sok az eltitkolt 

jövedelem. Ez egyrészt megjelenhet akként, hogy a munkáltató bejelentés nélkül 

foglalkoztatja a munkavállalót, vagy hivatalosan bejelentett jövedelmét egészíti ki magasabb 

összegre. A jövedelem eltitkolásának másik módja szokott lenni, hogy az egyéni vállalkozói 
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tevékenységet folytató, vagy társas vállalkozás keretében tevékenykedő szülő a vállalkozását 

– legalábbis könyv szerint – veszteségesen vagy minimális haszonnal működteti. A 

jogszabályi rendelkezések értelmében nem csak a külön élő szülő jövedelmét, hanem vagyoni 

viszonyait is vizsgálni kell, így tartásdíj fizetési kötelezettsége – bár jóval körülményesebb 

bizonyítás eredményeként – hivatalos jövedelem hiányában, vagy a kimutatható 

jövedelemhez képest magasabb jövedelmet alapul véve is megállapítható. A kialakult 

gyakorlat, mely a tényleges jövedelem mellett a kötelezett szülő életviteléből vagyoni 

viszonyaira levonható következtetésekre is figyelemmel van a tartásdíj mértékének 

megállapításánál, egyértelműen a gyermek érdekét szolgálja, ám a tartásdíj iránti igényt 

érvényesítő szülő ilyen esetekben is nehéz helyzetben van, hiszen a bizonyítás terhe őrá hárul. 

Neki kell ugyanis a magasabb jövedelemre utaló életkörülményeket bizonyítania, ami sok 

esetben nem egyszerű. A Legfelsőbb Bíróság 2000. évi 318. számú Elvi Határozata már 

kötelező erővel mondta ki, hogy a gyermektartásdíj felemelésére kerülhet sor, ha a szülő 

életmódjából, költekezéséből a kimutatottnál lényegesen magasabb jövedelemre vonható le 

következtetés. Ez természetesen nem csak a tartásdíj felemelésére, hanem annak 

megállapítására is vonatkozik. A határozat indokolása rögzítette, hogy a perben a kötelezett 

pontos jövedelme nem volt feltárható, ezért a teherbíró képességét csak a vagyoni helyzetéből 

és az életviteléből kiindulva, mérlegeléssel lehetett megállapítani. A kötelezettnek a perben 

feltárt életvitele azonban olyan mértékben volt költséges, amely nem csupán az általa elismert 

havi jövedelem, hanem az elismert összeget lényegesen meghaladó mértékű bevétel elérésére 

engedett következtetni. A vagyoni, jövedelmi helyzet feltárása érdekében a bíróság 

környezettanulmányt szerezhet be, hiszen a lakáskörülmények jól tükrözik a tényleges 

vagyoni viszonyokat, vagy éppen könyvszakértőt rendelhet ki a kötelezett egyéni vagy társas 

vállalkozásának jövedelmezőségére nézve. 

 Csehországban a jogszabály lehetővé teszi, hogy a bíróság egy fiktív kötelezett szülői 

jövedelemből induljon ki a gyermektartásdíj megállapításánál abban az esetben, amikor a 

kötelezett szülő életszínvonala nyilvánvalóan nem felel meg a hivatalos jövedelmének. Fiktív 

jövedelemként a létminimum tizenötszöröséből indulhat ki.
386

 Magyarországon is érdemes 

lenne hasonló lehetőség bevezetésén elgondolkodni, mert egy ilyen megoldás ösztönözhetné a 

kötelezettet a tényleges jövedelmének feltárására, hiszen az sok esetben még mindig 

alacsonyabb lenne, mint a figyelembe vehető fiktív összeg. Ez pedig a gyermek után 
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tartásdíjra jogosult szülő igényérvényesítését könnyíthetné meg, ami egyértelműen a gyermek 

érdekét is szolgálná. 

 Sajnos gyakran előforduló eset, hogy a kötelezett szülő – a gyermektartásdíj alapjául 

szolgáló jövedelmet csökkentendő – úgy vált munkahelyet, hogy alacsonyabb munkabérrel 

járó munkaviszonyra lép, vagy szándékosan munkanélkülivé válik. A Legfelsőbb Bíróság 

108. számú – 2006. 05. 22. napjával hatályon kívül helyezett – Polgári Kollégiumi 

állásfoglalása még akként rendelkezett, hogy ha a tartásdíj fizetésére kötelezett személy azért 

hagyta ott a szakképzettségének megfelelő magasabb munkabérrel járó munkakörét, és azért 

helyezkedett el kevesebb munkabérrel járó munkakörben, hogy ezzel a tartásdíjra jogosult 

igényeit kijátssza, illetőleg a tartásdíj összegét csökkentse, ez az eljárás nem szolgálhat a 

kötelezett javára. Ez esetben tehát a tartásdíj leszállítását sem igényelheti. A 

munkahelyváltozás indokát azonban körültekintően kell vizsgálni. Bár ezt a kollégiumi 

állásfoglalást a 272. számú Polgári Kollégiumi állásfoglalás hatályon kívül helyezte, a bírói 

gyakorlatban – álláspontom szerint helyesen – rendelkezései tovább élnek. A Kúria 2012-ben 

közzétett eseti döntésében kimondta, hogy a kimutatott jövedelem helyett a valós, illetve - a 

kötelezett képzettségére tekintettel - elvárható jövedelem figyelembe vétele a 

gyermektartásdíj megállapításánál indokolt.
387

 A perbeli esetben hivatkozott arra, hogy a 

felsőfokú végzettséggel, nyelvtudással, középszintű vezetői tapasztalatokkal, informatikai 

ismerettel rendelkező kötelezett méltányolható ok nélkül lépett ki a biztos megélhetést nyújtó 

munkahelyéről, annak tudatában, hogy két kiskorú gyermek eltartására köteles. Ebben az 

időszakban szüntette meg tagsági jogviszonyát a nyereséges családi vállalkozásban is, noha az 

alapvető szülői felelősség megköveteli azt a gondoskodást, hogy a szülő a körülményeinek 

alakításakor a kiskorú gyermekével szemben fennálló tartási kötelezettségével számoljon. A 

munkaviszony elfogadható indok nélküli megszüntetése ezen kötelezettségének megszegését 

jelenti. A kötelezettől – a szülői felelősség alapján – elvárható, hogy diplomáját, nyelvtudását 

megfelelően hasznosítva olyan jövedelemszerző tevékenység folytasson, amelyből gyermekei 

számára nemcsak a minimális mértékű tartás nyújtására képes, ezért a kereseti kimutatásában 

igazolt adatok mellett a vagyoni körülményeit, életvezetését és kiadásait is mérlegelési körébe 

vonta a bíróság és ennek alapján határozta meg a fizetendő gyermektartásdíj mértékét. 

 Egy másik ügyben
388

 a bíróság kifejtette, hogy az a körülmény, hogy a kötelezett a 

szakmájában nem tud elhelyezkedni, nem mentesíti őt a tartási kötelezettség megfelelő 

teljesítése alól. A perben becsatolt munkaszerződés szerint a kötelezett az általa elismert 
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jövedelmét heti 20 órás részmunkaidőben éri el, emellett előadása szerint szabadidejében az 

élettársa testvérének a vállalkozásában ellenszolgáltatás nélkül dolgozik. Ez a körülmény 

azonban kiskorú gyermekek hátrányára nem szolgálhat. Az életkoránál és egészségi 

állapotánál fogva munkaképes szülőtől elvárható, hogy a kiskorú gyermekeivel szemben 

fennálló törvényes tartási kötelezettségének a teljesíthetősége érdekében a munkaerejét 

ellenérték fejében hasznosítsa és a részmunkaidőben elért keresetét akár alkalmi 

munkavégzéssel is kiegészítve tegyen szert magasabb, a gyermektartásdíj alapjául szolgáló 

havi jövedelemre.  

 Az alacsonyabb jövedelmet eredményező munkahely-változtatás azonban nem 

tekinthető minden esetben automatikusan olyannak, mint amivel a szülő tartási kötelezettsége 

alól próbál kibújni. Az ilyen munkahely-változtatás nem kifogásolható, ha azért történt, hogy 

a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülő a gyermekek neveléséből, gondozásából többet 

vállalhasson.
389

 A perbeli esetben a bíróság elfogadta a kötelezett azon hivatkozását, mely 

szerint a korábbi, magas jövedelemmel járó munkahelyét részben azért hagyta ott, mivel a 

túlzott mértékű munka hozzájárult a házasság megromlásához. A kötelezett önálló 

vállalkozásba kezdett, melynek eredményessége még nem volt felmérhető, de megnövekedett 

szabadidejében a kötelezett gyermekeivel ténylegesen a korábbiaknál többet foglalkozott. A 

bíróság számára – a lefolytatott bizonyítás eredményeképpen – nem volt kétséges, hogy a 

kötelezett munkahely változtatása nem azért történt, hogy gyermekeitől az anyagiakat 

megvonja, hanem megoldást jelentett annak érdekében, hogy többet lehessen együtt 

gyermekeivel, többet foglalkozhasson velük. Ezt támasztotta alá, hogy a kötelezett a 8, illetve 

4 éves gyermekek ellátására gyermekenként 50 000 forint tartásdíjat – önként – fizetett, és a 

lakásrezsihez is hozzájárul havonta 50 000 forinttal.  

 

 9.3.1.3. A tartásdíj mértéke 

 

 A gyermek szükségleteinek és a szülők jövedelmi, vagyoni viszonyainak feltárását 

követően kerül a bíróság abba a helyzetbe, hogy a kötelezett szülő által fizetendő tartásdíj 

mértékét meghatározza. A Csjt. 1986. évi módosítást megelőző szövege a tartásdíj 

mértékének meghatározására nem adott más iránymutatást, mint hogy a több egysorban 

kötelezett között (s a szülők is ilyenek) a tartási kötelezettség a kereseti, jövedelmi, vagyoni 

viszonyaik és teljesítő képességük arányában oszlik meg. A Csjt. rendelkezéseit egészítette ki 
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a korábban már hivatkozott 7/1953. (II. 8.) M.T. sz. rendelet, mely kimondta, hogy a 

kötelezettel szemben olyan összeget kell megállapítani, amely eléri a kötelezett átlagos 

keresetének 20 %-át. Amennyiben a kötelezett legalább két másik gyermek eltartásáról volt 

köteles gondoskodni, úgy a tartás ennél alacsonyabb mértékben is megállapítható volt azzal, 

hogy az összes tartási igény a kötelezett keresetének 50 %-át ekkor sem haladhatta meg. 

Ugyanezeket a rendelkezéseket tartalmazta a 12/1974. (V. 14.) M.T. sz. rendelet is, de már 

bővítette a tartásdíj megállapításánál figyelembe veendő körülményeket; s akként 

rendelkezett, hogy a gyermeket gondozó szülő anyagi körülményeire figyelemmel a 20 %-os 

mértéktől nem csak lefelé, de felfelé is el lehet térni. A gyermekek egyenlőségének jegyében 

leszögezte, hogy a tartásdíjat úgy kell megállapítani, hogy egyik gyermek se kerüljön a 

másiknál kedvezőtlenebb helyzetbe. A 12/1974. (V. 14.) M.T. sz. rendelet végrehajtására 

kiadott 8/1974. (VI. 27.) IM rendelet a bíróság belátására bízta, hogy a tartásdíjat 

százalékosan vagy határozott összegben állapítja-e meg. Annyi iránymutatást adott, hogy a 

százalékos marasztalást mellőzni kellett, ha a jövedelem nagyarányú változása folytán 

méltánytalan eredményre vezethetett, vagy a behajtásánál különös nehézséget okozott volna a 

százalékos megállapítás. Az 1986. évi IV. törvénnyel bevezetett módosítások 

eredményeképpen került be a Csjt-be, hogy a tartásdíj összegét gyermekenként általában a 

kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell megállapítani, és a tartásdíj megállapítható 

százalékos arányban (alapösszeg megjelölése mellett), határozott összegben, vagy határozott 

összegben és bizonyos jövedelmek százalékában. Ezen szabályozás kialakításakor – melynek 

gyökerei már a 12/1974. (V. 14.) M.T. sz. rendeletben is megjelentek – még alacsony volt a 

munkanélküliség, csekély volt az önfoglalkoztatók (egyéni vállalkozók, társas vállalkozás 

keretében tevékenykedők) száma, és a mainál jóval kisebbek voltak a jövedelemkülönbségek. 

Ezen viszonyok mellett mind a gyermek, mind a szülők érdekének megfelelt a százalékos 

arányban történő marasztalás, hiszen így a tartásdíj automatikusan – külön peres eljárások 

nélkül – követte a kötelezett jövedelmének változását, az alapösszeg meghatározása pedig 

biztosította, hogy a gyermek mindenképpen (jövedelem csökkenése esetén is) hozzájusson a 

szükségleteit biztosító tartáshoz. A 4/1987. (VI. 14.) IM. rendelet értelmében a tartásdíj alapja 

elsősorban a tartásra köteles személy részére a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő 

fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres személyi 

juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi 

illetmény stb.) címén juttatott összes járandóság, valamint a személyi jellegű egyéb 

kifizetésként, illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelem 

(végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.). Az, 
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hogy százalékos marasztalás esetén a tartásdíj a prémium, a jutalom, a 13. havi fizetés és 

végkielégítés
390

 összegéből is levonásra került a tartásra kötelezett szempontjából vezethetett 

méltánytalan eredményre. Egyrészt ezek a juttatások esetlegesek, másrészt így a gyermeket 

gondozó szülő a gyermek szükségleteit meghaladó mértékű tartásdíjhoz juthatott. A gyermek 

érdeke szempontjából ez a szabályozás természetesen nem volt kifogásolható, bár nem biztos, 

hogy a gondozó szülő feltétlenül a gyermekre fordította a gyermektartásdíjban jelentkező 

többletet. 

 Annak érdekében, hogy a gyermek szükségletei minél szélesebb körben kielégítést 

nyerhessenek, a hivatkozott IM rendelet lehetővé tette a más, munkaviszonyból, további 

munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetőleg a nem 

munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem (pl. megbízási díj, táppénz, nyugdíj, 

munkanélküli járadék, újítási díj, tőkejövedelem) alapul vételét is. Kimondta azonban, hogy 

nem képezi a tartásdíj alapját a költségtérítés, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, 

illetve a hasonló jellegű egyéb járandóság. Ezeket a juttatásokat azonban nem lehet teljesen 

figyelmen kívül hagyni, hiszen pl. az étkezési, üdülési hozzájárulás csökkenti a kötelezett 

jövedelméből e célokra fordítandó kiadásokat. A visszaéléseket a gyermek érdekében 

megakadályozandó a bírói gyakorlat akként foglalt állást, hogy a végzett munka anyagi 

elismerését szolgáló rendszeres személyi juttatás a gyermektartásdíj alapjához tartozik akkor 

is, ha a munkáltató azt költségtérítésnek tünteti fel.
391

  

 Az osztrák jog is alkalmazza a gyermektartásdíj százalékos arányban történő 

meghatározását, de nem a hazaihoz hasonló tág kategóriát alkalmazva, hanem a gyermekek 

életkorához igazodóan meghatározott mértékben. 6 év alatti gyermek esetén a kötelezett nettó 

jövedelmének 16 %-a a kiindulási alap, 6 és 10 éves kor között 18 %, 10 és 15 év közötti 

gyermek esetén 20%, míg 15 éves kor felett már 22 %. Ezeket az értékeket csökkenteni kell 

minden további 10 év alatti gyermekek esetén gyermekenként 1%-kal, 10 év feletti 

gyermekenként 2 %-kal. A fizetendő tartásdíj mértékét a házastárs részére nyújtott tartás is 

csökkentheti 3 %-kal a házastárs saját jövedelmétől függően. Egy példával élve: Az apa 

második feleségével és 3 éves gyermekével él, s első házasságából egy 9 és egy 14 éves 

gyermek tartására köteles, akkor a tartásdíj mértékét az osztrák jog szerint az alábbiak szerint 

kell kiszámítani. A 9 éves gyermekre nézve a kiindulási alap 18 %, ezt csökkenteni kell 1 %-
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kal a 3 éves gyermekre tekintettel, 2 %-kal a 14 éves gyermekre tekintettel és 3 %-kal a 

házastársra tekintettel. Így a tartásdíjat 12 %-ban kell az ő esetében meghatározni, míg a 14 

éves gyermek után fizetendő tartásdíj mértéke 15 % lesz. A százalékos mérték 

iránymutatásként szolgál annak érdekében, hogy hasonló esetekben hasonló tartásdíjak 

kerüljenek meghatározásra. Ha azonban a fenti százalékok figyelembe vételével megállapított 

tartásdíj jelentősen meghaladja az adott gyermek átlagszükségleteként az Igazságügyi 

Minisztérium által meghatározott havi összeget, akkor a tartásdíj alacsonyabb százalékban is 

meghatározható.
392

 Az osztrák jog a %-os mérték meghatározásakor figyelemmel van arra, 

hogy a gyermekkel kapcsolatos kiadások az életkor előrehaladtával emelkednek, ugyanakkor 

a gyermek érdekeivel ellentétesnek tartom, hogy a gyermektartásdíj mértékét a házastársat 

illető tartásra tekintettel csökkenteni lehet. A magyar joggyakorlat a %-os marasztalás 

esetében nem tett különbséget a gyerekek között azok életkora alapján. A közös háztartásban 

nevelkedő gyermekek esetében - hacsak a gyermekek egészségi állapota, vagy más ok 

kifejezetten nem indokolta - a tartásdíj gyermekenként azonos mértékben került 

megállapításra. 

 Az új Ptk. megalkotásakor a jogalkotó már figyelemmel volt azokra a társadalmi 

változásokra
393

, melyek egyre gyakrabban indokolják a tartásdíj határozott összegben történő 

megállapítását a százalékos marasztalással szemben. Így az új jogszabály szerint a 

gyermektartásdíjat is határozott összegben kell megállapítani azzal, hogy a tartásdíj összegét a 

kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni.
394

 Annak 

érdekében, hogy a gyermek megélhetése hosszabb távon – külön peres eljárások indítása 

nélkül is – biztosítva legyen, a törvény lehetővé teszi, hogy a bíróság ítéletében úgy 

rendelkezzen, hogy a tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi 

Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével - külön 

intézkedés nélkül - módosuljon. A hivatkozott rendelkezés vitán kívül a tartásdíjra jogosult 

gyermek érdekét szolgálja, de a kötelezett szülőre, és az ő háztartásában eltartott más 

gyermekekre nézve méltánytalan eredményre vezethet, hiszen a kötelezett jövedelme 

korántsem biztos, hogy minden évben – legalább az inflációt követő mértékben – emelkedik. 

Köztudomású, hogy pl. a közszférában közalkalmazotti, köztisztviselői, szolgálati, vagy más, 

munkaviszony jellegű jogviszonyban foglalkoztatottak jövedelme több éven át változatlan. 

Így ha a kötelezett szülő tartásdíj fizetési kötelezettsége minden évben – még ha csekély 
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mértékben is – de automatikusan emelkedik, úgy ennyivel kevesebb jövedelme marad a 

háztartásában természetben eltartott gyermekei megélhetésére.  

 A fent említett nehézségeken túl további problémát jelent, ha a kötelezett szülő 

külföldön vállal munkát. Ezekben az esetekben ugyanis többnyire, vagy szinte biztosan 

magasabb jövedelemre tesz szert, mintha Magyarországon dolgozna, ám kétségtelen, hogy a 

megélhetési költségek is magasabbak lehetnek külföldön, mint itthon. A más országban 

történő munkavállalás is többféle módon valósulhat meg. Nem ritka, hogy a szülő feketén, 

tehát nem hivatalosan vállal munkát külföldön. Ebben az esetben a problémák halmozódnak, 

hiszen azok a nehézségek is felmerülnek, mint itthoni be nem jelentett munkavégzés esetén. 

Ha hivatalosan történik a munkavégzés, akkor az megvalósulhat magyar munkáltató 

alkalmazottjaként külföldi kiküldetés keretében, vagy közvetlenül külföldi cég 

alkalmazásában. Ez utóbbi esetben jellemzően magasabb jövedelem érhető el, míg az előbbi 

esetben rendszerint alacsony alapbérre tevődik rá a többletköltségek fedezésére szolgáló 

költségtérítés. A Csjtr. II. 10. § (5) bekezdése értelmében tartós külföldi szolgálatot teljesítő, 

külföldön magyar hatósági engedéllyel munkát vállaló, valamint ösztöndíjasként külföldön 

tartózkodó kötelezett esetében a tartásdíj alapja a kötelezett belföldi munkaviszonyára 

megállapított munkabér és juttatás, ennek hiányában a nem munkaviszonyból származó 

jövedelem. Ebben az esetben is megfelelően alkalmazni kell azt a rendelkezést, mely szerint a 

tartásdíj megállapításánál a más, munkaviszonyból, további munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, illetőleg a nem munkaviszonyból származó 

rendszeres jövedelmet (pl. megbízási díj, táppénz, nyugdíj, munkanélküli járadék, újítási díj, 

tőkejövedelem) is alapul kell venni, ha a bérköltség, rendszeres személyi juttatás, valamint a 

személyi jellegű egyéb kifizetésként, illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó 

egyéb jövedelem alapján megállapítható tartásdíj a gyermek indokolt szükségleteit nem 

fedezi. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy „a külföldön szerzett bejelentett munkaviszonyon 

alapuló, legális és igazolt munkabér – szemben a hazai bérrel – nem vehető figyelembe 

automatikusan a gyermektartásdíj alapjaként.”
395

 Ha tehát a kötelezett külföldön végez 

munkát, a tartásdíj megállapításához széles körű, bonyolult bizonyítási eljárás lefolytatása 

szükséges. A jogszabályi rendelkezések értelmében meg kell vizsgálni hogy van-e belföldön 

jövedelme, s ha igen, az milyen összegű. Ha nincs belföldön jövedelme, akkor a kötelezett 

korábbi belföldi jövedelmét kell feltárni, s ha ez sem lehetséges, akkor a külföldön végzett 
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munka belföldi díjazását, azaz az adott munkakörben belföldön elérhető átlagjövedelmet kell 

alapul venni. Amennyiben az így feltárt jövedelem alapján megállapítható tartásdíj a gyermek 

megfelelő színvonalon való ellátásához nem elegendő, akkor vehető figyelembe a kötelezett 

külföldi jövedelme. Ebben az esetben viszont a külföldi munkavégzéssel járó többletköltségek 

is vizsgálat tárgyát kell, hogy képezzék. Problémát jelenthet továbbá a forintban kapott 

alacsony munkabér és a külföldi pénznemben (többnyire euróban) kapott jóval magasabb 

összegű költségtérítés közti jelentős különbség. Ezt a bírói gyakorlat akként orvosolta, hogy 

bár leszögezte, hogy a többletköltségek fedezeteként külföldön kapott költségtérítés a 

gyermektartás alapjaként nem vehető figyelembe, de a tartásdíj mértékének meghatározása 

során mégis értékelni kell, hogy a tartásra kötelezettnek a saját megélhetését nem teljes 

egészében a tartás alapjául szolgáló jövedelemből kell biztosítania. A Legfelsőbb Bíróság 

több eseti döntésében
396

 is kifejtette azt, hogy a munkavállaló részére kifizetett juttatás 

jogcímét illetően nem a juttatás elnevezésének, hanem a rendeltetésének van elsősorban 

jelentősége. Ezért, bár a költségtérítésként kapott összeg nem vehető munkabérként 

figyelembe, ha az e címen feltüntetett és kifizetett összegről megállapítható, hogy annak 

rendeltetése nem a felmerült költségek megtérítése, hanem az a munkaviszonyon alapuló 

személyes közreműködést, a végzett munka anyagi elismerését szolgálja, ténylegesen a 

munkabérrel vonható egy kategóriába. Az 1214. számú Elvi Határozatában
397

 pedig 

rámutatott arra is, hogy a végzett munka anyagi elismerését szolgáló rendszeres személyi 

juttatás a gyermektartásdíj alapjához tartozik akkor is, ha a munkáltató azt költségtérítésnek 

tünteti fel. A Munka Törvénykönyve a munkabér fogalmát nem határozza meg, ezért a 

Legfelsőbb Bíróság családjogi és munkajogi ügyekben folytatott egységes ítélkezési 

gyakorlata szerint esetenként kell állást foglalni abban, hogy a munkaviszony alapján a 

munkavállalónak kifizetett valamilyen összeg munkabérnek minősül-e, vagy sem. Ebből a 

szempontból nem a juttatás elnevezésének, hanem a juttatás tényleges tartalmának van 

jelentősége. Ha a munkavállaló a juttatást a munkaviszonybeli kötelezettségek teljesítésére 

tekintettel kapta, az munkabérnek minősül, míg a munkavégzéssel összefüggésben felmerült 

költségeinek fedezetére kapott összeg költségtérítésnek.
398

 Az itt kifejtettekből az következik, 

hogy a tartásdíj alapjának a meghatározása során a költségtérítés összegét a külföldön munkát 

végző kötelezett esetében is csak akkor és annyiban kell (és lehet) figyelmen kívül hagyni, ha 

és amennyiben azt a kötelezett nem a munkaviszonybeli kötelezettségeinek a teljesítéséért, 
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hanem a külföldi munkavégzésével kapcsolatban felmerült többletköltségeinek a fedezeteként 

kapta. Ez esetben tényleges többletköltségek fedezeteként külföldön kapott költségtérítés a 

tartás alapjaként nem vehető ugyan figyelembe, a tartás mértékének a meghatározása során 

azonban ilyen esetben is értékelendő az a tény, hogy a tartásra kötelezettnek a saját 

megélhetését nem, illetve nem teljes egészében a tartás alapjául szolgáló jövedelemből kell 

biztosítania. Látható tehát, hogy a bírói gyakorlat messzemenően figyelemmel van a gyermek 

érdekére külföldi munkavégzés esetben is, és igyekszik biztosítani, hogy a külföldi 

munkavállalással elért magasabb életszínvonal előnyeiből a gyermek is részesülhessen. 

 A törvény – a felek körülményeiben bekövetkező változásokra figyelemmel – lehetővé 

teszi a bírói ítélettel, vagy a felek megegyezésével megállapított gyermektartásdíj összegének 

felemelését vagy leszállítását. A gyermek megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében 

azonban szükséges, hogy a tartásdíj lehetőség szerint kiszámítható legyen, indokolatlan 

csökkentésére ne kerülhessen sor. Ennek érdekében a Legfelsőbb Bíróság korábbi eseti 

döntésében kifejtette, hogy az egyezségben vállalt, a kötelezett jövedelméhez és a gyermek 

szükségleteihez képest magas összegű gyermektartásdíj leszállítását a kötelezett csak akkor 

kérheti, ha bizonyítja, hogy az egyezségkötés idején fennállt körülményei illetve a gyermekek 

szükségletei olyan mértékben megváltoztak, ami a leszállítást indokolja.
399

 Az így kialakult 

bírói gyakorlat tehát ösztönzi a szülőket a megfontolt egyezségkötésre, a pillanatnyi 

érdekekkel szemben (pl. a házasság mielőbbi felbontása érdekében előnytelen megállapodás 

megkötése) a hosszú távú érdekek szem előtt tartására. Indokolt lenne a felek jövedelmi, 

vagyoni viszonyinak, egyéb körülményeinek rögzítése (írásbeli megállapodásban, vagy 

bírósági jegyzőkönyvben) abban az esetben is, ha a felek a gyermektartásdíjról akár perben, 

akár peren kívül megegyeznek, mert ez később, a tartásdíj felemelése vagy leszállítása iránti 

igény érvényesítésekor megkönnyítené a bizonyítást, hiszen a megállapodásban rögzített 

viszonyokhoz képest kellene vizsgálni a körülmények változását.  

 A szülőkben bizonyos esetekben felmerül az igény, hogy a gyermektartási 

kötelezettséget és vagyoni viszonyaikat egységesen rendezzék akként, hogy a tartásdíj 

fizetésére köteles szülő tartási kötelezettségének nem havonta fizetendő tartás formájában, 

hanem meghatározott vagyontárgy átadásával, tulajdonjogának átruházásával tesz eleget. A 

106. számú Polgári Kollégiumi állásfoglalás megállapította, hogy a jogszabályok nem tiltották 

olyan tartalmú megállapodás létesítését, amely szerint a tartásra kötelezett a tartási 

kötelezettségének kiegyenlítéséül megfelelő vagyontárgyat (pénzösszeget) ad át a gyermeket 
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ténylegesen eltartó, gondozó személynek a gyermek részére. Az ilyen megállapodás bírósági 

egyezségbe volt foglalható, de létrejöhetett peren kívül is. Ha a felek a megállapodásukat 

bírósági egyezségbe foglalták, az 1959. évi IV. tv. 19. §-ának (2) bekezdése szerint a bíróság 

bírálta el, hogy a megállapodás megfelel-e a gyermek érdekének. Ha azonban a megállapodás 

peren kívül jött létre, annak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása volt szükséges. Ha 

a felek a megállapodásuk jóváhagyását a gyámhatóságtól nem kérték, egy későbbi perben a 

bíróság maga bírálta el, hogy a megállapodás a gyermek érdekének megfelelt-e. A 

gyermektartás ilyen módon történő rendezése kellő körültekintést igényelt, hiszen a tartás 

fejében átadott vagyontárgy (többnyire a közösen lakott ingatlan tulajdoni hányada, vagy 

gépkocsi) az esetek többségében nem volt alkalmas arra, hogy abból a gyermek 

megélhetéséhez szükséges költségeket közvetlenül fedezni lehessen. A gyermek tartásra való 

feltétlen jogából következett, a hogy bíróság érvényes megállapodás esetén is kötelezhette a 

tartásra kötelezett személyt a gyermek részére tartásdíj fizetésére, ha ez a gyermek megfelelő 

tartásának biztosítása érdekében szükségessé vált.
400

 Ez pedig a kötelezettre nézve jelentett 

kockázatot, s nyithatta meg a későbbi jogvita lehetőségét. A megállapodás érvényességének 

ugyanis nem volt feltétele, hogy abban összegszerűen megjelöljék a tartásdíj havi mértékét, 

illetve a juttatott vagyontárgy értékét és azt, hogy a vagyontárgy mennyi ideig elegendő a 

tartás fedezésére.
401

 A különélő szülőt terhelő kockázatot, a gondozó szülő joggal való 

visszaélésének lehetőségét csökkentette a bírói gyakorlat, melynek értelmében a bíróság a 

tartásra kötelezettet a fentiek szerinti megállapodás esetében is kötelezhette ugyan a gyermek 

részére tartásdíj fizetésére, de csak akkor, ha ez a gyermek megfelelő tartásának biztosítása 

érdekében szükséges. Erre azonban csak kivételesen, abban az esetben kerülhetett sor, ha a 

felek körülményeiben előre nem látható, lényeges változás állt be és az így megváltozott 

körülmények között vált elengedhetetlenné a gyermek megfelelő ellátása érdekében nyújtandó 

többletjuttatás. Ilyen kedvezőtlen változás lehetett például, ha a gyermeket gondozó szülő 

munkaképtelenné vált. A gyermeket természetben gondozó szülő tehát nem hivatkozhatott 

arra, hogy a gyermek ellátása a koránál fogva költségesebbé vált, mert ezzel a megállapodás 

időpontjában számolnia kellett, illetve a tartás ellenértékeként adott vagyontárgy (többnyire 

ingatlan) értéke is arányosan emelkedhetett. Hasonlóan nem szolgálhattak alapul a tartásdíj 

megállapítására a gazdasági megszorító intézkedések sem, hiszen ezek mindkét szülőt, illetve 

gyermekeiket is érintették.
402
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 Az új Ptk. is lehetővé teszi, hogy a szülők megállapodhassanak abban, hogy a 

gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy 

pénzösszeg egyszeri juttatásával tegyen eleget. A jogviták megelőzése, illetve könnyebb 

elbírálása érdekében azonban kimondja, hogy a megállapodás csak akkor lesz érvényes, ha 

abban a felek meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, 

és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja. Normatív 

rendelkezésként jelenik meg az a bírói gyakorlatban kialakult szabály, mely szerinti 

megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények előre nem 

látható, lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos 

érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt.
403

 

 A gyermek érdekét tartja szem előtt az új Ptk. Családjogi Könyve akkor is, mikor 

lehetővé teszi, hogy a gyermekkel közös háztartásban élő szülőt kötelezze a bíróság tartásdíj 

fizetésére abban az esetben, ha a szülő a gyermek eltartásához nem járul hozzá.
404

 Megoldást 

jelenthet ez olyan esetben, mikor a szülő pl. szenvedélybetegsége (italozás, szerencsejáték) 

miatt jövedelmével egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben járul hozzá a családi 

kiadásokhoz, de ezen életvitele ellenére házastársa, élettársa nem szakítja meg vele a fennálló 

életközösséget. Ilyen esetben a bírósági ítéleten alapuló munkabérből való letiltás segíthet 

abban, hogy a háztartás anyagi terheit viselő fél segítséget kapjon a gyermek eltartásához. 

 

 9.3.1.4. A gyermektartás speciális esetei 

 

 Ahogy arra már korábban utaltam a Kúria egy 1917-ben meghozott eseti döntésében 

megállapíthatónak tartotta a mostohaszülő tartási kötelezettségét. A Csjt. az 1952-es 

elfogadása óta kifejezetten szabályozta a mostohaszülő tartási kötelezettségét, kimondva, 

hogy a szülő házastársa köteles háztartásában eltartani a vele együtt élő házastársának olyan, 

tartásra szoruló kiskorú gyermekét (mostohagyermek), akit házastársa az ő beleegyezésével 

hozott a közös háztartásba. A tartási kötelezettség mindkét házastársat egy sorban terheli. Az 

új Ptk. ezt – a korábban kialakult bírói gyakorlat alapján
405

 – annyiban egészíti ki, hogy 

egyértelművé teszi, hogy a mostohaszülő tartási kötelezettsége nem érinti a vér szerinti szülő 

tartásdíj-fizetési kötelezettségét. Ily módon azt is mondhatjuk, hogy a mostohaszülővel 

nevelkedő gyermek mintegy „dupla” tartásban részesül. Természetesen a mostohaszülő tartási 
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kötelezettsége más jellegű, mint a vér szerinti szülőé, hiszen csak a gyermek vér szerinti- és 

mostohaszülőjének együttélésének ideje alatt terheli a mostohaszülőt, tehát ez mindenképpen 

természetbeni tartást jelent. A gyermek tartásáról természetben gondoskodó mostohaszülő 

saját vér szerinti, tőle különélő gyermeke tartása alól sem mentesülhet, így az ő tartásdíj 

fizetési kötelezettségét a mostohagyermek tartása nem érinti, legfeljebb a fizetendő tartásdíj 

mértékét befolyásolhatja, hogy mostohagyermekének eltartásához is köteles hozzájárulni. A 

vérszerinti és a mostohagyermek közötti jogosulti sorrendet a Csjt. nem szabályozta. Az új 

Ptk. már akként rendelkezik, hogy a vér szerinti gyermek, a mostoha- és a nevelt gyermek egy 

sorban jogosultak a tartásra. A mostohaszülő tartási kötelezettsége a kiskorú mostohagyermek 

tartására terjed ki. 

 A legelemibb érdek természetesen a kiskorú gyermek eltartásának biztosítása, de 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy a nagykorúság betöltéséből sem következik egyenesen az, 

hogy a gyermek önmaga eltartására képessé vált. Már a Csjt. hatályba lépését megelőző bírói 

gyakorlat is alapvetően figyelemmel volt arra, hogy a gyermek mikor vált munkaképessé, így 

a keresőképes életkor volt az a határ, ameddig a gyermek tartásra volt jogosult. Ez az 1900-as 

évek közepén többnyire a nagykorúvá válást megelőzően bekövetkezett. Erre figyelemmel 

már a Csjt. 1952-es szövege is akként rendelkezett, hogy az a gyermek, akinek szabad 

rendelkezése alatt álló saját keresménye van, de a szülői háztartásában él, köteles 

keresményéből megfelelő mértékben hozzájárulni a háztartás költségeihez. Nem hagyta 

azonban figyelmen kívül a jogalkotó azt sem, hogy azon gyermekek viszont, akik 

nagykorúságuk betöltését követően is tanulmányaikat folytatják – melyhez nem csak az 

egyénnek, de a társadalomnak is érdeke fűződik – magukat eltartani továbbra sem lesznek 

képesek. Az ő érdekükben a törvény kimondta, hogy a tartásra a munkaképes leszármazó is 

jogosult, ha erre szükséges tanulmányai folytatása érdekében rászorul. Tekintettel arra, hogy a 

Csjt. ennél részletesebben nem szabályozta a nagykorú, de továbbtanuló gyermek tartásának 

feltételeit, azt a bírói gyakorlatnak kellett kialakítania. E körben a gyakorlat különbséget tett 

aszerint, hogy a gyermek nagykorúságát követően milyen tanulmányokat folytat. Amennyiben 

a gyermek középfokú tanulmányai nyúlnak át a nagykorúság idejére, úgy a kialakult ítélkezési 

gyakorlat a középiskolai tanulmányok végzésének idejére a tartásra való jogosultságot és 

kötelezettséget változatlanul fennállónak tekintette, s alapvetően a kiskorú gyermek tartására 

vonatkozó szabályokat rendelte alkalmazni. Ez azért is volt fontos, mert a tartásra való 

rászorultságát a gyermeknek ebben az esetben nem bizonyítani, hanem vélelmezni kellett.
406
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Ezt a bírói gyakorlatban kialakult szabályt rögzíti az új Ptk. 4:214. §-a, mely kimondja, hogy a 

rászorultsági vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfeljebb a huszadik 

életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. 

Az életkor meghatározásánál figyelemmel volt a jogalkotó egyrészt arra, hogy a gyermekek 

többsége 7 éves korban kezdi meg tanulmányait, másrészt arra, hogy a szakközépiskolai 

képzések sok esetben 5 évet vesznek igénybe.  

 A továbbtanuló, munkaképes, nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályok tehát 

csak a középiskolai tanulmányait befejezett, továbbtanuló gyermek vonatkozásában 

alkalmazhatóak. Meg kellett határoznia a bírói gyakorlatnak azt is, hogy milyen tanulmányok 

jogosítják fel a munkaképes leszármazót a tartásra. Az 1974-ben elfogadott, azóta többször 

módosított XXIX. számú Polgári Elvi Döntés részletezte, hogy a szükséges tanulmányok 

körébe tartozik a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzését követően valamely 

szakképzettség megszerzéséhez szükséges további tanfolyamnak a végzése (pl. gyors- és 

gépíró, nyelv-, számítástechnikai, menedzserképző tanfolyam stb.), valamint főiskolai, 

egyetemi tanulmányok folytatása a főiskola, egyetem nappali tagozatán. Ha tehát a gyermeket 

a középiskola befejezése után a választott életpályára előkészítő tanfolyamra, főiskola, 

egyetem nappali tagozatára felvették, a tartásra kötelezett, s arra képes szülő nem 

hivatkozhatott arra, hogy a nagykorúságát elért gyermek munkaviszonyt létesítsen, és 

tanulmányai költségeiről, valamint megélhetéséről maga gondoskodjék. A bírói gyakorlat a 

szakmunkásképző után az érettségi vizsga letételével járó szakközépiskolai tanulmányok 

folyamatos végzését olyan szükséges tanulmánynak minősítette, amely a nagykorúvá vált 

gyermek tartásdíj iránti igényét megalapozza.
407

 Úgyszintén szükséges tanulmánynak minősül 

a tartásdíjra való jogosultság szempontjából a második szakma megszerzése, ha a nagykorú 

gyermeknek rajta kívülálló okból nincs módja arra, hogy eredeti szakmájában 

elhelyezkedjék.
408

 Ez azonban csak a főszabály alóli kivételként értelmezhető, tehát minden 

esetben vizsgálni kell, hogy a gyermek az elsőként megszerzett szakmájában miért nem tud 

elhelyezkedni (pl. egészségügyi ok). Az azonos, vagy alacsonyabb szintű második szakma 

megszerzése a már meglévő képzettség mellett általában nem minősül szükséges 

tanulmánynak. A felsőoktatásban lezajlott reformokra (bolognai folyamat) az ítélkezési 

gyakorlat is reagált, elismerte, hogy az alap- és mesterképzés elengedhetetlenül szükséges 

lehet a választott pályán való elhelyezkedéshez, ezért a tanulmányoknak erre az időszakára a 

nagykorú gyermek a tartásdíjra igényt tarthat. A mesterképzés biztosít ugyanis a korábbi 
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egyetemi végzettséggel azonos szintű képzettséget, így a mesterképzés ideje alatt a 

munkaképes, nagykorú gyermek a tartásra jogosultnak tekintendő.
409

 A doktori képzésben 

való részvétel azonban már nem minősül olyan tanulmánynak, melynek folytatásához a szülő 

anyagi hozzájárulásra kötelezhető.
410

  

 A nagykorú gyermekkel szemben már – a tartásra való jogosultság feltételeként – több 

elvárást is támaszt a kialakult bírói gyakorlat, illetve ennek nyomán az új Ptk. A tanulmányok 

végzésével kapcsolatos elvárás, hogy a gyermek a továbbtanulásra alkalmas legyen, 

tanulmányait megfelelően, indokolt időben, folyamatosan végezze. „A gyermeknek a 

továbbtanulásra való alkalmatlanságát lehet megállapítani, ha főiskolai, egyetemi 

tanulmányait szellemi vagy testi adottságainál fogva tartósan nem képes eredményesen 

folytatni. A nagykorú gyermek általában csak tanulmányainak folyamatos végzése esetén 

követelhet jogszerűen tartásdíjat. A folyamatosságot azonban nem szakítja meg a főiskolai, 

egyetemi tanulmányok végzését megelőzően megkívánt egy-két éves gyakorlati munka, a 

sorkatonai szolgálat, a betegség vagy más rendkívüli ok. Azt a kérdést tehát, hogy a 

megszakítás idejére tartásdíj a gyermeket mennyiben illeti meg, az alapul szolgáló ok 

figyelembevételével kell megítélni. Szünetel a tartási kötelezettség, ha a megszakítás ideje 

alatt a gyermek megélhetése biztosítva van, vagy arról maga képes gondoskodni. Ha a 

gyermek a továbbtanulást megelőzően hosszabb idő alatt akkori életkörülményeinek 

megfelelően választott életpályán már elhelyezkedett, rendszerint nem várható el a szülőtől, 

hogy több évi megszakítás után fedezze a továbbtanulás (újabb tanulás) költségét, és erre az 

időre újból tartásdíjat fizessen”.
411

 Egy eseti döntésében a Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy 

nem teszi indokolttá a tanulmányok megszakítását önmagában az, ha a nagykorú gyermek a 

középiskolai érettségit követő sikertelen főiskolai felvételi vizsga után huzamosabb időn át 

(mintegy három éven keresztül), munkaviszony keretében folytatott rendszeres kereső 

tevékenység mellett középfokú szoftver üzemeltetői tanfolyamot végzett, annak befejezése 

után pedig az eredeti elképzelésétől eltérő képzési irányú főiskolai felvételire készült. A 

sikeres felvételit követő nappali tagozatos felsőfokú tanulmányait így csak három évvel a 

középiskolai tanulmányainak befejezése után, a tőle különélő szülő hozzájárulásának 

hiányában kezdte meg, anélkül, hogy az ahhoz szükséges anyagi fedezet előteremtése 

érdekében az általa elért jövedelem egy részét megtakarította volna. A középfokú tanfolyami 

végzettség ugyanis a 21 éves gyermek számára már megfelelő elhelyezkedési lehetőséget 
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biztosított, ezért a társadalom általános erkölcsi felfogása szerint elvárható tőle az, hogy a 

továbbtanulását - a szülők anyagi áldozatvállalása nélkül - saját fokozott erőfeszítéssel - 

levelező tagozaton, a szükséges anyagi fedezetre való előtakarékosság mellett, vagy akár 

diákhitel igénybevétele útján - biztosítsa. Önmagában a diákhitel igénybevételének lehetősége 

azonban a szülő tartásdíj fizetési kötelezettségét nem zárja ki.
 412

 „A tartási kötelezettség 

megállapítására kivételesen akkor kerülhet sor, ha az életpályától eltérő vagy magasabb 

képzettség megszerzését igénylő újabb életpálya a gyermek összes körülményére, különösen 

egészségi állapotára tekintettel feltétlenül indokolt, és a kötelezett kereseti, jövedelmi 

viszonyai alapján a társadalmi felfogás szerint továbbtaníttatása a kötelezettől elvárható (pl. a 

megszerzett képesítés az időközben bekövetkezett változások folytán megélhetését nem 

biztosítja).”
413

  

 Az új Ptk. a szülő tartási kötelezettségét főszabály szerint a gyermek 25 éves korában 

maximálja, kimondva, hogy a szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló 

gyermekének tartására csak rendkívül indokolt esetben kötelezhető. Ez az életkori 

meghatározás figyelemmel van a XXIX. sz. PED-ben megfogalmazott követelményekre, 

hiszen ha a gyermek tanulmányait folyamatosan, megfelelő színvonalon végzi, 

vizsgakötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz, úgy huszonöt éves korára meg tudja 

szerezni akár az egyetemi szintű végzettséget is. Ha tanulmányait – önhibájából – ezen életkor 

betöltéséig nem tudja befejezni, úgy a szülőtől sem várható el, hogy a gyermek érdekében 

további terheket vállaljon.  

 A továbbtanuló gyermek magatartásával kapcsolatos követelmények is 

megfogalmazásra kerültek, hiszen a nagykorú gyermek már válhat a tartásra érdemtelenné. A 

nagykorú gyermektől ugyanis már elvárható, hogy szülőjével szemben ne csak elvárásai 

legyenek, hanem magatartásával „szolgáljon rá” a szülői tehervállalásra. A nagykorú gyermek 

érdemtelenségét megalapozza a kötelezett szülővel, vagy vele együttélő közeli 

hozzátartozójával szemben tanúsított, súlyosan kifogásolható, felróható magatartás. Számos 

esetben sérelmezi a tartásra kötelezett szülő, hogy nagykorúvá vált gyermeke vele a 

kapcsolatot nem tartja, őt továbbtanulási szándékáról nem értesíti, a tartásdíjra azonban mégis 

igényt tart. A Legfelsőbb Bíróság elvi határozatában kifejtette, hogy a nagykorú gyermek 

tartásra való érdemtelensége a különélő szülővel való kapcsolattartástól kellő indok nélkül 

elzárkózó, passzív magatartással is megvalósulhat.
414

 A bírói gyakorlatra figyelemmel az új 
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Ptk. már érdemtelenségi okként fogalmazza meg, ha a nagykorú gyermek a kötelezettel kellő 

indok nélkül nem tart kapcsolatot.
415

 Gondosan kell azonban vizsgálni mindegyik esetben azt 

is, hogy mi vezetett a gyermek ezen negatív megítélés alá eső magatartásához. Az új törvény 

már a gyermek kötelezettségeként írja elő, hogy szülőjét tájékoztatassa továbbtanulási 

szándékáról, ám e kötelezettség elmulasztása nem eredményezi a tartásra való jogosultság 

megszűnését.  

 A gyermek tanulási lehetőségének biztosítása érdekében, a rokontartás általános 

szabályaira figyelemmel a bíróság lehetőséget látott arra, hogy a tanulmányait folytató 

nagykorú gyermek eltartására a nagyszülőket kötelezze, ha a mindkét szülő teherbíró 

képessége szerint nyújtott tartás a gyermek indokolt szükségleteinek kielégítéséhez nem 

elegendő.
416

 Bár látható, hogy a nagykorú gyermek érdekét is szem előtt tartotta és tartja ma is 

a jogalkotó és a bírói gyakorlat a tartásra vonatkozó rendelkezések megalkotásakor, 

alkalmazásakor, azért szembetűnő különbségek is megjelennek a kiskorú és a továbbtanuló 

nagykorú gyermek tartási jogát illetően, s nem csak az anyagi, hanem az eljárási jogban is. 

Míg a kiskorú gyermeket megillető gyermektartásdíj megállapítása, megszüntetése és 

leszállítása iránti perekben a bíróság a szükségesnek ítélt bizonyítást hivatalból is 

lefolytathatja
417

, addig nem teheti ezt meg nagykorú gyermek tartása iránti jogvitában.
418

 

 A kiskorú gyermek feltétlen tartáshoz való joga abban is megjelenik, hogy a 

jogosultak sorrendjében a nagykorú gyermeket megelőzi. A nagykorú, továbbtanuló gyermek 

tartáshoz való joga korlátozott a tekintetben is, hogy a szülő saját tartásának rovására sem 

köteles az ő eltartásáról gondoskodni, de mint gyermek a többi rokont a jogosultak 

sorrendjében megelőzi.  

 

 9.3.2. A gyermektartásdíj a végrehajtási eljárásban 

 

 A fent ismertetett rendelkezésekből kitűnik, hogy a rokontartás és gyermektartás 

szabályai a gyermek érdekét tartják szem előtt, elsődleges cél a gyermek megélhetésének 

biztosítása, a gyakorlat mégis sok problémát vet fel ezen a téren. Önkéntes szülői teljesítés 

hiányában a végrehajtás is sok esetben nehézségekbe ütközik. Sajnos napjainkban sokan 

dolgoznak „feketén”, bejelentett munkahely nélkül, vagy éppen csak jövedelmük egy része 

mutatható ki hivatalosan. Bár – ahogy arról korábban már volt szó – a tartásdíj fizetési 
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kötelezettség – jóval körülményesebb bizonyítás eredményeként – ilyenkor is, hivatalos 

jövedelem hiányában is megállapítható, a végrehajtás azonban ezekben az esetekben már 

szinte lehetetlen. Amennyiben a különélő szülőnek nem csak végrehajtás alá vonható 

jövedelme, hanem végrehajtás alá vonható vagyona sincs,
419

 vagy olyan vagyona van, 

amelynek végrehajtási eljárásban történő értékesítése nehézkes, vagy magát a gondozó szülőt 

is hátrányosan érintené (pl. közös tulajdonú, jelzálogjoggal terhelt ingatlan), végül szinte 

kizárólag a gondozó szülőt terhelő kötelezettséggé válik a gyermek eltartása akár ezen szülő 

saját megélhetésének rovására is.  

 A végrehajtási szabályok
420

 több oldalról is igyekeznek biztosítani, hogy a gyermek az 

őt illető tartásdíjhoz hozzájuthasson, és így megélhetése ne kerüljön veszélybe. Egyrészt 

gyermektartásdíj jogcímén a kötelezett bizonyos jövedelmeinek
421

 50 %-a vehető igénybe, 

míg más jogcímeken fennálló követelések kielégítésére csak ugyanezen járandóságok 33 %-a 

szolgál, másrészt vannak olyan, a kötelezettnek járó juttatások melyekből – a jogalap nélkül 

felvett juttatást leszámítva - csak a gyermektartásdíj hajtható végre.
422

 A gyermektartásdíj 

fontossága, elsődlegessége a kielégítési sorrend szabályozásánál is megjelenik, hiszen 

amennyiben a kötelezettel szemben különböző jogcímeken fennálló tartozások behajtására 

vezetett végrehajtás során befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt 

valamennyi követelést, úgy a kielégítési sorrend a követelések jogcímét alapul véve kerül 

meghatározásra, s ebben a sorrendben a gyermektartásdíj minden más követelést megelőzve 

az első helyre került. A sorrendben hátrább álló követelések kielégítésére tehát csak a 

gyermektartásdíj teljes kielégítése után kerülhet sor. Ha azonban a befolyt összeg nem fedezi 

az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, e követeléseket arányosan kell 

kielégíteni.
423

 Ez összhangban van azzal a családjogi rendelkezéssel is, mely szerint a tartásdíj 

megállapításánál a kötelezett egyik gyermeke sem kerülhet a másikkal szemben hátrányos 

helyzetbe. A Vht. hivatkozott szabálya biztosítja ennek az elvnek az érvényesülését a 

végrehajtási eljárásban is.  
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 A gyermektartásdíj könnyebb behajtását teszi lehetővé a közvetlen bírósági felhívás
424

, 

a közvetlen bírósági letiltás
425

 és a végrehajtói letiltás
426

. Mindhárom intézkedés lényege, 

hogy a tartásdíj a kötelezett munkabéréből – vagy más hasonló, rendszeres járandóságából – 

kerül levonásra és közvetlenül a jogosult számára kifizetésre. Így a gyermektartásdíj 

százalékos megállapítása esetén a munkáltató mindig az adott havi nettó jövedelem bírósági 

határozatban megállapított százalékát fizeti ki a jogosultnak. A kötelezettnek pedig már csak a 

jövedelmének a tartásdíjjal csökkentett része kerül folyósításra. A jogosult számára 

biztosítékot jelent, hogy a kötelezett munkáltatója a tartásdíj levonásáért és a jogosult részére 

történő kifizetéséért kezesként felel.  

 A Vht. 62. §-a akként rendelkezik, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás során 

mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az 

öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség azonban nem áll fenn a 

gyermektartásdíj végrehajtása esetén. A gyermektartásdíj kivételként való megjelölése 

összhangban van azzal a családi jogi rendelkezéssel, mely szerint a szülő saját szükséges 

tartásának korlátozásával is köteles gyermeke tartásáról gondoskodni. 

 A Vht. figyelemmel van arra is, hogy a jogosulttal szemben is indulhat végrehajtási 

eljárás, így kimondja, hogy mentes a letiltás alól a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a 

bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is.
427

 

 A Vht. gyermektartásdíjat sokféle módon előtérbe helyező szabályai ellenére a 

végrehajtás a már fentebb hivatkozott nehézségek miatt sok esetben sajnos eredménytelen 

marad. Bár a tartásdíj fizetésének elmulasztása bűncselekménynek minősül
428

, a mulasztó 
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szülővel szemben indított büntető eljárás is legfeljebb ösztönözni tudja a külön élő, kötelezett 

szülőt a fizetésre, de önmagában nem garantálja a tartásdíj megtérülését. A törvény 

rendelkezéséből, mely szerint az elkövető nem büntethető, ill. a büntetése korlátlanul 

enyhíthető, ha a kötelezettségének utóbb eleget tesz, arra enged következtetni, hogy a Büntető 

Törvénykönyv célja elsődlegesen nem a mulasztó kötelezett megbüntetése, hanem a tartásdíj 

fizetésére való rábírása. Ez szolgálja a gyermek érdekét is, hiszen ha a kötelezett szülőt 

pénzbüntetésre, esetleg szabadságvesztésre ítéli a bíróság, a tartásdíj megtérülésének esélye 

csak tovább csökken.  

 A tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályok közül a tartásdíj fizetés 

elmulasztásának bűncselekménnyé nyilvánítását sérelmezték indítványozók és kérték az 

Alkotmánybíróságtól a korábbi Btk.
 429

 196. §-a alkotmányellenességének megállapítását. Az 

indítványozók álláspontja szerint e szabály egyrészt nemzetközi szerződésben foglalt elvekkel 

ütközik, másrészt az Alkotmány 70/A. §-át sérti, amikor polgári jogi tartozás nem 

teljesítéséért az elvált apákra - tekintettel arra, hogy többnyire ők a tartásdíj fizetésére 

kötelezettek - még büntető szankciók alkalmazását is lehetővé teszi. Az Alkotmánybíróság 

995/B/1990. szám alatti határozatában kifejtette, hogy „a gyermek ember, akit minden olyan 

alkotmányos alapvető jog megillet, mint mindenki mást, de ahhoz, hogy a jogok teljességével 

képes legyen élni, biztosítani kell számára az életkorának megfelelő minden feltételt felnőtté 

válásához. Ezért az Alkotmány 67. § (1) bekezdése a gyermek alapvető jogairól szól, 

egyidejűleg a család (szülők), az állam és társadalom alapvető kötelezettségeit megszabva. A 

tartásra vonatkozó törvényes rendelkezések mindaddig alkotmányosak, amíg a tartásra 

kötelezettek, elsősorban a szülők jogai a gyermek érdekében nyernek korlátozást, helyesebben 

alkotmányos kötelezettségük megvalósítását biztosítják.”  

 A gyermeket gondozó szülő részéről nem ritkán tapasztalható „megoldás”, hogy a 

tartásdíjat nem fizető szülőt akadályozza a gyermekkel való kapcsolattartásban, mondván, 

majd élhet kapcsolattartási jogával, ha fizetési kötelezettségének eleget tett.
430

 Ez a fajta 

szülői magatartás a magyar jog szerint mindenképpen jogellenes, hiszen a gyermektartásdíj 

fizetési kötelezettség és a kapcsolattartás joga egymástól független kérdések. Nem is beszélve 

arról, hogy a gyermekkel való kapcsolattartás akadályozása nem csak a különélő, kötelezett 

                                                                                                                                                         
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Az (1) bekezdés alapján az elkövető nem büntethető, a 

(2) bekezdés esetén büntetése korlátlanul enyhíthető, ha kötelezettségének az elsőfokú ítélet meghozataláig 

eleget tesz. 
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 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
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 Természetesen a fordított esettel is találkozhatunk, azaz amikor a kapcsolattartásában akadályozott szülő 

„bosszúból” nem tesz eleget tartásdíj fizetési kötelezettségének, ezzel próbálva a gondozó szülőt jobb belátásra 
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szülőt bünteti, hanem leginkább a gyermeket sújtja, az ő érdekeivel ellentétes. A New York-i 

gyermekjogi egyezmény is a gyermek alapvető jogaként fogalmazza meg a tőle különélő 

szülőjével való kapcsolattartást, s e jog gyakorlását semmilyen feltételhez, így a tartásdíj 

fizetési kötelezettség teljesítéséhez sem köti. Ugyanígy ellentétes az ilyen szülői magtartás az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottságnak R. 84. (4) számú ajánlásában foglaltakkal. Az 

Amerikai Egyesült Államok néhány államában a jogszabályok mégis kifejezetten lehetővé 

teszik a kapcsolattartás és a gyermektartás összekapcsolását, s feljogosítják a gyermeket 

gondozó szülőt a kapcsolattartás megtagadására, amennyiben a kötelezett tartásdíj fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget.
431

 Ezen lehetőség hasznosságáról, létjogosultságáról az 

Egyesült Államokban is megoszlanak a vélemények; hasonló, fizetésre ösztönző módszer 

magyarországi bevezetése azonban nem lehetne támogatandó. Ezzel ugyanis nem csak 

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait szegné meg a jogalkotó, hiszen a gyermek 

alapvetői jogai, érdekei sérülnének, hanem a kötelezett szülőt olyan esetben is hátrányosan 

sújtaná egy ilyen intézkedés, amikor önhibáján kívül nem tud eleget tenni fizetési 

kötelezettségének. A tartásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének és kapcsolattartási jognak az 

összekapcsolásától a bírói gyakorlat is elzárkózott, a bíróság eseti döntésében kimondta
432

, 

hogy a megítélt gyermektartásdíj nemfizetése végrehajtási kérdés, és nem hat ki a 

kapcsolattartás jogának biztosítására. 

 

 9.3.3. A gyermektartásdíj megelőlegezése 

 

 Ha a rendelkezésre álló eszközökkel sem érhető el a tartásdíj behajtása, a gyermek 

érdekében sor kerülhet a gyermektartásdíj megelőlegezésére. A jogintézmény a 

gyermektartásról szóló 12/1974. (V. 14.) M.T. sz. rendeletben jelent meg először. A rendelet 

értelmében a bíróság nem peres eljárásban elrendelhette a tartásdíjnak az állam által való 

ideiglenes folyósítását, ha a kötelezett ismeretlen helyen tartózkodott, vagy a tartásdíj 

behajtása más okból átmenetileg lehetetlenné vált és a gondozó szülő nem volt képes a 

gyermek részére tartást nyújtani. A megelőlegezés lehetősége a 1986. évi IV. törvénnyel 

került be a Csjt-be. A törvény úgy rendelkezett, hogy ha a tartásdíj behajtása átmenetileg 

lehetetlen, és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást 

nyújtani, a bíróság a gyermektartásdíjat megelőlegezi. A kötelezett az így előlegezett 
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tartásdíjat köteles volt a folyósító szervnek megtéríteni. Az előlegezésre vonatkozó 

részletszabályokat a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet tartalmazta. A tartásdíj előlegezéséről való 

döntés a bíróság hatáskörébe tartozott, mely nem peres eljárásban határozott. A tartásdíj 

előlegezésének egyes feltételei azóta is változatlanok. Így előlegezésnek csak jogerős bírósági 

határozattal megállapított és behajthatatlan gyermektartásdíj esetében lehet helye. A 

megelőlegezést kizáró okok az idők folyamán változtak, de az közös bennük, hogy olyan 

esetekben, mikor a kötelezettől való behajtás lehetősége kizárt, előlegezésre nem kerülhet sor. 

A jogintézmény elnevezésében is szerepel, hogy az állam nem átvállalni kívánja a kötelezett 

szülőt terhelő tartozást, hanem amennyiben a kötelezett nem teljesít, úgy a gyermek 

érdekében csak megelőlegezi azt a gondozó szülő számára, majd megkísérli azt a kötelezett 

szülőn behajtani. Ha tehát erre eleve esély sincs, akkor a megelőlegezésre nem kerülhet sor. 

Ahogy azt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa OBH 2057/2008. számú jelentésében 

is kifejtette, a gyermeknek elsősorban a családtól kell megkapnia az Alkotmányban – majd 

később az Alaptörvényben – biztosított védelmet és gondoskodást, és csak ha szülei 

kötelezettségeiket nem teljesítik, akkor áll be az állam helytállási kötelezettsége. 

 A tartásdíj előlegezésének Csjt-ben és Csjtr. II.-ben lefektetett szabályai 1997. 11. 01. 

napjától átkerültek a gyermekvédelmi törvénybe, és a gyámhatóság hatáskörébe, s azóta is 

több módosításon mentek keresztül. Előtérbe került az előlegezés szociális ellátás jellege, 

hiszen arra csak a gyermeket gondozó családban egy főre jutó jövedelem függvényében 

kerülhet sor.
433

 Ez a jövedelemhatár 2002. dec. 31. napjáig az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének háromszorosa volt, 2003. jan. 1. napjától ennek kétszerese az a határ, melyet ha az 

egy főre jutó jövedelem meghaladja, a tartásdíj megelőlegezésére nem kerülhet sor. A 

megelőlegezhető összeg is változott az elmúlt évtizedek alatt. A hivatkozott M.T. rendelet és 

a Csjtr. II. még akként rendelkeztek, hogy az előlegezett gyermektartásdíj összege az az 

összeg, amelyet a bíróság a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában határozott 

összegként (százalékos marasztalás esetében alapösszegként) megállapított. A bíróság ennél 

alacsonyabb összeget akkor állapíthatott meg, ha a gyermek szükséglete - a gondozó személy 

jövedelmére figyelemmel - úgy is kielégíthető volt. A Gyvt. 1997-ben ezt kiegészítette azzal, 

hogy a megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehetett kevesebb a bíróság által 

megállapított összeg 50 %-ánál. A 2012. jan. 1. napjával hatályba lépő módosítás már nem 

feltétlenül a bírósági határozatban szereplő, esetenként változó összeghez köti az előlegezhető 

tartásdíj összegét, hanem akként rendelkezik, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege 
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nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át. Tehát 

már nem egy alsó minimum, hanem egy felső határt szab, ami a gyermekre nézve 

egyértelműen hátrányos módosítást jelent. Figyelemmel arra, hogy 2014-ben az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege 28.500.- Ft, ez azt jelenti, hogy az előlegezett összeg – függetlenül 

a bírósági ítéletben foglaltaktól – gyermekenként nem haladhatja meg a 14.250.- Ft-ot. A 

bírósági ítéletben megállapított tartásdíj tehát csak akkor érvényesül, ha az ennél az összegnél 

alacsonyabb. A gyámhivatal még az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ánál 

alacsonyabb összeget is megállapíthat, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben 

biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben azonban nem lehet kevesebb az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál, azaz 2014-ben 2.850.- Ft-nál. Azt hiszem 

könnyen belátható, hogy a megelőlegezhető összeg a gyermek megélhetéséhez, eltartásához 

már csak csekély mértékben képes hozzájárulni.  

 Az idők folyamán változott az is, hogy a gyermektartásdíj megelőlegezése milyen 

időre szólhatott. Az változatlanul érvényesülő szabály, hogy az alapul szolgáló ok előrelátható 

fennállásáig, de legfeljebb három évig tarthat. A különbség abban áll, hogy ez a határidő 

meghosszabbítható-e. A Csjtr. II. még akként rendelkezett, hogy amennyiben a feltételek 

fennállnak, a bíróság – kérelemre – a tartásdíj előlegezését indokolt esetben ismét 

elrendelhette, tehát a bíróságnak mérlegelési lehetősége volt. E körben azonban vizsgálnia 

kellett, hogy az előlegezett tartásdíj megtérülésére van-e remény, hiszen ha ennek esélye nem 

állt fenn, az az előlegezés lehetőségét kizárta. 2003. jan. 1. óta már kifejezetten akként 

rendelkezett a Gyvt., hogy a meghosszabbításra kizárólag egy alkalommal, legfeljebb 3 évre 

kerülhet sor. 2004. máj. 1. óta pedig automatikusan kizárta a megelőlegezés 

meghosszabbításának lehetőségét, ha az adók módjára történő behajtás 3 éven át nem járt 

eredménnyel. 2009. szept. 1. napjától a törvény szigora némileg enyhült
434

, s a feltételek 

fennállása esetén - függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől - ugyanazon 

gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés 

továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető. Ha a különélő szülő ezen 

meghosszabbított időszakot követően sem fizeti a bíróság által megállapított 

gyermektartásdíjat, úgy a gyermek tartásának terhe végleg a gyermeket gondozó szülő terhe 

marad. A gyermektartásdíj előlegezésének szabályaival részletesen foglalkozott az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosának AJB-1666/2011. számú jelentése, mely 
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megállapította, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekének sérelmét eredményezheti az 

objektív, mérlegelést és differenciálást lehetővé nem tevő, folyósítási időkorlát. Ennek 

ellenére változtatást e téren a jogalkotó nem eszközölt. 

 Kérdésként vetődött fel, hogy csak kiskorú gyermek esetében kerülhet-e sor a tartásdíj 

megelőlegezésére, vagy az a továbbtanuló nagykorú gyermekre tekintettel is folyósítható? Az 

Európa Tanács tagországainak miniszteri küldöttei az 1984. február 4-én megtartott ülésen 

fogadták el a Miniszterek Bizottsága R. (82.) 2. számú ajánlását, melynek tartásdíj 

előlegezésével kapcsolatos alapelvei rögzítik, hogy "minden állam maga fogja meghatározni, 

hogy a gyermek hány éves koráig kell a kifizetéseket teljesíteni azzal, hogy a megelőlegezett 

összegeket mindenképpen a kötelező iskoláskor végéig fogják fizetni". Tekintettel arra, hogy 

az ajánlásban meghatározott "kötelező iskoláskor vége" és a nagykorúság elérése 

Magyarországon nem esett egybe egymással, a megelőlegezett tartásdíj folyósításának a 

feltételei mindaddig fennálltak, amíg a közvetlenül az általános iskolai tanulmányok 

befejezését követően megkezdett, de a gyermek évvesztes volta miatt a nagykorúságának a 

tartamára szükségképpen átnyúló középiskolai tanulmányait a gyermek be nem fejezte.
435

 A 

továbbtanuló nagykorú gyermek tartásdíjának a bíróság által történő megelőlegezésére 

azonban nem volt jogi lehetőség. A Csjt. VII. fejezete rendelkezett a rokonok eltartásáról. E 

fejezet 2. pontja a kiskorú gyermek eltartására vonatkozó különös rendelkezéseket 

tartalmazta. Ezek között szerepelt a 69/E. §-ban a gyermektartásdíj bíróság általi 

megelőlegezése. E rendelkezésnek a törvény szerkezetén belüli elhelyezéséből az következett, 

hogy a bíróság csak a kiskorú gyermektartásdíját előlegezhette meg, a kiskorú gyermek 

neveltetésének anyagi biztonsága érdekében. A Csjtr. II. 24. §-a felsorolta a megelőlegezett 

gyermektartásdíj további folyósításának megszüntetésére kiható tényeket. Ezek között 

szerepelt az (1) bekezdés c) pontjában a gyermek nagykorúvá válása. Ebből is következett, 

hogy a bíróság a nagykorú gyermek tartásdíját nem előlegezhette meg.
436

 A kérdést a Gyvt. 

már a kialakult bírói gyakorlatnak megfelelően rendezte, hiszen kimondta, hogy a 

gyermektartásdíj folyósítását fel kell függeszteni, ha a gyermek nagykorúvá vált és 

tanulmányokat nem folytat, vagy ha a nagykorú gyermek a tanulmányát abbahagyta vagy 

befejezte. 2003. jan. 1-vel a Gyvt. tovább pontosította és szigorította ezt a rendelkezést mikor 

kimondta, hogy gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is 

megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható de csak addig 

az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat 
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folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. Abból indul ki, hogy a 20. életév 

betöltéséig – még évveszteség esetén is – a középiskolai tanulmányok befejezhetők. Ha ezen 

életkorig erre nem kerül sor, az államtól a tanulmányok támogatása már nem várható el.  

 A kötelezett teljesítésének következményei is változtak az idők folyamán. A Csjtr. II. 

még akként rendelkezett, hogy a tartásdíj előlegezését fel kell függeszteni, ha a kötelezett 

közvetlenül a jogosult számára fizet tartásdíjat, majd meg kell vizsgálni, hogy az előlegezés 

feltételei továbbra is fennállnak-e. Ha a kötelezett az előlegezés ideje alatt rendszeresen 

fizetett tartásdíjat, vagy alkalomszerűen, de több havi tartásdíjat fizetett meg egy összegben, 

úgy a kétszeresen felvett összeget a jogosultnak vissza kellett fizetnie. A két rendelkezés 

összevetéséből arra lehet következtetni, hogy egy havi tartásdíj kötelezett általi megfizetése 

nem feltétlenül szüntette meg az előlegezésre való jogosultságot, de a tartásdíj előlegezésének 

felfüggesztése, és az ezt követő felülvizsgálat időigényes volta miatt még így is nehéz 

helyzetbe hozhatta a gyermeket és az őt gondozó szülőt, amennyiben a kötelezett egyszeri, 

alkalomszerű teljesítésére került csak sor. A Gyvt. által bevezetett szabályozás csak annyi 

változást hozott e tekintetben, hogy a felfüggesztés időtartamát 6 hónapban határozta meg. 

Amennyiben ezen idő alatt a jogosult nem részesült gyermektartásdíjban, úgy az előlegezés 

további folyósításáról, és a felfüggesztés ideje alatt esedékessé vált előlegezett tartásdíj egy 

összegű kifizetéséről kellett rendelkeznie a gyámhatóságnak. Ám ezt az időszakot addig is át 

kellett vészelnie a gyermeknek és a gondozó szülőnek. A 2003. jan. 1. napjától hatályba lépő 

módosítás már részösszegű megfizetés, vagy részösszegű behajthatóság mellett is lehetővé 

tette a tartásdíj előlegezését, ha a kötelezett teljesítése nem haladta meg a bíróság által 

megállapított tartásdíj alapösszegének 50 %-át, de nem változtatott azon, hogy a kötelezett 

teljesítése esetén az előlegezést fel kellett függeszteni. A változás a gyermek szempontjából 

mindenképpen üdvözlendő, hiszen a tartásdíj alapösszegének 50 %-át el nem érő kötelezetti 

teljesítés a gyermek rászorultságát, az előlegezés indokoltságát nem zárja ki. Az állampolgári 

jogok országgyűlési biztosának AJB-1666/2011. számú jelentése megállapította, hogy „a 

gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával, valamint a jogbiztonság 

követelményével összefüggő visszásságot okoz (…), hogy a tartásdíj előlegezése 

felfüggeszthető már egyetlen részlet megfizetése esetén” is.
437

 A jelentésre figyelemmel a 

jogalkotó akként módosította a szabályozást, hogy az előlegezés felfüggesztésére akkor 

kerülhet sor, ha a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal 
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közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által 

megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja. 

 Látható tehát, hogy a jogalkotó – az ország teljesítő képességének figyelembe 

vételével – számos módosítással igyekszik – hol több, hol kevesebb sikerrel – a 

gyermektartásdíj előlegezésének szabályait a gyermek érdekéhez igazítani. Ez azonban nem 

minden gyermeket gondozó szülő számára jelenthet segítséget
438

, s azok számára, akik ezen 

pénzbeli ellátásra jogosultak sem jelent hosszú távú megoldást, különösen akkor nem, ha a 

gyermek még alacsony életkorban van. Arról nem is beszélve, hogy a megelőlegezett tartásdíj 

összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-

át, azaz 2014-ben a 14.250.- Ft-ot, ami – figyelemmel arra, hogy az egy főre eső jövedelem 

sem haladja meg ezen családok esetében az 57.000.- Ft-ot – nem jelenti az anyagi nehézségek 

megoldását. 

 „Svédországban igen lényeges az egyszülős családok esetében az előlegezett 

támogatások rendszere. A rendszer szociálpolitikai jelentősége és lényege, hogy az állam 

minden gyermek támogatására egy bizonyos összeget garantál, függetlenül attól, hogy e 

támogatás folyósítása az állam vagy a gyermek különélő szülőjének kötelessége lenne. Más 

szóval a gyermekét egyedül nevelő szülő havonta biztosan számíthat erre az összegre, az 

esetek többségében tartásdíjra, és nem kell tartania attól, hogy volt házastársa vagy élettársa 

késedelmesen vagy egyáltalán nem fizet. Az állam a helyi önkormányzatok közbeiktatásával 

maga hajtja be a fizetésre kötelezettől a támogatás összegét. Ezzel a nagyvonalú gesztussal az 

egyszülős családoknak viszonylagos anyagi biztonságot adnak, és a vitákkal, pereskedésekkel 

együtt járó érzelmi viharoktól is megvédik őket. A rendszer nagyon kevés országban 

működik, bevezetésében Svédország úttörő szerepet játszott.”
439

 Magyarország esetében az 

ország gazdasági helyzete álláspontom szerint nem igazán teszi lehetővé egy hasonló rendszer 

bevezetését, pedig a gyermek érdeke szempontjából messzemenően támogatandó lenne.  

 

 A gyermektartásdíjra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket sem hagyták érintetlenül 

az elmúlt évtizedekben lezajlódó társadalmi, gazdasági változások. E téren a legkevesebb 

probléma talán a szocializmus időszakában jelentkezett, amikor egyrészt nem volt jellemező a 

munkanélküliség és olyan jelentős jövedelmi különbségek sem voltak tapasztalhatóak, mint 

napjainkban, másrészt a fogyasztási célt szolgáló áruk, szolgáltatások köre korlátozott volt, 
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így a gyermekek szükségletei körében sem volt számottevő eltérés. A rendszerváltást követő 

években egyre szélesebb körben terjedt az un. fekete gazdaság, a hivatalosan kimutatható és a 

tényleges jövedelem egyre gyakrabban tért el egymástól, ami a tartási perekben bizonyítási 

nehézségekhez vezetett. Önkéntes teljesítés hiányában a végrehajtás számos esetben 

lehetetlenné vált, ezért – mintegy ultima ratio – büntetőjogi szankciók kilátásba helyezésével 

és alkalmazásával kell ösztönözni a különélő szülőt, hogy tegyen eleget fizetési 

kötelezettségének. A fogyasztási javak bővülésével meg kellett húzni a határvonalat a 

gyermek tényleges szükségletei és az un. „luxuskiadások” közt. A gyermektartásdíjat 

teljesíteni nem tudó szülő gyermekét támogatni kell, hogy a megélhetéshez, 

felnevelkedéséhez szükséges anyagi javak rendelkezésére álljanak, melynek a 

gyermektartásdíj-megelőlegezésének lehetősége csak korlátozott mértékben tud eleget tenni. 

Bár a gyermektartásdíjra vonatkozó szabályozás esetében a jogegységesítés, a 

jogharmonizáció még nehezebb, mint a családi jog más területén, hiszen jelentősen 

befolyásolja az adott országban uralkodó gazdasági környezet, azért egy – egy jogi megoldás 

átvételét érdemes lenne fontolóra venni. Így jó lehetőségnek tartom a cseh jog azon 

rendelkezését, mely lehetővé teszi, hogy a bíróság a létminimum tizenötszörösét elérő fiktív 

jövedelem figyelembe vételével állapítsa meg a tartásdíjat abban az esetben, ha a kötelezett 

életszínvonala jelentősen eltér a hivatalos jövedelmének megfelelő szinttől.
440

 A gyermek 

eltartásához általában szükséges költségek jogszabályi szintű meghatározását – hasonlóan a 

minimálbérhez, vagy a minimál nyugdíjhoz – sem tartanám elvetendő ötletnek, mert az ettől 

való eltérést lehetővé téve utat lehetne adni az egyéniesítésnek, de mégis segíthetné az 

egységes joggyakorlat kialakítását. Ez a fajta szabályozás mind a német, mind az osztrák 

jogban megjelenik, bár tény, hogy hazánkban a jogtörténeti gyökerei hiányoznának ennek a 

megoldásnak. 

 

10. A kapcsolattartás és a gyermek érdeke 

  

10. 1. A kapcsolattartást rendező jogforrások 

 

 A szülők életközösségének megszakadása szinte minden esetben felveti a 

kapcsolattartás rendezésének kérdését, hiszen az emberi természetből, szülői szeretetből 

fakadó jogos igény, hogy a szülő figyelemmel kísérhesse gyermeke fejlődését, vele 
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érintkezhessen, a közvetlen kapcsolat szülő és gyermek között fennmaradhasson. Sztehlo 

Kornél már 1890-ben, tehát a házassági törvény elfogadását megelőzően kiadott művében is 

foglalkozott – igaz meglehetősen szűkszavúan – a kapcsolattartás kérdésével. A gyermekétől 

különélő szülő ugyanis jogosítva volt „gyermekeit meglátogatni és azok nevelését és 

gondozását ellenőrizni.” A mai gyakorlattal ellentétben azonban nem volt joga „azt követelni, 

hogy a gyermek hozzáküldessék, vagy, hogy a gyermeket habár rövid időre is, a másik 

házastárs lakásából elvigye vagy elvitesse”.
 441

 Az 1894-es Ht. szintén szűkszavúan ugyan, de 

rendelkezett a kapcsolattartás kérdéséről a 103. §-ban. A szülő jogaként fogalmazta meg, 

hogy „gondviselésére nem bízott gyermekével is rendszeresen érintkezhetik és nevelését 

ellenőrizheti.” Az érintkezés módját szükség esetén a gyámhatóság volt jogosult megállapítani 

azzal, hogy az érintkezést, azaz a kapcsolattartást a gyermek nyilvánvaló érdekében ki is 

zárhatta. A szülő – gyermek közti kapcsolattartás részletszabályairól a Ht. nem rendelkezett. 

Alapjaiban a Ht. szabályait vette át az 1928. évi Magánjogi Törvénytervezet
442

, mely - 

elfogadása esetén - szintén biztosította volna a szülőnek a gyermekkel való érintkezés jogát 

abban az esetben is, ha a gyermek gondviselése a másik szülőre, vagy harmadik személyre 

volt bízva. Az érintkezés módját és korlátait vita esetén továbbra is a gyámhatóság lett volna 

jogosult megállapítani a tervezet szerint. A gyermekkel való kapcsolattartást a gyermek 

érdekében a gyámhatóság kizárhatta volna, ha az a gyermek erkölcsét, nevelését vagy 

egészségét veszélyeztetné. A Magánjogi Törvénytervezet tehát már iránymutatást, 

keretszabályozást adott arra nézve, hogy milyen magatartások szolgálhatnak a szülő – 

gyermek közti érintkezés megtiltásához. Újdonságként jelent meg a tervezetben, hogy már 

szabályozta volna a nagyszülőket megillető kapcsolattartási jogot arra az esetre nézve, ha a 

szülők közt az életközösség megszűnt, vagy ha valamelyik szülő szülői hatalma megszűnt 

vagy szünetelt.  

 A Csjt. 1952-ben elfogadott szövege sem nagyon különbözött a Ht. rendelkezéseitől, 

hiszen csak annyit mondott, hogy a szülőnek gyermekével érintkezni akkor is joga van, ha 

szülői felügyeleti joga megszűnt, illetőleg szünetel. Az érintkezés módját vita esetében 

továbbra is a gyámhatóság állapította meg, mely az érintkezés jogát a gyermek érdekében 

korlátozhatta, sőt el is vonhatta. A részletszabályokat – különböző terjedelemben – a 

gyámhatósági eljárásról szóló jogszabályok tartalmazták. Az 1953. 01. 01. napjától hatályba 
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lépő 10/1952. BM utasítás, valamint az ezt felváltó 955-84/1654. (TK 78.) OM utasítás
443

 

még kevés iránymutatást adott. Az kiderült belőlük, hogy a szülők mellett a nagyszülőknek 

is joguk volt a gyermekkel való találkozásra, s hogy az érintkezés módjának szabályozásakor 

figyelemmel kellett lenni arra, hogy az a kiskorú egészségét ne veszélyeztesse és ne 

akadályozza a szellemi, erkölcsi fejlődését, tanulmányi előmenetelét, közösségi életben való 

részvételét. A gyámhatósági eljárásról szóló 6/1969. (VIII. 30.) M.M. számú rendelet a 

kiskorú láthatásáról már részletesebben rendelkezett, a jogosultak körét – szülő és nagyszülő 

akadályoztatása esetén – kiterjesztette a gyermek nagykorú testvérére és a szülő testvérére is. 

Az 56. § (2) bekezdésében már megjelent a gyermek érdekére történő utalás, mint a 

szabályozásnál irányadó, elsősorban figyelembe veendő szempont. Ennek ellenére az 57. §-

ban biztosított láthatási jog – véleményem szerint – nem szolgálta kielégítően a gyermek 

érdekét. A rendelet rendszeres (folyamatos) és rendkívüli (időszakos) láthatásról 

rendelkezett, de ezek időtartamát meglehetősen szűkre szabta, ami – a szülők közti 

együttműködés hiányában - akadályozta a különélő szülő és gyermeke közti mély kapcsolat, 

szorosabb kötődés kialakulását vagy fenntartását. A rendszeres láthatás időtartamát havi 36, 

rendkívül méltánylást érdemlő esetben 48 órában maximalizálta. Ez havi egy teljes hétvégét, 

vagy ott alvás nélkül havi néhány alkalommal pár óra együttlétet jelentett. Három éven aluli 

gyermek esetében – aki életkoránál fogva szinte bizonyosan az anyánál került elhelyezésre – 

csak a gondozás helyén történő látogatást tette lehetővé, ezt is legfeljebb havi 8 órában azzal, 

hogy a láthatás alkalmanként a 2 órát nem haladhatta meg. Ez az időtartam teljesen 

alkalmatlan volt arra, hogy a normális apa – gyermek viszony kialakulását lehetővé tegye. 

Sajnos a rendelet – melynek hivatkozott szabályai az 1/1974. (VI. 27.) OM számú 

rendeletben azonos módon köszöntek vissza – által kialakított beidegződések sokszor még 

napjainkban is kísértenek annak ellenére, hogy a jogszabályi háttér azóta jelentősen 

változott. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a három éven aluli gyermekek esetében még 

sokszor megjelenik az az igény, hogy az apa csak a gondozás helyén tarthassa a kapcsolatot a 

gyermekkel, vagy csak az ott alvás lehetősége nélkül vihesse magával. Nem szabad azonban 

figyelmen kívül hagyni, hogy az időközben eltelt évtizedek alatt jelentős változás ment 

végbe a nemi szerepeket illetően, egyre több apa veszi ki részét a gyermek körüli teendőkből, 

a gyermek neveléséből, gondozásából, így esetükben már nem feltétlenül indokolt a 

kapcsolattartás ily módon történő korlátozása. Ezért is fontos, hogy a kapcsolattartás 

szabályozására mindig egyediesítve, az eset összes körülményeit, így az apa 

                                                 
443

 A két utasításnak a szülők, nagyszülők és a kiskorú érintkezésének szabályozására vonatkozó rendelkezései 

szó szerint megegyeznek. 



177 

 

gyermeknevelésben vállalt szerepét is figyelembe véve kerüljön sor. Az 1/1974. (VI. 27.) 

OM számú rendelet – bár túlnyomó részt a 6/1969. (VIII. 30.) M.M. számú rendelet 

láthatásra vonatkozó szabályait vette át – két területen mégis előrelépést jelentett. Egyrészt 

lehetővé tette a három éven aluli gyermekek esetében is a gondozási helyen kívüli 

kapcsolattartást, s annak időtartama növelhető volt az utazás idejével, másrészt a láthatást 

szabályozó határozat kötelező elemévé tette az elmaradt láthatás pótlásának rendjét. 

Problémát okozott viszont, hogy a Csjt. végrehajtásáról szóló 7/1974. (V. 14.) IM rendelet „a 

különélő szülőnek szélesebb körű jogokat biztosítani kész szülők viszonyában csak olyan 

egyezség jóváhagyására jogosította fel a bíróságot, amilyen azoknak a gyámügyi 

szabályoknak megfelel, amelyek alapján a gyámhatóság akkor dönt, amikor a szülők közt 

vita van”.
444

 A gyermek – szülő közti érintkezés módjának meghatározása 1986-ig kizárólag 

a gyámhatóság hatáskörébe tartozott. 

 A láthatás jogszabályi fogalmát a Csjt. 1986. évi módosításakor váltotta fel a 

kapcsolattartás elnevezés, ami nem csak formális, hanem tartalmi, szemléletbeli változást is 

tükrözött, hiszen a kapcsolattartás már nem csak a gyermek láthatását, hanem a vele más 

módon történő kapcsolattartási lehetőségeket is magában foglalta. A kapcsolattartás 

lehetséges formái – a technikai fejlődéssel – azóta is folyamatosan változnak, s a gyermekkel 

való különböző érintkezési módokat foglalja magában. Természetesen az első, legfontosabb 

helyen ma is a személyes találkozások lehetősége áll, de a levélben, telefonon, interneten 

megvalósuló kapcsolattartás is egyre fontosabb szerepet játszik, s ezek az eszközök egyre 

jobban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermek és a különélő szülő közt élő, akár napi kapcsolat 

maradhasson fenn, ami mindenképpen a gyermek érdekét szolgálja. A különélő szülővel való 

napi érintkezés a gyermek érzelmi fejlődésére jó hatással lehet, segítheti a különválással 

előálló új helyzet elfogadását. A személyes együttléteket a kapcsolattartás ezen formái 

természetesen nem pótolhatják, de azt mindenképpen elősegíthetik, hiszen a napi kapcsolat 

lehetővé teszi, hogy a személyes találkozások alkalmával ne „idegenként” álljanak egymással 

szemben. A szemléletbeli változást tükrözte az is, hogy a kapcsolattartás a különélő szülőnek 

már nem csak jogaként, hanem kötelezettségeként is megfogalmazásra került, felismerve 

mindkét szülő jelenlétének fontosságát a gyermek egészséges személyiségfejlődésében. A 

módosítás hatásköri rendelkezéseket is érintett, mert házassági vagy gyermekelhelyezési per 

folyamatban léte alatt a kapcsolattartás szabályozását a bíróság feladatává tette. Ezzel a 

párhuzamosan folyó eljárások elkerülése lehetővé vált, hiszen a bíróság házassági 
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bontóperben vagy gyermekelhelyezési perben – a felek közti vita esetén – a birtokába jut 

azoknak az információknak, melyek a kapcsolattartás rendezésében való döntéshozatalt is 

lehetővé teszik. Amennyiben pedig a szülők perbeli egyezségre jutnak, úgy az új – azóta is 

hatályos – hatásköri szabályozás lehetővé teszi számukra, hogy kiskorú gyermekükkel 

kapcsolatos kérdéseket teljes körűen a bíróság előtt rendezhessék, s ne kelljen ennek 

érdekében külön gyámhatósági eljárást kezdeményezniük.  

 A Csjt. 1986-os módosításával párhuzamosan az 1/1974. (VI. 27.) OM. számú rendelet 

is hatályon kívül helyezésre került. Ennek negatív következménye, hogy a kapcsolattartást 

rendező szabályok még tovább szóródtak. A gyámhatóságokról, gyámhatósági eljárásról szóló 

12/1987. (VI. 29.) M.M. számú rendelet is tartalmazott a kapcsolattartásra vonatkozó 

előírásokat, melyek közül talán a legfontosabb, hogy a Legfelsőbb Bíróság 17. számú 

Irányelvében foglaltakkal összhangban már jogszabályi szinten mondta ki, hogy a kiskorú 

veszélyeztetését jelenti, ha a szülő ismételten nem tesz eleget a kapcsolattartásra vonatkozó 

jogerős határozatban foglaltaknak. A kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a 

szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról szóló 51/1986. (XI. 26.) MT számú 

rendelet részletezi a kapcsolattartás - fent említett - változó tartalmát, valamint 

megfogalmazza a kapcsolattartás célját. Előnye, hogy a korábbi rendeletekben szereplő, a 

különélő szülő és gyermek közti érintkezés idejét maximalizáló szabályokat mellőzi, így 

megnyitja az utat az egyediesítés irányába. Megfogalmazza, hogy a szülők közti vita esetében 

a kapcsolattartás céljának megfelelően, a szülő méltányos igényének, körülményeinek és a 

kiskorú korának, egészségi állapotának figyelembevételével a gyermek érdekében kell a 

gyámhatóságnak, vagy a bíróságnak döntését meghoznia a kapcsolattartás kérdésében. A bírói 

gyakorlat is kifejezésre juttatta, hogy „a kapcsolattartás módjának és időtartamának 

meghatározásánál egyrészt elsődleges szempont a gyermek érdeke, másrészt a döntésnél 

meghatározó szerepet játszanak az eset egyedi jellegzetességei, így nem jogszabálysértő 

egymagában az, ha a bíróság mindezekre figyelemmel a kapcsolattartást nem az általában 

szokásos módon és mértékben biztosítja.”
445

 A rendelet – bár a korábbi jogforrások is 

elsőbbséget biztosítottak a szülők gyermek érdekeit nem sértő megállapodásának – már 

kifejezetten a hatóságok kötelezettségévé teszi, hogy megkíséreljék a szülők közti egyezség 

létrehozásával rendezni a kapcsolattartás kérdést. Ez a rendelkezés a kiskorú gyermek érdeke 

szempontjából szintén jelentős, hiszen a szülők megegyezése garantálhatja számára leginkább 

a tényleges szülő–gyermek viszony fennmaradását. A kapcsolattartás az a terület, mely a 
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rendezést követően is a leginkább igényli a szülők rugalmasságát, hiszen mindig adódhatnak 

mindkét szülő életében olyan helyzetek (munkahelyi vagy más elfoglaltság, betegség, stb.), 

melyek a lefektetett szabályoktól való alkalmi eltérést indokolják.  

 Az 1989-ben elfogadott New York-i Gyermekjogi Egyezmény 9. cikkének 3. pontja 

értelmében „az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy 

ezek egyikétől külön élő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen 

érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenekfelett álló 

érdekével ellenkezik.”
446

 A Csjt. 1995. évi módosításakor került sor az Egyezmény 

rendelkezéseivel való harmonizáció megteremtésére. Ennek eredményeképpen a különélő 

szülővel való személyes és közvetlen kapcsolattartás a gyermek jogaként is megfogalmazásra 

került, az eddigi jogszabályok ugyanis a kapcsolattartás kérdését a csak a különélő szülő 

oldaláról közelítették meg. (A szomszédos Ausztriában egészen 2001-ig várni kellett arra, 

hogy a kapcsolattartás joga gyermeki jogként is megfogalmazást nyerjen.
447

) Így abban az 

esetben, ha a gondozó szülő a kapcsolattartást akadályozza, már nem csak a különélő 

szülővel, hanem a gyermekével szemben is jogsértést követ el. Az Európai Családjogi 

Bizottság a szülői felelősségre vonatkozóan megfogalmazott elvek közt szintén mind a 

gyermek, mind a szülők jogaként fogalmazza meg az egymással való kapcsolattartás 

lehetőségét; hangsúlyozva, hogy a kapcsolattartás meg kell hogy feleljen a gyermek 

érdekének, s e jog csak az illetékes hatóságok által, a gyermek jóléte érdekében 

korlátozható.
448

 

 A gyermeket illető kapcsolattartási jog minél szélesebb körű érvényesülésének 

jogszabályi alapját teremtette meg az 1995. évi XXXI. törvény azzal, hogy a gyermeket 

gondozó szülő jogi kötelezettségeként fogalmazta meg a zavartalan kapcsolattartás 

biztosítását. Bár a gondozó szülő kötelezettségét megfogalmazó jogszabályi rendelkezéssel 

korábban nem találkozhattunk, azt - erkölcsi mérceként - a gyermekelhelyezéssel foglalkozó, 

1961-ben megjelent XXI. számú Polgári Elvi Döntés is megfogalmazta, hogy 

„helyrehozhatatlan hibát követ el az a szülő, aki a gyermeket a másik szülővel való 

érintkezéstől különösen nyomós indok nélkül elzárja.” A Legfelsőbb Bíróság 1982-ben 

közzétett 17. számú Irányelve is hangsúlyozta, hogy „a gyermeknek az egyik szülőnél való 

elhelyezése nem érinti a másik szülőnek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermekét 

rendszeresen látogassa, szeretetét kinyilvánítsa. A gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár 
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el tehát az a szülő, aki a gyermeket a másik szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja, 

és ellene hangolja.” Ez a magatartás a szülő gyermeknevelésre való alkalmasságát is 

megkérdőjelezheti, és végső soron a gyermek elhelyezésének megváltoztatására adhat okot. A 

gyermekétől külön élő szülő magatartására is vonatkoznak szabályok, hiszen a 

kapcsolattartást ő sem használhatja fel a gyermeket nevelő szülő vagy a vele lakó 

hozzátartozó elleni hangulatkeltésre. 

 Hosszú előkészítő munka eredményeképpen elfogadásra került gyermekvédelmi 

törvényünk a gyermekjogi egyezménnyel összhangban a kapcsolattartási jogot akként 

fogalmazza meg, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot 

tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek. Ha azonban e jog 

gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó kapcsolattartási joga a törvényben foglaltak 

szerint korlátozható, megvonható vagy szüneteltethető.
449 

A gyermek személyiségfejlődését 

hátrányosan befolyásolhatja például az, ha a szülő italozó, bűnöző, erkölcstelen életmódot 

folytat, gyermekét fizikai vagy lelki bántalmazásnak teszi ki, illetve a gyermek gondozását – a 

nála töltött idő alatt – elhanyagolja. A Gyvt.-vel egyidejűleg lépett hatályba a gyámhatóságok 

eljárást szabályozó 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, amely már eredeti szövege szerint is 

részletesen szabályozta a kapcsolattartás kérdését. A rendelet módosításai, pontosításai 

többnyire a felmerülő jogviták számának csökkentését voltak hivatottak szolgálni. A gyermek 

véleménynyilvánítási jogának elismerése jelent meg abban a 2006. 01. 01. napján hatályba 

lépett módosításban, mely szerint a gyámhatóságnak, bíróságnak meg kell kísérelnie 

egyezséget létrehozni a szülők és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú között, s nem lehet a 

szülők olyan egyezségét jóváhagyni, amely ellen az ítélőképessége birtokában lévő gyermek 

kifejezetten tiltakozik. A 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelettel beiktatott gyermekvédelmi 

közvetítői eljárás célja is a szülői együttműködés kialakítása volt. A közvetítői eljárás igénybe 

vételére mind a kapcsolattartás szabályozására, mind annak végrehajtására irányuló 

gyámhatósági eljárásban sor kerülhetett a felek beleegyezése esetén.  

 A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. kapcsolattartásra vonatkozó 

rendelkezései alapvetően a Csjt. és a Gyer. szabályait veszik át, így jelentős változást az új 

jogszabály nem eredményez. Két dolgot tartok a gyermek érdeke szempontjából említésre 

méltónak. Az egyik, hogy az új törvény a korábbinál nagyobb jelentőséget tulajdonít a 

tényleges családi kapcsolatoknak, és bővíti a kapcsolattartásra jogosult körét, amikor lehetővé 
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teszi, hogy a volt mostohaszülő, nevelőszülő, gyám és az, akinek a gyermekre vonatkozó 

apasági vélelmét a bíróság megdöntötte a gyermekkel kapcsolatot tarthasson, ha a gyermek 

hosszabb időn keresztül ezen személy háztartásában nevelkedett. Ez azért fontos lehetőség, 

mert a gyermek és az adott személy közt kialakult érzelmi kapcsolat nem szűnik meg egyik 

napról a másikra pusztán azért, mert köztük, vagy a vér szerinti szülő és az adott személy közt 

a jogi kapcsolat megszakadt. A kapcsolattartás biztosítása segíthet a fokozatos elválásban, 

vagy a gyermek érdekeivel ellentétben nem álló, a gyermek életére esetleg kifejezetten pozitív 

hatást gyakorló további kapcsolat fenntartásában. A másik pozitív eredmény, hogy a törvény 

kifejezetten kinyilvánítja, hogy a kapcsolattartás joga - ha a bíróság vagy a gyámhatóság a 

gyermek érdekében eltérően nem rendelkezik - kiterjed a gyermek meghatározott időtartamú 

külföldre vitelére is. Azért volt szükség ezen rendelkezés törvénybe iktatására, mert a 

gyermeket gondozó szülő nem egy esetben megakadályozta, hogy a különélő szülő a 

kapcsolattartás ideje alatt külföldre utazzon a gyermekkel. Így elzárta a jogosult szülőt attól, 

hogy a gyermekkel külföldi utazáson, nyaraláson vegyen részt, esetleg külföldön élő rokonait 

meglátogathassa. Márpedig az ilyen utazások, élmények a gyermeket gazdagítják, látókörét 

szélesítik, és jó esetben akár életre szóló pozitív emléket jelentenek. A bíróság eseti 

döntésében már korábban kifejtette, hogy „a szülők megállapodásának hiányában a bíróság is 

dönthet úgy, hogy a különélő szülő az időszakos kapcsolattartás alatt gyermekét a gondozó 

szülő hozzájárulása nélkül külföldre vigye”.
450

 A törvény hivatkozott szabályából következik, 

hogy a zavartalan kapcsolattartást biztosítani köteles gondozó szülő a kapcsolattartás idejére 

ki kell, hogy adja a gyermek utazásra jogosító okmányait is (személyi igazolványt, vagy 

útlevelet), illetve nem tagadhatja meg az ezek kiállításához szükséges szülői közreműködést. 

Az egyértelműség kedvéért talán indokolt lett volna ez utóbbi kötelezettség jogszabályi szintű 

nevesítése is.
451

 Az útlevél iránti kérelmet ugyanis a kiskorú gyermek törvényes képviselője 

terjesztheti elő, akinek csatolnia kell a másik szülőknek a közjegyző, a járási gyámhivatal, a 

büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási 

hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az 

úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

illetőleg szünetelését igazoló okiratot. A gyermekétől különélő szülő tehát - amennyiben a 

gyermekkel külföldre kíván utazni - nem tud intézkedni a gyermek úti okmányainak 

beszerzése érdekében, ha a gondozó szülő a közreműködést megtagadja.  
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 A külföldre utazás lehetőségének törvényi szintű rendezését az is indokolta, hogy 

egyre gyakrabban fordul elő, hogy a különélő szülő az állandó letelepedés szándékával 

külföldön él, így kapcsolattartási jogát – különösen az időszakos kapcsolattartás esetében – 

nem tudná gyakorolni, ha csak Magyarországon élhetne kapcsolattartási jogával. A kialakult 

gyakorlat – kifejezett jogszabályi tiltás hiányában – eddig sem látta akadályát, hogy a magyar 

hatóság az időszakos kapcsolattartás helyszíneként a szülő másik országban lévő lakóhelyét 

jelölje meg a zavartalan kapcsolattartás, a különélő szülő családjának, körülményeinek 

megismerése céljából.
452

 A New York-i Gyermekjogi Egyezmény 10. cikkének 2. pontja is 

megfogalmazza, hogy annak a gyermeknek, akinek szülei különböző államokban bírnak 

állandó lakóhellyel, joga van - kivételes körülményektől eltekintve - mindkét szülőjével 

rendszeresen személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést fenntartani. Ennek 

megvalósítására a részes államok tiszteletben tartják a gyermeknek és szüleinek azt a jogát, 

hogy bármely országot, beleértve a sajátjukat is, elhagyják és visszatérjenek saját országukba. 

Bármely ország elhagyásának joga csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak 

vethető alá, amely az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a 

közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek 

és amelyek összhangban vannak az Egyezményben elismert egyéb jogokkal. 

 A Gyer. 2006. június 1. napjától kezdődően rendelkezik a kapcsolattartás költségeinek 

viseléséről, melyek a kapcsolattartásra jogosult szülőt terhelik. Ezt a szigorú szabályozást 

enyhíti az új Ptk., ami ugyan továbbra is alapvetően a különélő szülő kötelezettségévé teszi a 

költségek viselését, de lehetővé teszi a bíróság és a gyámhatóság számára, hogy ezen 

szabálytól eltérően határozza meg a költségviselés módját. Ez a lehetőség is szolgálhatja adott 

esetben a gyermek érdekét, hiszen előfordulhat, hogy a különélő szülő anyagi körülményei 

nem tennék lehetővé a gyermekkel való kapcsolattartást (pl. a jelentős kiadással járó utazást), 

így ebben az esetben a gondozó szülőt is kötelezni lehet a kapcsolattartás költségeinek 

részbeni, vagy teljes viselésére. A gyermeknek ugyanis alapvető érdeke, hogy különélő 

szülőjével ne szakadjon meg a kapcsolata, s ennek biztosítása a gondozó szülőnek is 

kötelessége. A kapcsolattartás költségei azonban nem háríthatók minden esetben 

automatikusan a gondozó szülőre még akkor sem, ha a költségek növekedése az ő 

magatartására, lakóhely változtatására vezethető vissza. A bíróság eseti döntésében már 

kifejtette, hogy „ha a gyermekeket gondozó szülő indokoltan, a megfelelő életkörülmények 

megteremtése érdekében költözik a különélő szülőtől távolabbi helységbe, a kapcsolattartás 
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során így jelentkező többletterhek nem háríthatók át rá”.
453

 A költségek viseléséről való 

döntéshozatal során tehát vizsgálni kell mindkét szülő anyagi, és egyéb körülményeit, a 

lakóhely-változtatás indokait, azaz, hogy a különélő szülő és a gyermek közti fizikai távolság 

növelése nem a kapcsolattartás elnehezítését, akadályozását célozza-e a gondozó szülő 

részéről. 

 

10. 2. A kapcsolattartás körül felmerülő problémák 

 

 10.2.1. A kapcsolattartás szabályozása körüli nehézségek 

 

 A kapcsolattartás kérdése a gyakorlatban sajnos sok vitára, és visszaélésre ad 

lehetőséget
454

. A kapcsolattartás szabályozásánál is adódhatnak nehézségek, de a legfőbb és 

legtöbb problémát a kapcsolattartás végrehajtása okozza. Ez utóbbi kérdésekre ezért külön 

fejezetben térnék ki. A jogszabályok, ahogy arra fentebb már utaltam, a szülők 

megegyezésének biztosítanak elsőbbséget, hiszen ők azok, akik legjobban ismerik 

időbeosztásukat, munkarendjüket, a gyermek elfoglaltságait, igényeit. Megegyezés hiányában 

folyamatban lévő házassági vagy gyermekelhelyezési perben, vagy ha korábban a 

kapcsolattartást bíróság szabályozta, akkor az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 2 éven 

belül a bíróság jogosult dönteni a kapcsolattartás szabályozásáról, vagy a korábbi szabályozás 

módosításáról, egyéb esetekben viszont a gyámhatóság hatáskörébe tartozik e kérdés 

rendezése. 

 A probléma sok esetben abból adódik, hogy az életközösség megromlásában vétlen, 

vagy magát vétlennek érző fél sértettsége okán igyekszik a másik szülő és a gyermek 

kapcsolattartását a lehető legminimálisabbra szorítani, a lehető legrövidebbre próbálva szabni 

a kapcsolattartás idejét, esetleg korlátozni a gyermek elvitelének lehetőségét, nem egy esetben 

alaptalan rágalmakkal, büntető feljelentésekkel próbálva alátámasztani igazát. Az ilyenfajta 

szülői magatartás egyáltalán nem szolgálja a gyermek érdekét. A másik oldalon – szerencsére 

sok esetben találkozhatunk ezzel is – a szülők gyermekük érdekét messzemenően szem előtt 

tartva hajlandóak lennének a különélő szülő számára korlátlan kapcsolattartási jogot 

biztosítani, s nem értik, miért kell precízen szabályozni a kapcsolattartás idejét, módját, 
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pótlásának rendjét. Ilyen esetekben akkor merülhet fel probléma, ha a kapcsolattartást – a jó 

viszonyra tekintettel – sematikusan, átgondolatlanul szabályozták („csak legyen valami 

leírva”), majd a viszony megromlását követően ennek a megállapodásnak a végrehajtása 

kérhető, vagy újraszabályozás iránt kell eljárást indítani, ha ennek feltételei fennállnak. A 

kapcsolattartás szabályozásában közreműködő személyek (gyámhatósági ügyintéző, bíró, 

ügyvéd) felelőssége lenne felhívni a szülők figyelmét, hogy békés, jó viszonyuk ellenére kellő 

körültekintést fektessenek a kapcsolattartás szabályozására, mert ugyan közös egyetértéssel 

mindig megvan az attól való eltérés lehetősége, de vita esetén a megállapodásban foglaltak 

válnak irányadóvá mindkét fél számára.  

 Ahogy arra már utaltam az utóbbi évtizedekben egyre inkább megváltozott az apáknak 

a gyermek nevelésében betöltött szerepe, egyre több férfi veszi ki részét a gyermek körüli 

teendőkből. Ebből nem csak az következik, hogy egyre több apa gondolja úgy, hogy az 

életközösség megszakadását követően képes és alkalmas a gyermeke felnevelésére, hanem az 

is, hogy egyre gyakrabban merül fel a minél szélesebb körű kapcsolattartás iránti igény. Bár 

egyre több esetben kerül sor a gyermek apánál történő elhelyezésére, a statisztikai adatok azt 

mutatják, hogy azért még mindig nagyobb az anyai gondozásban lévő gyermekek aránya. 

Akármelyik szülő gondozásában is marad a gyermek – veszélyeztető körülmények hiányában 

– alapvetően az szolgálja a legjobban a gyermek érdekét, ha minél több időt tölthet különélő 

szülőjével is. A rendszeres, folyamatos kapcsolattartás esetében hosszú évtizedek óta bevett 

gyakorlat volt, hogy a különélő szülő kéthetente hétvégén találkozhatott gyermekével. A 

gyakorlat e körben lassan ugyan, de szerencsére fokozatosan változik, s a hétvége alatt a 

bíróságok, gyámhatóságok már nem csak a szombat, vasárnapot, de a péntek délutánt is értik, 

így – erre irányuló igény esetén – egyre gyakrabban már péntek délutántól lehetővé teszik a 

különélő szülővel való kapcsolattartást. Szintén pozitív változásnak tartom, hogy a hatóságok 

egyre gyakrabban hajlandóak hétköznap egy–egy délután is biztosítani a kapcsolattartás 

lehetőségét a gyermek elfoglaltságától függően. Óvodás, de még kisiskolás gyermekek 

esetében is a délutánok nagy része szabad, semmi akadálya nincs tehát, hogy a különélő szülő 

menjen a gyermekért az oktatási intézménybe, s a délutánt vele töltve, estére visszavigye a 

gyermeket a gondozó szülőhöz. Ez a lehetőség biztosíthatja a különélő szülő számára, hogy – 

a különélés ellenére – jobban részese lehessen gyermeke életének, a gyermeknek pedig, hogy 

könnyebben feldolgozhassa a különélő szülő hiányát. A gondozó szülő számára is 

könnyebbséget jelenthet ez a megoldás – bár sok esetben a gondozó szülő nem hajlandó ezt 

belátni –, hiszen így a gyermekgondozás terhe nem kizárólag az ő vállát nyomja, keletkezik 

szabadideje arra, hogy szükséges teendőit ez alatt elintézhesse.  
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 A rendkívüli, vagy időszakos kapcsolattartás körében kiemelt figyelmet igényel az 

ünnepnapok közül a karácsonyi kapcsolattartás szabályozása. A rutinszerű, a különélő 

szülőnek a páros ünnepek másnapjára biztosított kapcsolattartás – a szülők egyetértésének, a 

gondozó szülő rugalmasságának hiányában – azzal a következménnyel jár, hogy december 24. 

napján, azaz szentestén a különélő szülő sosem lesz jogosult a gyermekkel való találkozásra. 

Ezért én célszerűnek tartanám, ha a hatóságok erre is felhívnák a különélő szülő figyelmét, s 

törekednének a december 24-i kapcsolattartás szabályozására is.
455

 Ugyanígy ki szokott 

maradni a rutinszerű szabályozásból szilveszter és újév napja, holott ezek esetében is indokolt 

lehet a rendezés. Az oktatási szünetek idejére szóló kapcsolattartás biztosítása is kellő 

körültekintést igényel, hiszen azok időtartama évente különböző lehet, s a különélő szülőnek a 

szünetek fele idejére biztosított kapcsolattartási jog esetén, ha a szüneti napok száma páratlan, 

vita lehet a töredéknap hovatartozásáról.  

 Vita esetén a gyámhivatal, illetőleg a bíróság - a kapcsolattartás céljának megfelelően - 

a kapcsolattartásra jogosult és gondozó szülő méltányos érdekére, körülményeire, valamint a 

gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel, a gyermek 

érdekében kell, hogy döntsön a kapcsolattartás szabályozásáról. E körben figyelemmel kell 

lenni az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményére is, sőt a még a szülők 

egyezsége sem hagyható jóvá, ha az ellen az ítélőképessége birtokában lévő gyermek 

kifejezetten tiltakozik. A gyermek kívánságát is figyelembe vevő, széles körű kapcsolattartási 

jog biztosítása, egyéniesítetten, nem kizárólag a kéthetenkénti hétvégékre korlátozva a 

kialakult gyakorlat értelmében nem jogszabálysértő. A jogszabályok keretei között a 

kapcsolattartás időtartamának, módjának, feltételeinek, a gyermek átadás-átvétele helyének és 

más részleteinek meghatározása egyként olyan bírói mérlegelés körébe tartozó kérdések, 

amelyek ennek következtében felülvizsgálattal eredményesen nem is támadhatók.
456

  

 A kialakult gyakorlatnak
457

 megfelelően került 2006. 01. 1-i hatállyal jogszabályi 

rögzítésre, hogy a gyermek érdekét veszélyeztető körülmény, illetve felróható magatartás 

hiányában a kapcsolattartásra jogosulttól az elvitel jogát is magában foglaló kapcsolattartás 

nem vonható meg. Ez a rendelkezés egyszerre szolgálja mind a gyermek, mind a különélő 

szülő érdekét, hiszen a gyermekkel való kapcsolattartás gondozási helyre történő korlátozása 

akadályozza a fesztelen, nyugodt, meghitt légkör kialakítását, sok esetben rengeteg 
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konfliktussal jár. Az elvitel jogával összefügg az ottalvás lehetősége is, mely a különélő 

szülőtől szintén csak indokolt esetben, a gyermek érdekében tagadható meg. Ez a probléma 

különösen kisebb életkorú (túlnyomórészt 3-4 év alatti) gyermekeknél merül fel, ahol 

véleményem szerint mindig esetenként kell elbírálni - alapvetően a különélő szülő és gyermek 

viszonyából kiindulva -, hogy indokolt-e az elvitel jogát a különélő szülőnél való alvás 

kizárásával biztosítani. A német bírói gyakorlat értelmében önmagában a gyermek életkora 

nem mérvadó annak a kérdésnek az eldöntésénél, hogy a gyermek a különélő szülőnél 

tölthesse-e az éjszakát. Abból kell kiindulni, hogy a kapcsolattartásra jogosult szülőnél való 

ottalvás alapvetően a gyermek érdekét szolgálja, ezért csak különös indokok szolgálhatnak 

ennek kizárására.
458

 

 A legkörültekintőbben szabályozott kapcsolattartás esetén is vannak olyan helyzetek, 

amelyeket nem lehet jogi eszközökkel előre rendezni. Ilyenek lehetnek az óvodai, iskolai 

rendezvények (ünnepségek), külön foglalkozásokon szervezett bemutatók, melyek esetében 

sajnos nem ritkán előfordul, hogy a gondozó szülő nem értesíti ezek időpontjáról a különélő 

szülőt, aki így ezeken az alkalmakon nem tud részt venni, holott erre jogos igénye lehetne. Az 

új Ptk. már kimondja ugyan, hogy a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek 

fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként 

tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos 

felvilágosítást meg kell adnia, ez azonban önmagában nem jelent megoldást az adott 

problémára. Talán érdemes lett volna úgy fogalmazni, hogy a gondozó szülő tájékoztatási 

kötelezettsége kiterjed minden, a gyermek életét érintő lényeges eseményre.  

 A kapcsolattartás rendjét illetően mindkét szülőnek, s elsősorban a gyermeknek is az 

lenne az érdeke, hogy a normális hangvételű párbeszéd a szülők közt megmaradjon, s a 

kapcsolattartás kérdéséről mindennapjaik elfoglaltságához igazodóan, minden érintett érdekét 

és igényét figyelembe véve, mindannyiuk számára megfelelő módon meg tudjanak egyezni. 

Statisztikai adatok is alátámasztják, hogy kevesebb végrehajtási eljárás indul olyan ügyekben, 

ahol a felek megegyeztek a kapcsolattartásról, mint azokban az esetekben, ahol bíróság 

szabályozta azt.
459
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 10.2.2. A kapcsolattartás végrehajtása körüli nehézségek 

 

 Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a kapcsolattartás végrehajtása körül milyen 

nehézségek jelentkeznek, akkor azt láthatjuk, hogy a probléma forrását az esetek többségében 

a gyermeket gondozó szülők jelentik, akik ily módon kívánják a másik szülőt kirekeszteni a 

gyermek életéből, vagy ezt a részvételt a lehető legminimálisabbra csökkenteni. 

Természetesen a különélő szülők esetében is fordulnak elő szép számban jogsértések, de - a 

különélő szülő helyzetéből adódóan - ezek más jellegűek. Így a kérdés vizsgálatát én is két 

csoportra osztom.  

 

 10.2.2.1 A gondozó szülő részéről megvalósuló jogsértések és következményeik 

 

 A kiskorút gondozó szülő a kapcsolattartás akadályozásánál számtalan esetben 

hivatkozik arra, hogy a gyermek nem akar a különélő másik szülőhöz elmenni, vele nem 

akarja a kapcsolatot tartani. Ilyenkor természetesen rögtön felmerül a kérdés, hogy ez az 

ellenállás nem a gondozó szülő magatartására vezethető-e vissza. Sok esetben a gyermekben 

kialakuló ellenérzés a gondozó szülő tudatos, szándékos magatartására vezethető vissza, míg 

más, talán ritkább esetben a szülő kevésbé célzatosan éri el ugyanezt az eredményt.
460

 Számos 

alkalommal a gyermeknek a különélő szülőről alkotott képe nem a saját tapasztalataira épül, 

hanem a gondozó szülő, aki még nem tudta feldolgozni a másik szülővel való szakítással 

összefüggő sérelmeit, a saját sérelmeit, illetve félelmét közvetíti a gyermek felé. Nem egy 

esetben előfordul az is, hogy a szülő rosszul méri fel, rosszul értelmezi a gyermek reakcióját. 

A gyermek ugyanis a kiélezett helyzetben meg akar felelni mindkét szülő elvárásainak, így a 

gondozó szülőnek azt mondja, hogy nem akar a másik szülőhöz elmenni, majd a 

kapcsolattartás végén – amennyiben a kapcsolattartás mégis megvalósul – a különélő szülőtől 

nem akar visszamenni a gondozó szülőhöz. Az esetek nagy részében ez valójában nem jelent 

mást, mint hogy a gyermek mindkét szülőjéhez őszintén ragaszkodik, mindegyiktől nehezére 

esik az elválás, és egyik szeretett személyt sem szeretné megbántani azzal, hogy várja a másik 

szülővel való találkozást. Annak feltárására, hogy a gyermek ténylegesen ellenérzéssel 
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viseltetik-e a másik szülő, a vele való kapcsolattartás iránt, s ha igen, mi áll ennek hátterében 

pszichológus szakértő bevonása válhat szükségessé. 

 A bírói gyakorlat a gyermeket nevelő szülő felelősségét hangsúlyozza akkor, amikor 

kifejti, hogy „a gondozó szülő zavartalan kapcsolattartás biztosítására irányuló kötelezettsége 

nem azonosítható az érintkezés - passzív módon történő - puszta engedélyezésével, hanem az 

a gyermek nevelése során megnyilvánuló olyan aktív és tudatos ráhatások sorozatát is 

feltételezi, amely megakadályozza a gyermek különélő szülővel szembeni ellenszenvének 

kialakulását, illetőleg lehetővé teszi a gyermek esetleg már kialakult ellenszenvének a 

megszűnését és ezáltal a különélő szülő és a gyermek közötti szeretetteljes kapcsolat 

kialakulásához is hozzájárul.”
461

 A zavartalan kapcsolattartás biztosítása tehát a gondozó 

szülő aktív közreműködését is igényli, hiszen fel kell készítenie a gyermeket – mind 

érzelmileg, mind fizikailag – a különélő szülővel való találkozásra. A gyermek érdekét 

súlyosan sértő módon jár el az a gondozó szülő, aki új élettársát, házastársát igyekszik a 

különélő szülő helyébe állítani. Természetesen fontos a gyermek fejlődése szempontjából, 

hogy vele együtt élő szülőjének házastársával, élettársával jó viszonyt ápoljon, s törekedni 

kell a kapcsolat elmélyítésére, de ez nem történhet a különélő szülő kárára, nem vezethet a vér 

szerinti szülő és a gyermek közti kapcsolat leépítéséhez.  

 A gondozó szülőnek be kellene látnia, hogy bár a kapcsolattartás indokolatlan 

korlátozásával, akadályozásával volt házastársán kíván bosszút állni, neki visszavágni, az 

ilyen magatartásával valójában gyermekének árt leginkább, hiszen őt hozza pszichésen 

megterhelő helyzetbe, a gyermekelhelyezési perekhez hasonlóan. Hiába hivatkozik ilyenkor a 

gondozó szülő a kiskorú érdekére, valójában – az esetek túlnyomó részében – vélt, vagy valós 

személyes sérelmeinek megtorlása vezérli. Sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor a 

gondozó szülő attól sem riad vissza, hogy a különélő szülőt a gyermek sérelmére elkövetett 

bűncselekménnyel (bántalmazás, elhanyagolás, pedofília) vádolja meg teljesen alaptalanul. 

Ilyen esetekben, ha a különélő szülő tisztázza is magát az alaptalan vádak alól egy büntető 

eljárás során, megalázott, kiszolgáltatott helyzetbe kerül.  

 Amennyiben a kapcsolattartás végrehajtása során problémák merülnek fel, úgy a 

végrehajtás – függetlenül attól, hogy a kapcsolattartást a bíróság vagy a gyámhatóság 

szabályozta – minden esetben a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. A gyámhatóság 

rendelkezésére álló eszközök azonban az esetek egy jelentős részében sajnos nem hatékonyak, 
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nem alkalmasak a kívánt cél elérésére. A gyámhatóság eljárásra a Gyer. és a Ket. 

meghatározott cselekmény végrehajtására irányadó rendelkezései alkalmazandók. 

 A Gyer. 33. § (2) bekezdése értelmében a gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a 

kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a kapcsolattartást rendező 

egyezségben, illetve a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban 

foglaltaknak önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezáltal nem 

biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. A megfogalmazásból („ismételten”) az következik, 

hogy a kapcsolattartás egyetlen alkalommal való meghiúsítása még nem jelenti a gyermek 

veszélyeztetését, ami azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne lehetőség a gyámhatóság 

segítségét, közreműködését kérni. A Gyer. a végrehajtás során hozható intézkedéseknél a 

fokozatosság elvét érvényesíti, cél a meggyőzés, az önkéntes jogkövetés elősegítése. Ennek 

érdekében a végrehajtást elrendelő végzésben a mulasztó felet felhívja, hogy a végzés 

kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartás engedélyezése 

tárgyában hozott határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget, illetve hagyjon fel a 

gyermeknek a másik fél ellen történő nevelésével, s erre irányuló igény esetén kötelezi a 

kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek viselésére. A felszólítás a 

különélő szülőben ellenséget látó, már – már elvakult szülő meggyőzésére ritkán alkalmas. A 

felszólítás alkalmazására többször is sor kerülhet, ez azonban kerülendő, hiszen az ismételt 

felszólítások komolytalanná tehetik az eljárást.  

 Amennyiben a kötelezett a felszólításnak továbbra sem tesz eleget, a gyermekjóléti 

központ kapcsolatügyeletének, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a közreműködését vagy a 

védelembe vétel elrendelését kezdeményezheti a gyámhatóság, ha a kapcsolattartás 

gyakorlása konfliktusokkal jár, folyamatosan akadályokba ütközik, illetve a felek között 

kommunikációs zavarok állnak fenn. A kapcsolatügyelet igénybe vétele többnyire abban az 

esetben jelenthet megoldást, ha a kapcsolattartásra a gyermek érdekében csak felügyelt 

körülmények mellett kerülhet sor, de a gondozó szülő lakásán a nyugodt körülmények – a 

szülők és más rokonok közti konfliktusok miatt – nem biztosíthatók; vagy a gyermek átadása 

– átvétele jár állandó feszültséggel, melyet egy harmadik, kívülálló személy jelenléte képes 

csökkenteni.  

 A Gyer. 70/2014. (III. 15.) Korm. rendelettel hatályba léptetett 29. § (5) bekezdése 

lehetővé teszi, hogy a gyermek kapcsolattartásra történő átadásában és a visszavitelkor a 

gyermek átvételében részt vehessen a szülői felügyeletet gyakorló, kapcsolattartásra kötelezett 

szülő döntése alapján a gyermek gondozásában, nevelésében huzamos időn át részt vevő 

személy, valamint a kapcsolattartásra jogosult kérelmére és a szülői felügyeleti jogát gyakorló 
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szülő hozzájárulásával a kapcsolattartás során a gyermek gondozásában huzamos időn át részt 

vevő személy. Az ilyen közreműködő személye szintén alkalmas lehet a szülők közti 

konfliktus csökkentésére, és rugalmasabb lehetőséget biztosít, mint a kapcsolatügyelet, mely 

meghatározott nyitvatartási rend szerint működik. Természetesen a közreműködő személy 

csak abban az esetben lehet képes kiváltani a kapcsolatügyelet funkcióját, ha nem felügyelt 

kapcsolattartás elrendelésére került sor, csak az átadás-átvétel során adódnak nehézségek.  

 A gyámhatóság gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételét is 

kezdeményezheti, illetve kötelezővé is teheti, ám az ilyen eljárásban való részvétel a felek 

megegyezésre való törekvését feltételezi, ami sok esetben eleve hiányzik.  

 A védelembe vétel elrendelése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. A védelembe vétel 

lényege a kapcsolattartás szempontjából, hogy a védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek 

gondozásának folyamatos segítése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a 

gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség 

okának megszüntetése érdekében intézkedést tesz. Ennek keretében kötelezheti a szülőt, hogy 

gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet, 

figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és 

felszólítja annak megváltoztatására. Ilyen módon a védelembe vétel alkalmas lehet a gondozó 

szülő meggyőzésére, a családgondozó a szociális munka eszközeivel, pszichológiai 

módszerekkel képes lehet a kapcsolattartást akadályozó szülőt jobb belátásra bírni. A Gyvt. 

17. §-a értelmében a bíróság is köteles jelzéssel élni, ha a gyermek veszélyeztetettségét 

észleli, így ha gyermekelhelyezési vagy házassági bontóperben a per adatai alapján azt észleli, 

hogy az egyik szülő akadályozza a gyermeknek másik szülővel való kapcsolattartását, úgy 

kezdeményezhetné a jegyzőnél a gyermek védelembe vételét és családgondozó kirendelését. 

Az így lehetővé váló huzamosabb idejű családgondozás több információt is biztosíthatna a 

bíróság számára, mint egy egyszeri környezettanulmány, vagy egyszeri találkozáson alapuló 

szakvélemény.
462

  

 Ha a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket bizonyíthatóan folyamatosan a 

kapcsolattartásra jogosult ellen neveli és a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott 

határozatoknak a megtett végrehajtási intézkedések ellenére sem tesz eleget, a gyámhivatal 

drasztikusabb lépéseket tehet. A fokozatosság elve jut kifejezésre abban, hogy itt nem a 

kapcsolattartás néhány alkalommal történő megakadályozásáról, egy–egy esetben felmerült 

konfliktusról van szó, hanem a gondozó szülő következetes, indokolatlan, a gyermek érdekeit 
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sértő magatartásáról. Ezekben az esetekben tehát a gyámhatóság egyrészt pert indíthat a 

gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt
463

, ha az elhelyezés megváltoztatása a kiskorú 

gyermek érdekében áll, másrészt feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése
464

, illetve kiskorúval 

való kapcsolattartás akadályozása
465

 miatt. 

 A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében kifejtette
466

, hogy a gyermek elhelyezésének 

megváltoztatásához vezethet, ha az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték a kapcsolattartást 

tartósan korlátozza és az arra törekszik, hogy a különélő szülőt a gyermek életéből kirekessze. 

Az, hogy a gyermek ellátottsága, tanulmányi eredménye megfelelő, még nem jelenti, hogy a 

szülő nevelési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, hiszen a nevelés célja a gyermek testi, 

értelmi és erkölcsi fejlődésnek elősegítése. A perbeli esetben a gyermeket gondozó anya a 

gyermekeknek és a tőle különélő apának a kapcsolattartási jogát csorbította súlyosan azzal, 

hogy élettársa személyét a gyermekek életében minden szempontból az apa elé helyezte és a 

kapcsolattartást indokolatlanul, fokozódó mértékben gátolta, ezzel a magatartásával pedig a 

gyermekek valós érdekeivel szembehelyezkedett, ami erkölcsi szempontból a nevelési 

alkalmasságát jelentősen megkérdőjelezte. Mindezekre figyelemmel a bíróság az anyának ezt 

a magatartását olyan lényeges körülményváltozásként értékelte, amely alapot adott a 

gyermekek elhelyezésének a megváltoztatására.  

 A gyermekelhelyezés megváltoztatásának lehetőségével kapcsolatban két problémára 

szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt tekintettel arra, hogy a gyámhatóság az elhelyezés 

megváltoztatása iránti perindítás lehetőségével csak az egyéb végrehajtási eszközök hosszas 

eredménytelensége esetén él, a gyermekelhelyezés tényleges megváltoztatását hiúsíthatja meg 

a gyermek és a különélő szülő közötti, időközben teljesen kiüresedett, elidegenedett viszony. 

Ez a helyzet állt fenn abban az - egyébként nem a gyámhatóság által indított - eljárásban is, 

melyben a bíróság a felperesi anyánál helyezte el a gyermeket azzal az indokolással, hogy bár 

"a gyermek az iratokból megállapíthatóan a felperesi ellennevelés hatására lelkileg 

károsodott, a korábban szeretett szülőt kifejezetten elutasítja ..., a kialakult helyzet 

kifejezetten felróható a felperesnek, de az apa-lánya kapcsolat már annyira elmérgesedett, 

hogy a gyermeknek nem áll érdekében a tényleges helyzetnek a megváltoztatása ...".
467

 

Másrészt számos alkalommal a különélő szülő szándéka sem irányulna a gyermekelhelyezés 

megváltoztatására, mert esetleg körülményei, munkaidő beosztása nem is teszik lehetővé 
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számára, hogy a gyermek gondozását vállalja, mindössze kapcsolattartási jogát kívánná 

szabadon, zavartalanul gyakorolni.  

 A kapcsolattartás akadályozása egyébként is csak akkor indokolhatja az elhelyezés 

megváltoztatását, ha az – az egyéb körülményeket is értékelve – a gyermek érdekében áll
468

, 

tehát nem működhet mintegy automatikusan, s nem lehet a körülmények mérlegelésétől 

függetlenül „az egyik vagy másik szülővel szembeni szankció alkalmazásának eszköze”.
469

 

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 195. § (1) értelmében kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekményét valósította meg az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy 

gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegte, és 

ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztette. A kialakult bírói 

gyakorlat értelmében az a szülői is megvalósította a kiskorú veszélyeztetésének 

bűncselekményét, aki a másik szülővel való kapcsolattartását huzamos ideig akadályozta, a 

kiskorút a másik szülő ellen nevelte és e kötelességszegő magatartása a kiskorú 

értékrendjének, jellemének, lelki fejlődésének kedvezőtlen alakulását eredményezte.
470

 Az 

1978.évi IV. törvény 2005-ben történő módosításának eredményeképpen a kiskorú 

veszélyeztetésének külön nevesített esetévé vált a kapcsolattartás akadályozása.
471

 A 

jogszabály akként rendelkezett, hogy vétséget követ el, aki a bírósági vagy hatósági határozat 

alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti 

kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében 

alkalmazott bírság kiszabását követően is akadályozza. Míg a 195. § (1) szerinti bűntetti 

alakzat konkrét veszélyeztetési bűncselekmény volt, addig a (4) bekezdés szerinti vétség egy 

nevesített kötelességszegéssel megvalósuló absztrakt veszélyeztetési deliktum.
472

 A két 

elkövetési alakzat között nehéz volt az elhatárolás, hiszen a gyermek különélő szülővel való 

kapcsolattartásának akadályozása, a gyermeknek másik szülő ellen hangolása magában 

hordozza a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésének veszélyeztetettségét. A (4) 

bekezdés szerinti vétség veszélyeztetettség hiányában is megvalósult, amennyiben a gondozó 

szülő a kapcsolattartást a kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is 

akadályozta. Tekintettel arra, hogy a büntető eljárás megindítására az egyéb eszközök 

eredménytelen alkalmazását követően került csak sor, így az esetek túlnyomó többségében 

mire a büntető eljárás megindult, már a veszélyeztetés is megvalósult, így az elkövető szülő a 
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súlyosabb, (1) bekezdés szerinti bűntettért tartozott felelősséggel. Felmerül tehát a kérdés a 

nem büntető jogász számára, hogy szükséges volt-e kapcsolattartás akadályozását külön 

vétségi alakzatként szankcionálni, mikor a kiskorú veszélyeztetése, mint törvényi tényállás 

alkalmazható volt a kapcsolattartást megtagadó szülő magatartásának szankcionálására. 

Álláspontom szerint a kapcsolattartást akadályozó magatartás külön vétségi alakzatként való 

nevesítése a laikus, tehát jogi végzettséggel nem rendelkező szülők számára lehet fontos 

üzenet, hiszen egyértelművé teszi számukra, hogy a hatósági intézkedések be nem tartása 

bűncselekménynek minősül függetlenül attól, hogy ezzel veszélyeztetik-e kiskorú gyermekük 

fejlődését. Ez azért is fontos, mert sok esetben a gondozó szülő a gyermek érdekére 

hivatkozva akadályozza a kapcsolattartást, s fel sem merül benne, fel sem fogja, hogy ez a 

gyermek érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyezteti.  

 A büntetőjog ultima ratio jellege megmutatkozott abban, hogy a (4) szerinti 

bűncselekmény elkövetéséről csak akkor beszélhettünk, ha a kapcsolattartás biztosítására 

kötelezettel szemben a gyámhatóság már bírságot szabott ki, s ez az intézkedés nem vezetett 

eredményre. A 2013. július 1. napján hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv a kiskorú 

veszélyeztetésétől függetlenül (208. §), új bűncselekmény típusként nevesíti a kiskorúval való 

kapcsolattartás akadályozását (210. §), de az elkövetési magatartások a korábbival azonos, 

vagy hasonló módon kerültek szabályozásra. Így továbbra is alkalmazható a régi Btk. alapján 

kialakult gyakorlat, mely szerint, ha a kapcsolattartás akadályozása a gyermek testi, értelmi, 

erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, úgy a szülő a kiskorú veszélyeztetése bűntettét 

követi el. A jogalkotó alapvető célja e magatartás szankcionálása esetében – hasonlóan a 

tartás elmulasztásához – nem a megtorlás, hanem a nevelés, a gyermek érdekének, alapvető 

jogainak érvényre juttatása, mely kifejezésre jut abban, hogy büntethetőséget kizáró oknak 

tekinti, ha az elkövető a kapcsolattartást az elsőfokú ítélet meghozataláig megfelelően 

biztosítja, és az elmaradt kapcsolattartási formák pótlását megkezdi. A büntetőjogi 

fenyegetettség talán a kapcsolattartás esetében is alkalmas lehet arra, hogy eltántorítsa 

jogellenes, gyermek érdekeit sértő magtartásáról azt a szülőt, aki más végrehajtási 

eszközökkel nem volt meggyőzhető, jobb belátásra bírható. A Gyer. szóhasználatából 

következik, hogy a büntető feljelentés megtétele a gyámhatóságnak kötelezettsége, s nem 

mérlegelés körébe tartozó kérdés
473

, de csak a kapcsolattartási jog gyakorlását ismételten, 

szándékosan meghiúsító szülő szankcionálására alkalmazható.
474
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 A Ket. 134. és 135. §-ainak alkalmazására is sor kerülhet a gyámhatósági eljárásban, 

amely alapján a kötelezett 500 000 Ft-ig
475

 terjedő, ismételten kiszabható eljárási bírsággal 

sújtható, valamint a rendőrség közreműködését lehet igénybe venni a meghatározott 

cselekmény végrehajtásához. A pénzbírsággal szemben ellenérvként hozható fel, hogy jó 

anyagi körülmények közt élő szülő számára nem feltétlenül jelent visszatartó erőt, míg rossz 

anyagi helyzetben lévő szülő esetén a gyermeket is sújtja, hiszen eltartásának pénzügyi 

fedezetét csökkenti. A túlzottan alacsony összegű, néhány ezer forintos bírságok pedig 

ugyanúgy a komolytalanság veszélyével fenyegetnek, mint ahogy az ismétlődő felszólítások. 

Ahhoz pedig, hogy célját esetleg mégis elérje az is fontos lenne, hogy az önként meg nem 

fizetett pénzbírság behajtása iránt a hatóság intézkedjen, amely azonban sok esetben nem 

történik meg. Volt olyan eset, melyben a gyámhatóság már több mint kétmillió forint összegű 

bírságot kiszabott, melyből mindössze negyvenezer forint került behajtásra.
476

 

 Az eljárási bírságon kívül szintén anyagi következménnyel jár az a korábban már 

említett lehetőség, mely szerint a gyámhatóság a gondozó szülőt kötelezheti a kapcsolattartás 

meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek viselésére. Ez különösen akkor lehet 

jelentős, ha a jogosult szülő és a gyermek különböző településeken élnek, hiszen ebben az 

esetben az utazási költségek jelentős összeget tehetnek ki. Ezen túlmenően a bírósági 

gyakorlat kártérítés megállapítását is lehetővé teszi, a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében 

kimondta, hogy a gyermeket nevelő szülő a kapcsolattartás jogellenes meghiúsításával 

okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. Tehát ha a kapcsolattartás 

meghiúsítása jogellenes és ezzel okozati összefüggésben a jogosult szülőnek vagyoni kára 

merül fel, akkor ennek megtérítésére a gondozó szülő kötelezhető.
477

 Ez visszatartó erőt 

jelenthet például az időszakos kapcsolattartás esetében, hiszen amennyiben a kapcsolattartásra 

jogosult szülő a gyermekkel utazásra, nyaralásra fizetett be, vagy más költségekkel járó 

programot szervezett, mely a kötelezett szülő felróható magatartása miatt hiúsult meg, úgy az 

ebből eredő kárának megtérítését követelheti a gondozó szülőtől. Született olyan jogerős 

bírósági ítélet is
478

, mely szerint a szülő és a gyermek közti hozzátartozói kapcsolat léte mind 

a szülőnek, mind a gyermeknek alapvető személyhez fűződő joga, így a kapcsolattartás 

akadályozása, a gyermek különélő szülő ellen történő nevelése az önazonossághoz, az 
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önrendelkezéshez és az emberi méltósághoz való jogot sérti.
 479

 Ebből következik, hogy 

alkalmazhatók a személyiségi jogsértés objektív és szubjektív szankciói.  

 Az új Ptk. a kapcsolattartás szabályai közt már kifejezetten rendelkezik a kártérítési 

felelősségről s kimondja, hogy ha a kapcsolattartásra jogosult a kapcsolattartást kellő indok 

nélkül akadályozza vagy szabályait megszegi, az ezzel okozott kárt köteles a másik félnek 

megtéríteni, s lehetővé teszi a gyámhatóság számára, hogy a kapcsolattartást kellő indok 

nélkül akadályozó, a kapcsolattartás szabályait megszegő felet a kapcsolattartás akadályozása, 

szabályainak megszegése folytán keletkezett igazolt költségek viselésére kötelezze. 

 A gyámhatóság a rendőrség igénybe vételével kényszerítheti ki a gyermek 

kapcsolattartásra történő átadását, melynek során a rendőrség eltávolíthatja a gyermek 

átadásának helyszínéről a kötelezettet és más személyeket, akik a végrehajtást akadályozzák. 

Tekintettel arra, hogy a végrehajtás módjának meghatározásánál a végrehajtást kérő, 

kapcsolattartásra jogosult szülő kívánságát is figyelembe kell venni, az eljárás sok esetben 

már nem jut el abba a szakaszba, ahol a rendőrség igénybe vételére is sor kerülne. A 

gyermekével kapcsolatot tartani kívánó szülő – éppen a gyermeke érdekében – feladja a 

harcot, hiszen belátja, hogy a rendőrség igénybe vételével – szó szerint – kierőszakolt 

kapcsolattartás a gyermek számára még nagyobb traumát jelente, s erősen rányomná a 

bélyegét az azt követő, a kapcsolattartásra nyitva álló néhány nap hangulatára.  

 Problémát jelent a gyermek betegségére való hivatkozás is, ami sok esetben egyrészt 

nem felel meg a valóságnak, másrészt nem is kellene, hogy feltétlenül a kapcsolattartás 

akadályát jelentse, hiszen kisebb megfázással, köhögéssel járó betegségek esetén a különélő 

szülő is képes a szükséges ápolást biztosítani, az esetleg előírt gyógyszereket adagolni. 

Célszerű lenne tehát annak - akár példálózó jellegű - jogszabályi rögzítése (legalább a Gyer.-

ben), hogy milyen esetekben lehet indokolt a kapcsolattartás elmaradása. 

 Sajátos helyzetet teremt a kapcsolattartás végrehajtására irányuló eljárásban, ha a 

kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek befolyásmentes, önálló akaratnyilvánítása 

miatt hiúsul meg. Egy 14 év feletti gyermek már többnyire ítélőképessége birtokában van, s 

kapcsolattartást elutasító álláspontja mögött sem feltétlenül a gondozó szülő negatív ráhatása 

húzódik meg. A kamaszkorban lévő, a szülei ellen lázadó, a barátok társaságát előtérbe 

helyező gyermek kapcsolattartásra való kényszerítése sok esetben csak tovább rontaná a 

különélő szülő és a gyermek viszonyát, így a Gyer. lehetővé teszi a gyámhivatal számára - 

kérelemre - a végrehajtási eljárást felfüggesztését, feltéve, hogy a felek igénybe veszik a 
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gyermekvédelmi közvetítői eljárást, vagy a felek bármelyike kéri a kapcsolattartás 

újraszabályozását, illetve megvonását. Természetesen ebben az életkorban is fontos lenne a 

különélő szülő és a gyermek viszonyának normalizálása, a köztük való kapcsolattartás 

kialakítása, de ennek megfelelőbb eszköze a meggyőzés, mint a törvény szigora. 

 Látható tehát, hogy a kapcsolattartás végrehajtására, kikényszerítésére irányuló 

eszközök nem feltétlenül alkalmasak a célzott joghatások elérésére. Nem is beszélve arról, 

hogy a kapcsolattartásra jogosult szülőnek minden egyes elmaradt kapcsolattartás esetén 30 

napon belül bejelentést kell tennie a gyámhivatalnál, mely minden egyes esetet köteles a 

bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálni, és határozatot hozni a végrehajtás 

elrendeléséről, amennyiben ez indokolt. Az első alkalommal a hatóság a rendelkezésre álló 

eszközök közül a felszólítást alkalmazza, melynek eredménytelensége esetén az ismételt 

bejelentést követően újabb 30 napon belül határoz a gyámhivatal az egyéb végrehajtási 

eszközök igénybe vételéről. (Kapcsolatügyelet, védelembe vétel, stb.) Ezek esetében 

ismételten meg kell várni, hogy az alkalmazott megoldás eredményre vezet-e, így újabb hetek 

mennek el. Az elhelyezés megváltoztatása iránti perindításra csak az eredménytelen 

végrehajtási cselekményeket követően kerül sor, tehát nagyon gyorsan telnek a hónapok, mely 

idő alatt – a gondozó szülő makacs és merev elzárkózása, jogellenes magatartása miatt – a 

különélő szülő nem tud találkozni, kapcsolatot tartani gyermekével. Minél kisebb a gyermek, 

annál jobban elidegenedik ezen idő alatt a nem látott szülőtől, így előbb – utóbb nem csak az 

elhelyezés megváltoztatásának akadályává válik az érzelmileg megszűnt szülő – gyermek 

viszony, hanem már a kapcsolattartást is akadályozza, hiszen csak fokozatosan lehet 

kialakítani újra a kötődést, a gyermeki elfogadást. Az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa 2004. évi beszámolójában foglalkozott a kapcsolattartási ügyekben lefolytatott 

gyámhatósági eljárásokkal, s negatív tapasztalatként állapította meg, hogy „a végrehajtási 

eljárások során számtalanszor előfordul, hogy az egyes eljárási cselekmények között 

indokolatlanul hosszú idő telik el.”
480

 

 A gyámhatósági végrehajtás eredményességét akadályozza nem egy esetben az is, 

hogy a bíróságok nem teljes körűen, nem minden részletre kiterjedően, nem egyértelműen 

szabályozzák a kapcsolattartás kérdését, s nem hívják fel a figyelmet a Gyer.-ben foglalt 

jogkövetkezményekre.  

 Ahhoz, hogy a kapcsolattartásra jogosult szülő bizonyítani tudja, hogy a 

kapcsolattartás kezdő időpontjában az előírt helyen megjelent, de a gondozó szülő nem tette 
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lehetővé számára, hogy jogával élni tudjon, érdemes egy harmadik személyt is magával 

vinnie, aki a történteket később igazolni tudja. Az is problémát jelenthet tehát a szülőnek, 

hogy mindig találjon valakit, aki őt a kapcsolattartás időpontjában elkíséri. A kapcsolattartás 

végrehajtása körüli nehézségek előbb–utóbb rezignálttá tehetik a jogosult szülőt, aki feladja a 

reménytelen küzdelmet.  

 Amennyiben a hatóságok nem tudnak érvényt szerezni a kapcsolattartást szabályozó 

határozatban foglaltaknak, az mind a gyermeknek, mind a különélő szülőnek az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 8. cikkében rögzített "magán- és családi élet tiszteletben tartásához 

való jogát" sérti.
 481

 Az Emberi Jogok Európai Bírósága több ítéletében
482

 is kimondta, hogy 

az Egyezményben részes államok aktív, tevőleges magatartás tanúsítására is kötelesek a 

családi élet tiszteletben tartása érdekében. Ez a kapcsolattartásra vonatkoztatva azt jelenti, 

hogy a hatóságoknak meg kell tenniük minden tőlük telhetőt, hogy a gyermek kapcsolattartási 

joga érvényesülhessen, személyes kapcsolatait megőrizhesse.
483

 Ha valamely állam nem tudja 

a bírósági, hatósági határozat végrehajtást kikényszeríteni, akár a szülő magatartása miatt, 

akár más okból, ez jó eséllyel egyezménysértéshez vezet. Számos elmarasztaló ítélet született 

olyan ügyekben, amelyekben bebizonyosodott, hogy az állam képtelen érvényt szerezni 

valamely kapcsolattartási ügyben hozott hatósági döntésnek.
484

 Sőt, az elmarasztaláshoz még 

a kapcsolattartás teljes meghiúsulását sem tartotta az emberi jogi bíróság szükségesnek.
485

 Az 

ilyen ügyekben az időtényezőnek is fontos szerepe van az intézkedés helyénvalóságának 

megítélésében, mert az időmúlás helyrehozhatatlan következménnyel járhat a szülő – 

gyermek viszonyra nézve, ahogy az történt például a Prizzia v. Magyarország ügyben, mely 

esetben a kapcsolattartás éveken át történő akadályozása a gyermek apától való 

elidegenedését eredményezte.  

 

 10.2.2.2. A kapcsolattartásra jogosult szülő részéről megvalósuló jogsértések 

 

 Természetesen a kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat nem csak a gondozó szülő 

sértheti meg, hanem a kapcsolattartásra jogosult szülő is, aki nem a kapcsolattartást 

szabályozó határozatban megjelölt időpontban viszi el, vagy vissza a gyermeket, vagy a 
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kapcsolattartást – céljával ellentétesen – a gondozó szülő elleni hangulatkeltésre használja fel, 

esetleg egyáltalán nem tesz eleget kapcsolattartási kötelezettségének. Az előző pontban 

részletezett végrehajtási eszközök ezekben az esetekben is alkalmazhatóak, valamint a Gyer. – 

a jogsértés súlyától függően – lehetővé teszi a kapcsolattartási jog korlátozását, szüneteltetését 

és megvonását. Ez utóbbi intézkedések valójában nem a kapcsolattartás végrehajtását 

szolgálják, hanem a jogosult szülő jogellenes magatartását szankcionálják, de a 

kapcsolattartási jog korlátozásának, szüneteltetésének vagy megvonásának lehetősége 

alkalmas lehet a szülői magatartás befolyásolására. A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a már 

megállapított kapcsolattartási jogot akkor korlátozhatja, ha a jogosított a jogával a gyermek 

vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek minősül az is, ha a 

jogosult nem a szabályozásnak megfelelően él kapcsolattartási jogával, illetve ha ezen 

kötelezettségének önhibájából 6 hónapig nem tesz eleget. A kapcsolattartási jog korlátozása 

során a gyámhivatal vagy a bíróság a már megállapított kapcsolattartás formájának vagy 

gyakoriságának, továbbá időtartamának megváltoztatásáról dönthet. A kapcsolattartási jog 

korlátozásának minősül az is, ha a különélő szülő nem élhet a gyermek elvitelének 

lehetőségével, vagy felügyelt kapcsolattartás elrendelésére kerül sor. Az intézkedések 

fokozatosságára a szabályozás egyértelműen utal, hiszen a kapcsolattartási jog korlátozására a 

kapcsolattartási joggal való visszaélés, a szüneteltetésre az e joggal való súlyos visszaélés, 

míg a megvonásra a kapcsolattartási joggal való olyan súlyos visszaélés vezethet, mely a 

gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyezteti. „A szülő kapcsolattartási jogának 

megvonására csak olyan súlyosan felróható magatartások miatt kerülhet sor, amelyek miatt a 

gyermek érdekét még a korlátozott kapcsolattartás is sértené”.
486

  

 Mindhárom intézkedés alkalmazására természetesen a gyermek érdekében kerülhet 

sor. Ezt fejtette ki a bíróság egyik eseti döntésének indokolásában is
487

, mikor megállapította, 

hogy a felperes a perben nem bizonyította azt, hogy az alperes a kapcsolattartási jogával a 

felperes, illetőleg a gyermek sérelmére súlyosan visszaélt volna. A perben kihallgatott tanúk 

ugyanis az alperes állítólagos agresszivitásáról és fenyegetőzéseiről csak a felperestől 

származó, illetve közvetett információkkal rendelkeztek, az igazságügyi pszichológus 

szakértői vizsgálat pedig nem tárt fel az alperesnél olyan személyiségjegyeket, amelyek a 

felperes által hivatkozott agresszivitásra utalnának, vagy amelyek az apa és a gyermek közötti 

kapcsolattartást egyébként akadályoznák. Éppen a felperes volt az, aki még nem tudta 

feldolgozni az alperessel való szakítással összefüggő sérelmeit és az alperessel kapcsolatos 
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saját sérelmeit, illetve félelmét közvetítette a gyermek felé. Ilyen körülmények között az 

alperes kapcsolattartási jogának a megvonása tehát nem a gyermek valós, hanem a felperes 

vélt érdekeit szolgálná. A szülő érdekeinek a gyermek érdekeivel szemben történő érvényre 

juttatására viszont sem a Csjt., sem az új Ptk. Családjogi Könyve nem ad lehetőséget. Egy 

másik eseti döntés
488

 utal arra is, hogy a kapcsolattartás szabályainak megsértése önmagában 

nem feltétlenül ad alapot a kapcsolattartási jog korlátozására, ha a szabálysértések nem olyan 

súlyúak, melyek a gyermekek érdekét veszélyeztetnék. A perbeli esetben a szülők 

kapcsolattartással összefüggő konfliktusa, a kapcsolattartásra jogosult szülő gyámhivatal által 

szankcionált magatartása nem zavarta meg a szülő és a gyermek kapcsolatát, a 

kapcsolattartási időszakok a gyermekre terhelő hatást nem jelentettek, mivel kötődött 

különélő szülőjéhez, így a kapcsolattartás korlátozása a kiskorú gyermek szempontjából nem 

volt indokolt. 

 Az említett intézkedések meghozatala ellenére is arra kell azonban törekedni, hogy a 

kapcsolattartás joga – a gyermek érdekére tekintettel - minél előbb visszaállítható legyen, 

tehát elsődleges cél a kapcsolattartás korlátozására vezető okok felszámolása.
489

  

 Az új Ptk. a kapcsolattartás szabályai közt szintén szól a kapcsolattartási jog 

korlátozásának és megvonásának lehetőségéről, de a szüneteltetésről már nem rendelkezik. 

Valójában a kapcsolattartás átmeneti szüneteltetésének Gyer.-ben szabályozott lehetősége a 

korlátozás fogalma alá vonható. 

 Abban az esetben, ha a kapcsolattartásra jogosult szülő nem tesz eleget 

kapcsolattartási kötelezettségének, a gyermeket nem látogatja, az elvitel lehetőségével nem él, 

a gondozó szülő nem sok mindent tud tenni a gyermek érdekében, holott a különélő szülőnek 

ez a magatartása sérti a gyermek kapcsolattartáshoz való jogát. Bár ahogy arra korábban is 

utaltam, végrehajtás ebben az esetben is kérhető lenne, de ezzel a lehetőséggel a gyermeket 

gondozó szülő nem szokott élni, hisz mi értelme lenne, ha a különélő szülő – kizárólag a 

további szankciók elkerülése érdekében – magával vinné a gyermeket, de vele nem 

foglalkozna, róla megfelelően nem gondoskodna. A német Alkotmánybírósági is foglakozott 

ezzel a kérdéssel
490

, de arra a megállapításra jutott, hogy a gyermek a kikényszerített 

kapcsolattartás során olyan helyzetbe kerülhet, amikor nem a kapcsolattartás által elérni 

kívánt szülői odaadást tapasztalja meg, hanem az elutasítást, ami önbecsülésének sérelmével 
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járhat, így – az esetek többségében – nem szolgálja a kiskorú érdekét.
491

 Mindezek ellenére le 

kell szögezni, hogy kapcsolattartásra jogosult, de jogával élni nem kívánó szülő magatartása 

éppolyan hátrányos a gyermekre nézve, mint a kapcsolattartást akadályozó gondozó szülő 

viselkedése. A gyermek egészséges lelki fejlődéséhez szüksége van arra, hogy mindkét 

szülőjével megfelelő kapcsolatot tarthasson fenn, hacsak a szülő magatartása testi, értelmi 

fejlődését nem veszélyezteti. 

 Sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor a kapcsolattartásra jogosult szülő kisebb, a 

gyermek érdekeit nem érintő, esetileg előforduló jogsértése (pl. néhány perces, vagy órás, de 

előre jelzett késés) miatt is rögtön a gyámhatósághoz fordul a gondozó szülő, holott ezek a 

„problémák” némi rugalmassággal, a gyermek iránti belátással áthidalhatóak lennének. Nem 

beszélve arról, hogy nem terhelnék a gyámhatóságot a gyermek érdeke szempontjából 

lényegtelen ügyekkel, így a hatóságnak több kapacitása maradna a valóban fontos, figyelmet, 

mielőbbi intézkedést igénylő esetekre. 

 

 10.2.3. Javaslatok a kapcsolattartás körében 

 

 Akár a kapcsolattartásra jogosult, akár a gondozó szülő sérti meg a kapcsolattartásra 

vonatkozó szabályokat, sok esetben – véleményem szerint – talán nincsenek is tisztában 

magatartásuk gyermekükre gyakorolt hatásával. Induljunk ki abból, hogy a szülők – 

legalábbis a többség – nem akar eleve rosszat gyermekének, de a kapcsolat megromlása miatt 

érzett csalódottság, düh megzavarja józan ítélőképességüket. Az emberi természet olyan, hogy 

a rossz dolgok miatt könnyebb mást okolni, mint magunkba keresni a hibát, s belátni saját 

felelősségünket is az adott helyzet kialakulásában. Márpedig ha kizárólag a másik félnek 

rójuk fel a kialakult helyzetet, akkor máris elérkeztünk oda, hogy őt valamiféle módon meg 

kell ezért büntetni, hiszen felelőtlen, csak a saját érdekei szerint cselekszik, ergo nem 

alkalmas a gyermek nevelésére, de még csak a kapcsolattartásra sem.  

 A szülők sok esetben nincsenek tisztában a gyermeki lélek bonyolultságával sem, nem 

ismerik fel a gyermekben zajló alkalmazkodási, megfelelési kényszert, a gyermek által 

tanúsított magatartásokat rosszul értelmezik. Ezért indokoltnak látnám akár a kapcsolattartási, 

akár a gyermekelhelyezési ügyekben lehetővé tenni a bíróságok, gyámhatóságok számára, 

hogy a szülőket tanácsadáson való részvételre kötelezhessék, ahol pszichológus szakértő 

magyarázná el számukra magatartásuk gyermekükre gyakorolt negatív következményeit. Nem 
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gondolom természetesen, hogy ez minden esetben eredménnyel járna, de talán lenne olyan 

szülő, aki a tanácsadáson hallottakat átgondolva hajlandó lenne felülbírálni korábbi 

magatartását, hozzáállását.  

 Dr. Kiss Éva bírónő egy a gyakorlatukban alkalmazott megoldási lehetőségre hívta fel 

a figyelmet
492

, mely során a testvéreket – ha a köztük lévő kötődés nem túl szoros – 

szétválasztva helyezik el. Természetesen a döntés meghozatalánál a bíróság ilyen esetekben is 

figyelemmel van a gyermek szülőkhöz való kötődésére, a szülők gyermeknevelésre való 

alkalmasságára. A bírónő azért látja ezt – bizonyos esetekben – jó megoldásnak, mert ez 

mindkét szülőt érdekeltté teszi a korrekt kapcsolat kialakításában, fenntartásában, s a szülői 

terheket is megosztja. Az elhelyezés ezen módja esetében a testvéri kapcsolat sem szakad meg 

a gyermekek közt, hiszen a kapcsolattartás szabályozása akként történik, hogy a gyermekek 

minden hétvégét együtt töltenek hol az egyik, hol a másik szülőnél, s az időszakos 

kapcsolattartás rendezése során is biztosítható, hogy a gyermekek a tanítási szüneteket együtt 

tölthessék. Egy gyermek testvéréhez való kötődése nem feltétlenül függ az elhelyezés 

módjától, mert széles körű kapcsolattartási lehetőség biztosítása mellett a kötődés fenntartható 

abban az esetben is, ha a testvérek más–más szülőnél kerülnek elhelyezésre. A testvérek külön 

történő elhelyezésénél természetesen minden esetben vizsgálni kell a fent hivatkozott 

szempontokat, de ha a gyermekek érdekeivel nem ellentétes, akkor az ilyen elhelyezés 

alkalmas lehet arra, hogy a szülők veszteség érzését – és így szembenállásukat – csökkentse. 

 

 A gyermek és különélő szülője viszonyában a gyermek érdeke szempontjából kedvező 

változásként értékelhető a kapcsolattartás időtartamának növekedése, aminek részben 

jogszabályi alapja van
493

, másrészt viszont a gyakorlatban kialakult szemléletbeli 

változásoknak köszönhető. A kapcsolattartás kérdése az a pont, ahol a legnagyobb szükség 

lenne az életközösségüket megszüntető szülők együttműködésére, a felek konstruktív 

hozzáállására. Míg a gyermekelhelyezés körében fontos az állandóság biztosítása, és a 

tartásdíj megállapításának alapjául szolgáló körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok) sem 

változnak többnyire rövid időközönként, úgy a kapcsolattartást jobban befolyásolják a napi 

események (munkahelyi elfoglaltság, betegség, iskolai program, stb.). A szülők akkor vannak 

igazán figyelemmel gyermekük érdekére, ha kölcsönösen hajlandóak rugalmasságot mutatva 

alkalmazkodni a felmerülő élethelyzetekhez.  
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 A gyermeki érdek érvényesülését sok esetben a végrehajtási nehézségek akadályozzák. 

E körben fontos lenne a gyámhatósági gyakorlat alakítása, hogy a rendelkezésre álló jogi 

eszközöket hatékonyabban alkalmazzák; különösen azokban az esetekben, ahol a gondozó 

szülő a kapcsolattartást akadályozza. Több esetben kellene élnie a hatóságnak – feltéve 

természetesen, ha annak egyéb feltételei is fennállnak – a gyermekelhelyezés 

megváltoztatására irányuló perindítással és büntető feljelentés megtételével. S ami még 

fontosabb lenne, az az eljárási határidők további csökkentése, mert a hetek, hónapok gyorsan 

telnek, s a gyermek hamar felnő. A gondozó szülő pedig jogellenes, de kellőképpen nem 

szankcionált magatartásával meg tudja akadályozni, hogy a különélő szülő részese lehessen 

gyermeke életének. Ezért indokolt lenne – akár jogszabályi szinten – korlátozni az 

alkalmazható felszólítások, pénzbírságok számát. Hiszen ha ezek néhány alkalom után sem 

vezettek eredményre, akkor feltételezhetően később sem fognak, tehát indokolatlan ezek 

ismételt alkalmazásával húzni az időt, így más, hatékonyabb végrehajtási eszköz igénybe 

vétele válik szükségessé.  

 

11. A gyermek érdeke a lakáshasználat rendezésénél 

 

 Házasság felbontása esetében a házastársak között sok esetben szinte létkérdésként 

merül fel a lakáshasználat rendezésének kérdése. Ahhoz, hogy ennek indokát megértsük, 

érdemes néhány pillantást vetni a hazai lakáshelyzetre. A II. világháborút követően, 1948-ig a 

megsérült lakóházak zömét újjáépítették, és ezen felül még 80.000 új lakás is épült. Az ezt 

követő évtizedekben azonban, az 1960-as évek közepéig semmilyen érdemi változás nem 

történt, melynek következtében a lakáshelyzet az egész országban rendkívül kedvezőtlenné 

vált. Az 50-es években az egy főre jutó szobaszám Európában nálunk volt a legalacsonyabb, 

az egy- és kétszobás lakások aránya meghaladta a 90 %-ot. A háromtagú családok 2/3-a egy 

szobában élt.
494

 A 60-as évek végétől a 80-as évek közepéig gyors és látványos, általános 

javulás következett be, melynek eredményeképpen a lakáshelyzet elérte az európai 

középmezőnyt elsősorban az önerős lakásépítés eredményeképpen. A 70-es és a 80-as 

években a tömeges panellakás építés volt a jellemző, majd idővel a hangsúly átkerült a 

magánerős lakásépítések támogatására.
495

 Jelentős különbség hazánkban a nyugat–európai 

helyzethez képest, hogy a lakások 93 %-ában a tulajdonosok laknak, s kevésbé jellemző, hogy 

                                                 
494

 FARKAS E. János: ”A lakáshelyzet szociális vetületei a kilencvenes években” Demográfia 1996/1. 54-56. o. 
495

 TÁRKÁNYI Ákos: „A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980 – 1998.” KSH 

Népességtudományi Kutatóintézetének Kutatási Jelentései 67. (Budapest, 2001/2.) 56. o. 



203 

 

a családok bérelt lakásban élnek.
496

 A saját tulajdonú ingatlan megszerzése viszont a 

házastársak és családjaik számára jelentős anyagi megterheléssel, sok lemondással jár; számos 

esetben a házastársak egyetlen jelentős vagyontárgya a közösen lakott ingatlan. A 80-as évek 

közepétől a helyzet ismét romlani kezdett, s újra kezdett kialakulni a 70-es évekre jellemző 

hiányhelyzet. A gazdasági változások következtében (korábbi kedvezményes kamatozású 

kölcsönök megszűnése, munkanélküliség) a lakásépítés és –felújítás nagy arányban 

visszaesett. Az államilag támogatott lakásépítés rendszere a 90-es években teljesen leépítésre 

került.
497

 Az önkormányzati lakások privatizációjának eredményeként a szociális ellátásra 

alkalmas önkormányzati bérlakások száma jelentősen lecsökkent, újabb önkormányzati 

bérlakások elenyésző számban épültek, épülnek.
498

 Az önkormányzati lakások állaga, 

minősége leromlott. Az önkormányzati lakásban élők mára a legrosszabb helyzetben lévő 

társadalmi réteget jelentik, s még a nehéz helyzetben lévők számára is csekély az 

önkormányzati lakáshoz jutás esélye. A 90-es évek óta nem csak a lakáshoz jutás lehetősége 

csökkent, nehezedett el, hanem egyre nagyobb tömegeknek jelent gondot a meglévő lakások 

fenntartása is. Mindezen változások mellett a házasságok felbontásának növekvő száma egyre 

több esetben, egyre élesebben vetetette fel a lakáshasználat kérdését, s vált létkérdéssé, hogy 

ki maradhat a nehezen megszerzett lakásban. A helyzetet a 2008-ban kirobbant gazdasági 

válság és a jelzálog-alapú devizahitelek okozta nehézségek tovább rontották. 

 

11.1. A lakáshasználat rendezése a Csjt-t módosító 1974. évi I. törvényt megelőzően 

 

 A Csjt. 1952-ben elfogadott szövege még egyáltalán nem rendelkezett a lakáshasználat 

kérdéséről, ami nem jelenti azt, hogy ilyen jogviták ne merültek volna fel. A lakásbérletekről 

szóló 35/1956. (IX. 30.) MT. sz. rendelet 40. §-a kifejezetten a bíróság határkörébe utalta a 

házastársak és élettársak között a lakás használta tekintetében felmerült vita eldöntését 

éppúgy, mint annak a kérdésnek a megoldását, hogy a volt házastársak közös lakásának 

bérlete melyik felet illesse. A felek közös, vagy valamelyik fél kizárólagos tulajdonában álló 

ingatlanának használatát jogszabály nem rendezte. A kialakult bírói gyakorlat, a Legfelsőbb 

Bíróságnak a 787. sz. Polgári Kollégiumi állásfoglalása
499

 alapul szolgált a későbbi normatív 

szabályozás számára. Lehetővé tette, hogy a bíróságok akár az elkülönített (mai 

szóhasználattal: megosztott) használat felől is rendelkezhessenek, akár az egyik házastársat a 
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lakásból való távozásra kötelezhessék. A lakáshiány miatt elsősorban – ha a lehetőségek 

adottak voltak – az elkülönített használatról kellett rendelkezniük a bíróságoknak. Az 

állásfoglalás megfogalmazta, hogy „ha a házastársak (volt házastársak) közös lakásának 

elkülönített használata nem lehetséges, a bíróság az eset összes körülményeire, különösen a 

családvédelmi szempontokra figyelemmel dönti el, hogy a volt közös lakásuk bérlete melyik 

felet illesse. A kérdés eldöntésénél a lakás különvagyoni vagy közös jellegének általában 

nincs ügydöntő jelentősége.”
500

 Az elkülönített használatra egyébként alkalmas lakás esetében 

is lehetővé tette a gyakorlat a felróható, durva, tettleges bántalmazást elkövető házastárs lakás 

elhagyására való kötelezését.
501

 A családvédelmi szempontok értékelése magában foglalta a 

közös gyermek érdekének a figyelembe vételét is. 

 A lakásbérlet szabályairól rendelkező 1/1971. (II. 8.) korm. rendelet 99. és 100. §-ai 

már viszonylag részletesen rendezték a házastársak, volt házastársak lakáshasználatának 

kérdését, egyik, vagy mindkét fél tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján lakott ingatlan 

esetén pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései adtak iránymutatást. A rendelet 99. § (2) 

bekezdése először utal a kiskorú gyermek érdekére a lakáshasználat rendezése körében, mikor 

kimondta, hogy „annak meghatározásánál, hogy melyik fél köteles a lakást elhagyni, 

elsősorban az ott lakó kiskorú gyermekek érdekeire, továbbá arra kell figyelemmel lenni, 

hogy melyik házastárs tette lehetetlenné a lakás közös használatát.” A gyakorlat úgy alakult e 

körben, hogy „ha a súrlódásmentes használat a bizonyítás alapján nem látszott biztosítottnak, 

a bíróság a gyermeket gondozó szülőt jogosította fel a lakás kizárólagos használatára.”
502

 

 

11.2. A lakáshasználat rendezése az 1974. évi I. törvényt követően 

 

 A Csjt. rendelkezései között az 1974. évi I. törvénnyel bevezetett módosítások 

eredményeképpen jelent meg először a házastársi lakáshasználat kérdése, s került beiktatásra 

a Csjt. 31. § (6) bekezdése, mely szerint a bíróságnak figyelembe kellett vennie a 

családvédelmi érdekeket is, ha a házasság vagy az életközösség megszűnésekor a volt 

házastársak közös lakásának használatáról dönt. Ekkor a Csjt. továbbra sem tartalmazott 

speciális rendelkezéseket arra nézve, hogy a bíróságnak miként kell rendeznie a 

lakáshasználat kérdését, erre a Ptk-nak a közös tulajdonra vonatkozó szabályai, valamint a 
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bérlakásokra vonatkozó kormányrendelet
503

, a bírói gyakorlatban kialakított elvek adtak 

iránymutatást. A Csjt. házastársi lakáshasználatra vonatkozó részletes rendelkezéseit az 1986-

os novella
504

 vezette be 1987. július elsejei hatállyal. A házastársi lakáshasználati jog Csjt-beli 

szabályozása önálló jogcímet teremtett az addig közösen lakott lakás további használatára. 

Önálló, családjog által szabályozott jogcím lett ez, hiszen független lehetett a tulajdonjogtól, 

de nem volt azonos a Ptk.-ban szabályozott haszonélvezet és használat jogával sem, bár ez 

utóbbival több hasonlóság is mutatkozott. Az 1986-ban bevezetett rendelkezések szinte 

változatlan tartalommal
505

 voltak alkalmazhatók az új Ptk hatályba lépéséig. A társadalmi, 

gazdasági viszonyok az időközben eltelt 25 év alatt azonban jelentős változáson mentek 

keresztül. Az 1989-es rendszerváltást megelőzően a magántulajdon jóval szűkebb körben volt 

jelen, mint napjainkban, s ez nem csak a gazdaságra, hanem a magánszemélyek viszonyaira is 

jellemző volt. A családok egy része – különösen a városokban – állami, tanácsi, később 

önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokban, vagy szolgálati lakásokban lakott. A 

tulajdonszerzési korlátok miatt egy családnak jellemzően egy ingatlan tulajdona lehetett, s a 

lakáshasználat szabályai is ezekhez a körülményekhez igazodtak. 

 Napjainkra az önkormányzati bérlakások száma jelentősen lecsökkent, ezek egy része 

– jóval a piaci ár alatt – a bérlők tulajdonába került. Az 1/1971 (II. 8.) Korm. rendelet által 

szabályozott szolgálati lakások kategóriája az 1993. évi LXXVIII. lakástörvény hatályba 

lépésével megszűnt, ezen lakások egy része az önkormányzatok tulajdonába, más része 

központi költségvetési szervek rendelkezése alá került.
506

 Manapság nem ritka, hogy a 

házastársak több – közös, vagy különvagyonba tartozó – ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, 

melyek közül ugyan csak az egyik – a mindennapi közös életvitelt szolgáló – lakás tekinthető 

a házastársak közös lakásának, ám a használat rendezésénél már kívánatossá vált annak a 

figyelembe vétele, hogy az egyik házastárs lakhatása más módon is megoldható, nem 

feltétlenül az addig közösen lakott lakásban.  

 Az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének lakáshasználatra vonatkozó 

szabályainak egy része a Csjt. szövegével azonos rendelkezéseket tartalmaz, más része 

törvényi szintre emeli a bírói gyakorlatban évtizedek alatt kialakult, időt állónak bizonyult 

szabályokat. Az új szabályozás – ahol annak szükségessége felmerült – már alkalmazkodik a 

megváltozott társadalmi, gazdasági viszonyokhoz, s megpróbál választ adni a gyakorlatban 

felmerülő, a gyakorlat által egyértelműen nem rendezett kérdésekre. 
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 11.2.1. A házastársak megállapodása 

 

 Az új Ptk. – a Csjt.-vel azonos módon – a házastársi lakáshasználat rendezésében a 

házastársak megállapodásának biztosít elsőbbséget. Lehetővé teszi, hogy a házasulók a 

házasságkötés előtt, vagy a házastársak a házasság fennállása alatt a házasság felbontása, vagy 

az életközösség megszűnése esetére rendezzék a közös lakás további használatát, ennek 

keretében megállapodhattak abban is, hogy az egyik házastárs a lakást elhelyezési és térítési 

igény nélkül elhagyja. A megállapodást közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett 

magánokiratba kell foglalni. A házasság felbontása esetén a bíróság akkor rendezheti a lakás 

használatát a házastársak ezen megállapodásától eltérően, ha abban a felek nem rendelkeztek 

arról, hogy lakáshasználatra jogosult gyermekeik további lakhatását miként biztosítják, vagy a 

rendelkezés a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek megfelelő lakáshoz fűződő jogát 

súlyosan sérti.
 507

 

 A jogszabályi megfogalmazásból látszik, hogy a házasság felbontása esetére szóló, 

lakáshasználatot rendező szerződés mind a házasság megkötése előtt, mind azt követően, az 

életközösség fennállása alatt bármikor köthető. Ha a felek között ilyen szerződés jön létre, 

akkor a bontóperben eljáró bíróság ehhez a szerződéshez kötve van, attól kizárólag a kiskorú 

gyermek érdekére tekintettel térhet el. A szülők ugyanis kötelesek gyermekük lakhatásáról 

gondoskodni, amit általában a volt közös lakásban kell biztosítaniuk. A szabályozás 

hátterében az a megfontolás áll, hogy ha már a gyermeknek meg kell küzdenie a család 

szétesése okozta teherrel, legalább megszokott, számára biztonságot nyújtó környezetében 

maradhasson. Ezt a kívánalmat azonban nem lehet olyan szigorúan értelmezni, hogy a felek 

gyermekének a lakhatását feltétlenül a közös lakásban kellene biztosítani. A Csjt. szabályai 

alapján általában és más állandó lakás hiányában fűződött csak a kiskorú gyermeknek 

méltányolható érdeke a házastársi közös lakás használatához. A volt házastársi közös lakás 

használatára vonatkozó szerződéstől önmagában azon az alapon, hogy a kiskorú 

gyermekeknek ugyanabban a városban kisebb, de megfelelő életteret nyújtó másik lakásban 

kell tovább élniük, a bíróság nem térhetett el.
508

 A kialakult gyakorlatot az új Ptk. normatív 

formában is megjeleníti, hiszen kimondja, hogy a lakáshasználatra jogosult gyermek 
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lakáshasználati jogát akkor kell a volt közös lakásban biztosítani, ha megfelelő lakhatása 

máshol nem megoldott.
509

 

 A házassági vagyonjogi szerződéshez képest a házastársi közös lakás használata 

tárgyában kötött szerződés tartalma némileg kötött. A felek rendelkezési joga ugyanis a 

lakáshasználtra jogosult kiskorú gyermekük érdekét nem sértheti. A Csjt. alapján kialakult 

bírói gyakorlat
510

 nyomán ez a tartalmi korlátozás - bár ezt a törvény nem írta elő - csak a 

felek közös kiskorú gyermekére, illetőleg az önálló bérlet bérlőjének, különvagyoni lakás 

tulajdonosának a kiskorú gyermeke javára vonatkozott. Ezen a helyzeten az új Ptk. sem 

változtat érdemben, de már expressis verbis is kimondja, hogy a lakásra kizárólagos 

jogcímmel rendelkező házastárs kiskorú gyermeke is lakáshasználatra jogosultnak minősül. A 

gyermeknek tehát csak saját szülőjével szemben van jogosultsága a lakás használatának 

biztosítására. Ezt a jogosultságot a gyermek érdekében sem lehetett kiterjeszteni a nem szülő 

házastársra, még akkor sem, ha házasságuk alatt a gyermek lakhatását a nem szülő házastárs 

lehetővé tette.
 511 

Ha tehát valamelyik fél a szerződéstől eltérő rendezést kiskorú gyermekének 

érdekére figyelemmel kéri, először is azt kellett vizsgálni, hogy az illető gyermek a házastársi 

közös lakás szempontjából lakáshasználatra jogosult gyermeknek tekintendő-e, majd azt, 

hogy a tényleges helyzetben a házastársi közös lakásnak a szerződés szerinti rendezése 

súlyosan sérti-e a gyermek megfelelő lakhatásának biztosításával kapcsolatos érdekét. Így 

például ha a szerződés különvagyoni ingatlan használatát a tulajdonosnak biztosítja, és onnan 

a nem tulajdonos házastárs a közös kiskorú gyermekkel elköltözve élettársa önálló lakásában 

él a gyermekével együtt, ahol a gyermek lakhatása megfelelően biztosított, önmagában az a 

körülmény, hogy e gyermek (egyébként) jogosult lenne a különvagyoni lakóingatlan 

használatára, a szerződéstől való eltérést még nem indokolja. 

 Ha a házastársak a közös lakás használatára vonatkozó megállapodást az életközösség 

fennállása alatt nem kötöttek, de a házasságuk felbontását a házasság megromlásához vezető 

okok feltárása nélkül, egyező akaratnyilvánítással kérik, továbbra is meg kell egyezniük – 

többek között – a lakáshasználat kérdésében. A megegyezéses bontás igénybe vételéhez az új 

Ptk. is megkívánja a lakáshasználat felek általi rendezését. Ezt az egyezséget – ha a 

jogszabályoknak megfelel – a bíróság ítéletével jóváhagyja. Ilyenkor azonban a volt 

házastársak lakáshasználata nem bírói ítéleten, hanem a felek megállapodásán alapul. Ilyen 

megállapodás már köthető szóban, írásban, vagy akár ráutaló magatartással is. Ezen esetben is 

                                                 
509

 új Ptk. 4:80. § (4) 
510

 BH 1992.12.764.  
511

 BH 1992.12.764. 



208 

 

figyelemmel kell lenni azonban a közös kiskorú gyermek érdekeire. Amennyiben ugyanis a 

felek megállapodása a kiskorú gyermekre nézve sérelmes, annak jóváhagyását a bíróság meg 

kell, hogy tagadja. 

 

 11.2.2. A lakáshasználat bíróság általi rendezése 

 

 A házasság felbontása esetén, ha a felek megegyezni nem tudnak, úgy bármelyikük 

kérelemre a bíróság dönt a közös lakás használata felől. Ebben az esetben a 

gyermekelhelyezés és a lakáshasználat rendezése egymással szorosan összefüggő kérdésekké 

válnak, s ezek csak egységesen bírálhatóak el. Így a gyermekelhelyezés kérdésének eldöntése, 

rendezettsége előtt a bíróság nincs abban a helyzetben, hogy a lakáshasználat kérdéséről 

dönthetne.
512

 Házastársi közös lakásnak az a lakás tekintendő, amelyben a házastársak 

egyikük vagy mindkettőjük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt 

laknak.  

 

 11.2.2.1. Kizárólagos jogcímen lakott lakás használatának rendezése 

 

 Ha a közös lakás valamelyik házastárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás, akkor 

fő szabály szerint a lakáshasználati jog ezt a házastársat illeti meg. Valamelyik házastárs 

kizárólagos jogcíme alapján lakott lakásnak minősül a kizárólagosan különvagyonát képező 

ingatlan, azaz amely már a házasságkötéskor megvolt, vagy amelyet a házastárs a házasság 

fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott, valamint amelyet a házastárs 

a különvagyon értékén szerzett. Egyik fél bérleti joga alapján lakott az a lakás, amelynek az 

egyik házastárs önálló bérlője. A lakástörvény szerint ugyanis a házasság megkötésével a 

házastárs nem válik automatikusan bérlőtárssá, hanem arra csak a bérlő és a bérbeadó közötti 

megállapodás alapján kerülhet sor. A Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseinek értelmében önálló 

bérletnek minősül az a lakás is, amelynek az egyik házastárs a házasságkötést megelőzően 

bérlője volt.
513

 Ezeken kívül a gyakorlat szerint önálló bérletnek minősül az a lakás is, 

amelyet a házasság fennállása alatt, de kizárólag egyikőjük személyéhez kapcsolódóan 

szereztek meg a felek. Így a szolgálati lakáson kívül az a lakás is, melyhez a bérlő halála 
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folytán vagy lemondása következtében az egyikük hozzátartozói kapcsolatára tekintettel 

jutottak.
514

 

 A bíróság a Csjt. alapján másik (nem tulajdonos, nem bérlő, nem haszonélvező) 

házastársat kivételesen, és csak abban az esetben jogosíthatta fel a lakás megosztott
515

 vagy 

kizárólagos használatára, ha a lakáshasználatra jogosult gyermek nála volt elhelyezve. Ennek 

az volt az indoka, hogy a házastársak kiskorú gyermekének lakáshasználati jogát - 

életkörülményeinek megfelelően - általában a volt közös lakásban kellett biztosítani, kivéve, 

ha megfelelő lakhatása máshol megoldott volt. A közös kiskorú gyermek érdekeire tekintettel 

tehát előfordulhatott, hogy – megosztott lakáshasználat lehetőségének hiányában – a 

tulajdonosnak kellett elhagynia a kizárólagos tulajdonában álló lakást, a nem tulajdonos 

házastárs javára. A törvény szövegének értelmezéséből egyértelmű volt, hogy a közös 

gyermeknek a nem tulajdonos szülőnél való elhelyezése nem automatikusan jár az illető szülő 

(osztott vagy kizárólagos) lakáshasználatra való feljogosításával, hanem csak kivételesen, 

akkor, ha a közös kiskorú gyermeknek a megfelelő lakhatása csak a házastársi közös lakás 

használatával biztosítható. Az új Ptk. csak annyi változást eredményezette e téren, hogy ma 

már a házastársak egyikének jogcíme alapján használt lakás osztott használatát akkor is 

elrendelheti a bíróság, ha a lakás elhagyása a másik házastársra nézve - a házasság időtartama 

és e házastárs körülményei alapján - súlyosan méltánytalan lenne. Az önálló jogcímmel nem 

rendelkező házastárs kizárólagos használatra való feljogosítása azonban továbbra is csak a 

közös kiskorú gyermek érdekére tekintettel lehetséges. Nem alapozza meg a törvényben 

foglalt kivételes eset fennállását, ha a gyermeket gondozó szülőnek ugyanabban a helységben 

- a gyermek megfelelő lakhatását biztosító - beköltözhető lakással rendelkezik, vagy ha 

élettársának önálló lakása van, és már huzamosabb ideje ott laknak. 

 Az új Ptk. házastársi lakáshasználatra vonatkozó szabályai változást hoznak abban is, 

hogy az egyik házastárs kizárólagos bérleti joga alapján lakott lakás kizárólagos használatára 

a másik házastársat feljogosítani még akkor sem lehet, ha a kiskorú gyermek felett a szülői 

felügyeleti jogot ő gyakorolja. A Csjt. alapján ez a lehetőség nem volt kizárt, de tekintettel 

arra, hogy ez durva beavatkozást jelenthetett a kizárólagos bérlő házastárs és a bérbeadó 

jogviszonyába, s ez a bérbeadó jogait is érintette, így a bérbeadó hozzájárulására is szükség 

volt
516

. Amennyiben a bérbeadó ehhez nem járul hozzá, úgy őt a rendezés e módjának tűrése 

iránt perbe kellett vonni. Ebben az esetben azonban a bérbeadó és a nem bérlő házastárs 
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között a bérleti szerződés létrehozására a bírói gyakorlat nem látott lehetőséget.
517

 Ennek az 

ellentmondásos helyzetnek a feloldása érdekében vált szükségessé a hivatkozott rendelkezés 

törvénybe iktatása annak ellenére, hogy ez a gyermek érdekei szempontjából negatív irányú 

visszalépést jelent. 

 

 11.2.2.2. Közös jogcímen lakott lakás használatának rendezése 

 

 A bíróság a házastársak közös jogcíme alapján használt lakásának használatát 

megosztja, ha azt a lakás alapterülete, alaprajzi beosztása és helyiségeinek száma lehetővé 

teszi. A megosztott lakáshasználat objektív feltételeinek tisztázásához szükséges a lakás 

pontos adatainak, alaprajzának ismerete.
518

 A megosztott használat minimális feltétele, hogy a 

lakásban legalább két, szobának használható, külön bejáratú helyiség legyen. Alapvető 

követelmény ugyanis, hogy a volt házastársaknak legalább egy-egy szoba kizárólagos 

használata jusson. Vizsgálandó az is, hogy a lakást hány személy használja, továbbá nagy 

jelentősége van annak a kérdésnek, hogy kisebb műszaki átalakítással nem valósítható-e meg 

az osztott használat. Ez főleg családi házak esetén fordul elő. A gyermekelhelyezésről való 

döntésnek megosztott lakáshasználat esetén is jelentősége van, mert több szoba, vagy két 

különböző méretű szoba esetén a bíróságnak rendeznie kell, hogy melyik házastárs melyik 

szoba, vagy szobák kizárólagos használatára jogosult. Értelemszerűen annak a szülőnek kell a 

több, vagy a nagyobb szoba kizárólagos használatát biztosítani akinél a közös kiskorú 

gyermek elhelyezésre került. 

 Nem osztható meg a lakás használata (akár közös jogcímen, akár valamelyik házastárs 

kizárólagos jogcíme alapján lakott lakásról legyen szó), ha az egyik házastárs olyan felróható 

magatartást tanúsít, melyre figyelemmel a közös használat a másik házastárs vagy a kiskorú 

gyermek érdekeinek súlyos sérelmével jár. Itt tehát a jogszabály a megosztott lakáshasználat 

szubjektív feltételeinek vizsgálatát írja elő. Előfordulhat ugyanis, hogy a lakás objektíve 

alkalmas lenne az osztott használatra, ám azt valamelyik házastárs, illetve a gyermek érdekére 

tekintettel mellőzni indokolt. A végleges különválást követően, a házasság felbontásával 

kapcsolatos viták hevében elkövetett egyetlen és jelentősebb sérülést sem okozó tettlegesség 

általában nem vezethet a lakás szubjektív oszthatatlanságának a megállapítására. A szubjektív 

oszthatatlanságot ugyanis a bíróságnak a házastársak korábbi magatartásának a kölcsönös 
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értékelésével kell vizsgálnia. 
519

 „A házastárs magatartását a maga teljességében kell 

értékelni, tehát a házassági életközösség fennállása alatt és megszakadása után tanúsított 

magatartását egyaránt figyelembe kell venni."
520

 A Csjt. szigorítást jelentett az 1/1971. (II. 8.) 

Korm. rendelet alapján kialakult bírói gyakorlathoz képest, mert már csak olyan magatartások 

vezethettek a lakás elhagyására kötelezéshez, melyek a gyermek érdekét súlyosan sértik, azaz 

egyben a gyermek veszélyeztetettségét jelentik.
521

 A másik házastárs vagy a kiskorú gyermek 

érdekeinek súlyos sérelmét csak az olyan magatartás valósítja meg, amely lehetetlenné teszi a 

további együttlakást. Ilyennek minősül pl. a házastárs botrányos, garázda vagy a másik 

házastársak és a kiskorú gyermeket egyéb okból súlyosan zavaró magatartása
522

, állandó 

feszült légkör teremése, amely a kiskorú gyermek zavartalan fejlődését gátolja, személyiségét 

eltorzíthatja.
523

 A lakás szubjektív oszthatatlansága szempontjából azonban a nagykorú 

gyermekek érdeke meghatározó súllyal nem értékelhető.
524

  

 Ha a lakás használata nem osztható meg, a bíróság közös tulajdonban álló lakás 

esetében az egyik házastársat az egész lakás kizárólagos használatára jogosítja fel, illetve 

bérlakás esetében a bérlőtársi jogviszonyt megszünteti, és a másik házastársat a lakás 

elhagyására kötelezi. Tehát ha a megosztás objektív vagy szubjektív feltételei a közös 

jogcímen használt lakás esetében hiányoznak, tulajdoni lakásnál az egész lakás kizárólagos 

használatára a bíróság az egyik házastársat jogosítja fel. Bérlakás esetén pedig a bérlőtársi 

jogviszonyt megszünteti, és az egyik házastársat a lakás elhagyására kötelezi. Annak a 

kérdésnek az eldöntésekor, hogy ilyenkor melyik fél maradjon a lakásban, mindenekelőtt az 

számít, hogy van-e a feleknek kiskorú gyermeke, és a gyermek feletti szülői felügyeleti 

jogokat melyik szülő gyakorolja. Ha nincs a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek, a 

szubjektív feltételek hiányában értelemszerűen a botrányos, garázda magatartást tanúsító fél 

használati, bérlőtársi jogát kell megszüntetni, és őt kell a lakás elhagyására kötelezni, 

mégpedig saját elhelyezési kötelezettség kimondásával.  

 A lakáshasználat rendezése könnyebb, ha a közös lakást két másik, kisebb lakásra 

lehet cserélni. A lakáscsere lehetőségét a Csjt. 31/B. § (6) bekezdése bérlőtársi jogviszony 

esetében tette lehetővé. A bíróság - a házastársak egyikének kérelmére - a bérlőtársi 

jogviszonyt megszüntethette, ha a közös lakást két másik lakásra lehetett elcserélni, és a 

lakáscsere folytán mindkét házastárs megfelelő lakáshoz jutott. Ilyen esetben a bíróság 
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meghatározta, hogy melyik lakásba, melyik volt házastárs költözzék. Ennek 

meghatározásakor természetesen a gyermek érdekét kellett előtérbe helyezni (iskolához való 

távolság, lakásméret, lakókörnyezet rendezettsége, stb.) Lakáscserére kötelezés azonban csak 

bérlakás esetén volt lehetséges, hiszen a tulajdonos – akár különvagyonához, akár a közös 

vagyonhoz tartozó ingatlanról legyen szó – lakáscserére akarata ellenére nem volt 

kötelezhető.  

 Az új Ptk. a csere lehetőségét kiszélesíti, és megengedi a bíróság számára, hogy akkor 

is a lakás elhagyására kötelezze az egyik házastársat, ha a lakás egyébként alkalmas lenne a 

megosztott használatra, de a másik házastárs a kiskorú gyermek érdekeinek is megfelelő 

cserelakást ajánl fel
525

. A szabályozás ezen módosítása is elősegíti a megosztott használattól 

való eltérést, de a cserelakás felajánlása a tulajdoni viszonyokban nem eredményez változást. 

Annak érdekében, hogy a gyermek ebben az esetben is megfelelő körülmények között 

nevelkedhessen, nem elegendő bármilyen cserelakás felajánlása, hanem annak olyannak kell 

lennie, hogy az a gyermek érdekét ne sértse. 

 A házastársi lakáshasználat jelenlegi és korábbi szabályait áttekintve látható, hogy 

amennyiben két alapvető jog ütközik egymással – így a tulajdonosi jogok és a gyermek 

érdeke –, úgy ez utóbbit kell előtérbe helyezni. Az Alkotmánybíróság 2299/B/1991. szám 

alatti határozatában már kifejtette, hogy „a tulajdonjog valamely tartalmi elemének – jelen 

esetben a birtoklás és használat jogának – korlátozása csak akkor jár a tulajdonjognak, mint 

alkotmányos jognak a korlátozásával, ha az nem elkerülhetetlen és a korlátozás súlya az elérni 

kívánt célhoz képest aránytalan. Az önálló jogcímmel rendelkező házastárs lakás elhagyására 

való kötelezésére – a Csjt. alapján – kizárólag a kiskorú gyermek érdekére tekintettel 

kerülhetett sor, mely a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését biztosító 

alkotmányos védelem megnyilvánulása. A hivatkozott szabályozás a gyermek alapvető 

jogainak biztosítása érdekében elkerülhetetlen, a korlátozás pedig a feltétlenül szükséges 

mértéket nem haladja meg, az elérni kívánt alkotmányos céllal arányban áll, így a rendelkezés 

nem alkotmányellenes.” Hangsúlyozni kell, hogy a tulajdonjogot magát nem érinti, ha a 

bíróság a tulajdonost a lakás elhagyására kötelezi; de a birtoklás, használat joga, mint a 

tulajdonjog fontos részjogosítványai a tulajdonos részéről átmenetileg nem gyakorolhatók 

ebben az esetben. 

 A Csjt. – az új Ptk-val ellentétben – nem határozta meg a házastársi közös lakás 

fogalmát, de a szabályozásból kitűnt, hogy a közös lakás lehet a házastársak egyikének, vagy 
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mindkettőjüknek a tulajdonjoga, vagy bérleti joga alapján használt, közösen lakott lakás. A 

bírói gyakorlat egységesen alakult a tekintetben, hogy nem minősült házastársi közös 

lakásnak az az ingatlan, melyet a házastársak közös lakás céljára nem használtak.
526

 Így ezen 

ingatlan használatának rendezése a Csjt. 31/B. § alapján nem volt kérhető, legfeljebb – 

amennyiben az a felek közös tulajdona – a Polgári Törvénykönyvnek a közös tulajdonra 

vonatkozó szabályai alapján dönthetett a bíróság ezen ingatlan használatának kérdéséről. 

Ebből az is következett, hogy önmagában az a körülmény, hogy az egyik házastársnak 

lakhatásra alkalmas, beköltözhető, vagy egyoldalú nyilatkozattal beköltözhetővé tehető 

ingatlana volt, nem adott alapot arra, hogy a másik házastárs a közösen lakott lakás 

kizárólagos használatát kérje a bíróságtól
527

. 

 A Csjt., amennyiben a megosztott lakáshasználat objektív és szubjektív feltételei 

fennálltak, úgy ennek az elrendelését tette kötelezővé a bíróság számára. Ez abból a 

szempontból érthető, hogy lehetőleg egyik házastárs se kerüljön az utcára, s lakhatása 

biztosítva legyen, én személy szerint mégsem találom ezt szerencsés megoldásnak. Két olyan 

személy egy fedél alá kényszerítése, akik között az életközösség megszakadt, ami arra utal, 

hogy egymással együtt élni nem tudnak, nem kívánnak, ritkán lehet konfliktusmentes. 

Elképzelhető, hogy ezek a konfliktusok nem olyanok, melyek szubjektív okból
528

 kizárnák a 

megosztott használatot, ennek ellenére megakadályozhatják a gyermek neveléséhez szükséges 

nyugodt légkör kialakítását. Nem beszélve arról, hogy sok esetben nehezen bizonyítható a 

szubjektív oszthatatlanságra vezető negatív házastársi magatartás, hiszen az események zárt 

ajtók mögött, többnyire tanúk nélkül történnek. A megosztott lakáshasználat tehát akkor lehet 

indokolt, ha a körülmények nem teszik lehetővé a házastársak egymástól való elkülönülését, 

külön lakásba költözését, s nem működhet mérlegelés nélkül, mintegy automatikusan. Az új 

Ptk 4:81. § (3) bekezdése már lehetővé teszi a megosztott használat mellőzését a felek 

körülményeinek mérlegelésével, ha a házastársaknak vagy egyiküknek ugyanabban a 

helységben más beköltözhető, vagy egyoldalú nyilatkozattal beköltözhetővé tehető lakása 

van. A gyermek érdeke szempontjából ezt kiemelkedő jelentőségű újításnak tartom, mert 

sajnos a gyakorlatban előfordult, hogy az egyik házastárs – bár megtehette volna, hogy a 

házastársi közös lakást elhagyja – mintegy „bosszúból” maradt, s akadályozta a gyermek 

felneveléséhez szükséges nyugodt légkör kialakítását.  
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 Az új Ptk. tehát egyik oldalról tágítja a megosztott lakáshasználat mellőzésének 

lehetőségét, másik oldalról viszont bővíti a megosztott használatról való döntés eseteit, hiszen 

akként rendelkezik, hogy a lakás használata akkor is megosztható, ha a lakás kisebb 

átalakítással az osztott használatra alkalmassá tehető, feltéve, hogy egyik vagy mindkét 

házastárs az átalakításra vonatkozó jogosultságát, az átalakítás műszaki előfeltételeit igazolja, 

és az átalakítás költségeinek megelőlegezését vállalja. Az ítélkezés során a bíróság eddig is 

vizsgálta, hogy a megosztott használatra objektíve alkalmatlan lakás kisebb átalakítással nem 

tehető-e a megosztott használatra alkalmassá, de az új szabályozásban már erre vonatkozó 

konkrét rendelkezések is megjelennek. Az átalakítás lehetőségének vizsgálata azért is fontos, 

mert így elkerülhetővé válik, hogy valamelyik házastársat a lakás elhagyására kelljen 

kötelezni. A 2008-2009-es gazdasági világválság hatására ismét növekvő munkanélküliség, a 

piaci alapon bérbe adott lakások magas bérleti díja, a szociális bérlakások elenyésző száma 

napjainkban is könnyen oda vezethet, hogy a lakás elhagyására kötelezett házastárs az utcára 

kerül, hajléktalanná válik. Sajnos sok esetben a lakások kis mérete eleve kizárja az átalakítás 

lehetőségét, így nem teszi lehetővé a megosztott használat elrendelését. A devizahitelek 

elterjedése, és a gazdasági válság okozta törlesztő-részlet emelkedés további problémákat vet 

fel, különösen akkor, ha a lakás megosztott használatára nem kerülhet sor. Ebben az esetben 

ugyanis a lakás elhagyására kötelezett házastársnak egyrészt már nem érdeke, hogy a ingatlant 

terhelő jelzálogjoggal biztosított kölcsön törlesztő részleteinek rá eső részét tovább fizesse 

(hiszen a tartozás rá eső része sok esetben meghaladja tulajdoni hányadának értékét), másrészt 

saját lakhatásának biztosítása mellett sok esetben erre nem is képes még akkor sem, ha 

egyébként a fizetési készsége fennáll. A törlesztő részletek egyedüli fizetése pedig a lakásban 

maradó házastárs teherbíró képességét is számos esetben meghaladja, így a lakás kényszerű 

elhagyásának veszélye ezt a felet is fenyegeti. 

 Jelentős változást eredményező – a gyermekek érdekének érvényesülését is szolgáló – 

szabályokkal találkozhatunk az új Ptk. 4:77. §-ában, mely a házastárs(ak) rendelkezési 

jogát
529

 korlátozza családvédelmi szempontok alapján. Kimondja, hogy a házastársak közös 

jogcíme alapján lakott lakás használatáról a házastársak csak együttesen rendelkezhetnek, 

vagy az egyik házastárs a másik hozzájárulásával. A házastárs hozzájárulását ez esetben 

vélelmezni sem lehet. A használatról való közös rendelkezés követelménye mind az 

életközösség fennállása alatti, mind az életközösség megszűnésétől a lakáshasználat 

rendezéséig terjedő időre vonatkozik. A rendelkezési jog korlátozása nem csak a közös 
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jogcímen használt lakás vonatkozásában jelenik meg, hanem – árnyaltabban ugyan – de a 

házastársak egyikének kizárólagos jogcíme alapján használt lakás esetében is. A kizárólagos 

jogcímmel rendelkező házastárs sem rendelkezhet a lakással házastársa hozzájárulása nélkül 

oly módon, mely a házastársának vagy a lakásban lakó kiskorú gyermekének a 

lakáshasználatát hátrányosan érintené. Itt tehát nem minden a lakással való egyoldalú 

rendelkezés tilos, hanem csak azok, melyek hátrányosan érintenék a házastársának és bentlakó 

kiskorú gyermekének használati jogát.
530

 

 A házastárs és a lakáshasználatra jogosult gyermek jogainak védelme érdekében a 

közös vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó szabályok közt szintén találhatunk garanciális 

jellegű szabályokat. A 4:48. § rögzíti, hogy a házastárs a vagyonközösség fennállása alatt és 

annak megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a házastársa hozzájárulása 

nélkül nem rendelkezhet a házastársak közös tulajdonában lévő, a házastársi közös lakást 

magában foglaló ingatlannal, és nem bocsáthat közös vagyontárgyat (így a közös ingatlant 

sem) vagyoni hozzájárulásként egyéni cég, gazdasági társaság vagy szövetkezet 

rendelkezésére. A másik házastárs hozzájárulását ezekben az esetekben vélelmezni sem lehet. 

 Ha a házastársak közös vagyonába tartozó, vagy az általuk közös jogcímen használt 

lakásra az egyik házastárs a törvényi előírásokat megszegve a másik hozzájárulása nélkül köt 

szerződést, úgy a szerződéskötésben részt nem vett házastárs a szerződésből eredő 

kötelezettségekért nem felel. Az így kötött szerződés az ahhoz hozzá nem járuló házastárssal 

szemben hatálytalan, ha a szerződő fél rosszhiszemű volt, vagy rá nézve a szerződésből 

ingyenes előny származott. Ha az ügyletkötő házastárs a szerződést hozzátartozójával kötötte, 

a rosszhiszeműséget és az ingyenességet vélelmezni kell
531

. Amennyiben a szerződő 3. 

személy jóhiszemű volt, s a szerzésre ellenérték fejében került sor, úgy őt a jog védelemben 

részesíti, s vele szemben a hatálytalanság jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.  

 A házastársának hozzájárulása nélkül, a házastársát is terhelő szerződést kötő fél 

köteles házastársának ebből eredő kárát megtéríteni azzal, hogy a felelősség alól csak akkor 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződés megfelelt a másik házastárs érdekének és feltehető 

akaratának, különösen, ha a szerződés a közös vagyont károsodástól óvta meg. Ez a szabály a 

házastársak belső viszonyában rendezi az ügyletkötő fél jogellenes eljárásának 

jogkövetkezményeit. Az új Polgári Törvénykönyv ezen rendelkezések jogszabályba 

iktatásával régóta fennálló joghézagok kitöltésére vállalkozik. A Csjt. egyrészt nem korlátozta 
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a közös lakásként használt ingatlannal való rendelkezési jogot, így gyakran előfordult, hogy 

valamelyik házastárs – joggal való visszaélést megvalósító magatartásával – megakadályozta 

a lakáshasználati jog érvényesíthetőségét. (Például a kizárólagos tulajdonában álló ingatlan 

tulajdonjogának átruházásával, azon 3. személy javára szóló haszonélvezeti jog alapításával, 

vagy a bérleti szerződés felmondásával.) Másrészt a Csjt. a házassági vagyonjogi szabályok 

közt sem rendelkezett arról, hogy mi lett a jogkövetkezménye a törvény által a házastársak 

részéről a közös vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlásánál megkívánt, közös egyetértés 

megsértésének, mi lett az ilyen szerződés sorsa? Mint jogszabályba, vagy nyilvánvalóan jó 

erkölcsbe ütköző szerződés semmisnek volt tekintendő? Vagy analógia útján alkalmazhatók 

voltak rá a fedezetelvonó szerződésre vonatkozó Ptk-beli szabályok? A régi Ptk. 203. § (1) 

bekezdése értelmében az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési 

alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a 

másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott. Ilyen 

esetben tulajdonképpen a lakáshasználati jog iránti igény alapját képező jog ( pl. tulajdonjog) 

elvonásáról van szó. A gyakorlat ezt a szabályt alkalmazta arra az esetre, ha házastársak 

valamelyike a közös vagyonra vonatkozó közös rendelkezési jogot megsértve
532

 rendelkezett 

egyes vagyontárgyakról a vagyonközösség megszűnését követően a közös vagyon 

megosztásáig terjedő időben
533

.  

 Teljes körű védelmet ezen új szabályok sem tudnak biztosítani azon házastárs 

számára, aki házastársi vagyonközösség jogcímén az ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett 

tulajdonjogot. A kizárólagos tulajdonosként bejegyzett házastársnak jóhiszemű, az ingatlan-

nyilvántartás adataiban bízva ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel kötött 

ügyletének hatálytalanságára az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos házastárs nem 

hivatkozhat. Erre az esetre a szerződést kötő házastársat terhelő kártérítési, és a 

vagyonmegosztás során jelentkező elszámolási kötelezettség elvben megoldást jelenthet, de a 

gyakorlatban elképzelhető, hogy megfelelő fedezet, vagy elszámolható közös vagyon 

hiányában a kártérítést megállapító bírósági ítélet végrehajthatatlan lesz. Hasonló problémát 

vet fel az az eset is, ha a kizárólagos tulajdonos tulajdonában álló lakás használatára kizárólag 

a nem tulajdonos házastárs jogosult, s a tulajdonos az ingatlant értékesíti.  
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 A hasonló vitás helyzetek elkerülése érdekében Szepesházi Péter tanulmányában
534

 

felvetette a lakáshasználati jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyezhetőségének lehetővé 

tételét, figyelemmel a házastársi lakáshasználatnak a Polgári Törvénykönyvben szabályozott 

használati joghoz való hasonlóságára. Tanulmányában kifejti, hogy a házastársi 

lakáshasználati jognak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezhetősége bérlakások esetében 

vetne fel súlyos aggályokat. Véleményem szerint azonban olyan szabályozás mely a felek 

közös vagy valamelyik fél kizárólagos tulajdonában álló ingatlan esetében tenné lehetővé a 

lakáshasználati jog bejegyzését, megoldást jelenthetne a problémák egy részére. A 

lakáshasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére azonban csak a felek erre irányuló 

megállapodását, vagy a bíróság döntését követen kerülhetne sor, tehát az ezt megelőző 

időszakban felvetődő jogellenes magatartások így sem lennének megakadályozhatóak. (Pl. a 

kizárólagos tulajdonosként bejegyzett házastárs rendelkezési jogot korlátozó szabályokkal 

ellentétes eljárása esetén.) 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) 17. 

§ (1) bekezdése felsorolja az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető, az ingatlanhoz 

kapcsolódó jogilag jelentős tényeket. Ezen tények egy része olyan, hogy feljegyzésük 

elmaradása esetén a jogosult azokat nem érvényesítheti a jóhiszemű harmadik jogszerzővel 

szemben. A tulajdonos, vagy haszonélvező házasságkötésének ténye álláspontom szerint 

olyan jogilag jelentős tény, melynek feljegyzését az Inytv. módosításával érdemes lenne 

lehetővé tenni, hiszen a házassági vagyonjogi, lakáshasználati szabályok a tulajdonjogból, 

haszonélvezeti jogból eredő rendelkezési jogot korlátozzák. Ebben az esetben az egyik 

házastárssal az ingatlan vonatkozásában ügyletet kötő 3. személy tudomást szerezne a 

házasság fennállásáról, s így a házastárs hozzájárulása nem volna a másik házastárs által 

„megkerülhető, kijátszható”. A házasság megszűnését követően a házasságkötés ténye 

törölhetővé válna, ám a bejegyzést mintegy felválthatná a lakáshasználati jog ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyezése. 

 Az új Ptk. 4:83. § (3) bekezdése értelmében, ha a bíróság az egyik házastárs 

kizárólagos tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga alapján lakott lakás kizárólagos 

használatára a másik házastársat jogosítja fel, akkor ezt a felet a bérlő jogállása illeti meg 

azzal, hogy a lakáshasználati joga rendes felmondással megfelelő cserelakással szűntethető 

meg. Nem biztosít tehát a törvény továbbra sem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethető, 

dologi hatályú használati jogot. Azzal, hogy a törvény kimondja, hogy a lakásban maradó 
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házastársat a bérlő jogállása illeti meg, szabályozza a házastársak egymás közti jogviszonyát, 

mellyel a Csjt. mindig is adós maradt. A PK. 279. sz. állásfoglalás ugyan kimondta, hogy a 

nem tulajdonos házastárs helyzetére a lakásbérlet szabályai kisegítő jelleggel alkalmazhatók, 

de csak annyiban, amennyiben ezt a jogviszony sajátos jellege nem zárja ki. Az új 

szabályozás jogilag tiszta helyzetet teremt, a rendes felmondás joga – a Családjogi Könyvben 

foglalt eltéréssel – cserelakás felajánlásával gyakorolható, egyéb jogok és kötelezettségek 

tekintetében azonban a bérlő jogállásába kerül a lakás kizárólagos használatára feljogosított 

házastárs. Ez azt jelenti, hogy bérleti díj fizetésére is köteles, melynek mértékét vita esetén a 

bíróság állapítja meg. Közös tulajdon esetében az esetleges többlethasználati díjról a 

házastársi lakáshasználat szabályainál továbbra sem rendelkezik a törvény, egy ilyen jellegű 

jogvita a közös tulajdon használatára vonatkozó dologi jogi szabályok alapján bírálható el. 

 Az új Ptk. 4:85. §-a szabályozza a lakáshasználat újrarendezésének kérdését. Ha a 

bíróság a lakás osztott használatát rendelte el, vagy a tulajdonos vagy haszonélvező 

házastársat kötelezte a lakás elhagyására, bármelyik házastárs kérheti a lakáshasználat 

újrarendezését arra hivatkozással, hogy a rendezés alapjául szolgáló körülményekben 

bekövetkezett változás folytán a használat módjának változatlan fenntartása lényeges jogi 

érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti. A Csjt. nem szólt külön a lakáshasználat 

újrarendezésének kérdéséről, de erre korábban is volt lehetőség.
535

 Az új Ptk. a bíróság által 

szabályozott lakáshasználat újrarendezéséről tesz csak említést, ami nem jelenti azt, hogy a 

felek megállapodásával rendezett lakáshasználat módosítása ne volna kérhető. Ebben az 

esetben azonban a kötelmi általános részi rendelkezések alkalmazásával kell eldönteni, hogy a 

bírói szerződésmódosítás feltételei fennállnak-e. 

 

11.3. Az élettársak lakáshasználata 

 

 Az élettársak lakáshasználatának rendezésével a jogi szabályzás hosszú évtizedekig 

adós maradt. Bár a lakásbérletről szóló 35/1956. (IX. 30.) MT sz. rendelet, majd az ezt 

felváltó 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet még bizonyos feltételek fennállta esetén biztosította a 

meghalt bérlő élettársának a bérleti jogviszony folytatásához való jogot
536

, az élettársak közt a 

lakás használata tekintetében felmerült vita eldöntéséhez a tételes jog nem nyújtott segítséget. 

A gyakorlatban kétféle álláspont alakult ki. Az egyik a jogcímmel nem rendelkező élettársat 
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szívességi használónak tekintette, és az életközösség megszűnésekor a lakás elhagyására 

kötelezte, hangsúlyozva az élettársi és házastársi viszonyok éles elhatárolását. A másik – több 

jogesetben is követett – megoldás az életközösség tartós fennállása esetén az élettársat quasi 

bérlőtársnak tekintette és a házastársakra vonatkozó szabályok alkalmazását tartotta 

helyesnek.
537

 A Legfelsőbb Bíróság eseti döntéseiben hangsúlyozta, hogy a lakáshasználtra 

önálló jogcímmel rendelkező élettárs nem foszthatja meg a lakástól a vele hosszú ideig együtt 

lakó, gyermekét felnevelő, közösen gazdálkodó élettársát
538

. Amennyiben a lakás elkülönített 

használata nem volt lehetséges, a bíróságnak az erkölcsi és családvédelmi szempontokra 

figyelemmel kellett eldöntenie, hogy melyik élettárs számára biztosítja a lakás kizárólagos 

használatát.
539

 A lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény már 

egyáltalán nem rendelkezett az élettársak lakáshasználatáról, számukra a bérleti jogviszony 

folytatását sem tette lehetővé. 

 Figyelemmel arra, hogy az élettársak lakáshasználatáról sem a lakástörvény, sem a 

Csjt. nem rendelkezett, a bíróságoknak kellett megoldást találniuk a felmerülő kérdésekre. A 

bíróság abban az esetben is lehetőséget látott az élettárs lakáshasználatra való feljogosítására, 

ha az önálló jogcímmel nem rendelkezett. A nem bérlőtárs volt élettársak esetén – ha a közös 

kiskorú gyermekük a nem bérlő szülőnél került elhelyezésre – a Csjt. 77. §-a
540

 akadályozta 

meg a nem bérlő szülő lakás kiürítésére való kötelezését.
541

 

 Az új Polgári Törvénykönyv kodifikálása során a jogalkotó már nem hagyhatta 

figyelmen kívül azt a jelentős társadalmi változást, mely az élettársi kapcsolatok számának 

folyamatos emelkedésében mutatkozik meg. Az Alaptörvény – ahogy arra korábban is 

utaltam – az élettársi kapcsolatot önmagában, közös gyermek hiányában nem ismeri el családi 

kapcsolatnak, így a kodifikációs tervezettel ellentétben az élettársi kapcsolat fogalma, az 

élettársak vagyoni viszonyainak szabályozása nem került be az új Ptk. Családjogi Könyvébe, 

hanem az továbbra is a kötelmi jog különös részében kap helyet. A Családjogi Könyv 

szabályozza azonban a házasságra vonatkozó rendelkezéseket követően, a harmadik részben 

az élettársi kapcsolat családjogi hatásait, nevesítve az élettársak lakáshasználati jogát.  

 A lakáshasználat kérdésében az élettársak ugyanolyan feltételek mellett köthetnek 

szerződést, mint a házastársak, akár a jövőre nézve, még az életközösség fennállása alatt, akár 

az élettársi kapcsolat megszakadása esetén. Vita esetén az élettársak közös jogcíme alapján 
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lakott lakás használatát a házastársak közös jogcíme alapján használt lakás használatára 

vonatkozó szabályok alapján kell elbírálni. Itt a törvény egy utaló szabályt alkalmaz, 

mindössze azt emeli ki és erősíti meg, hogy a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek 

megfelelő lakáshoz fűződő jogát élettársak esetében is figyelembe kell venni. 

 Más a helyzet valamelyik élettárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás esetén. A 

törvény itt is a házastársak esetére irányadó rendelkezésekhez hasonló szabályokat alkot, de 

már jobban figyelembe veszi a kapcsolat eltérő jellegét. A törvény lehetővé teszi a volt 

élettárs feljogosítását a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás 

további – megosztott – használatára, ha az életközösség legalább egy évig fennállt, és az 

élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakáshasználati jogának biztosítása 

érdekében ez indokolt. Ezt a szabályozást a gyermek érdekei messzemenően indokolják, s 

végre megszűnik a házasságban született és a házasságon kívüli kapcsolatból született 

gyermekek közti megkülönböztetés a lakáshasználat terén is. Eddig ugyanis a nem tulajdonos, 

nem bérlő élettársnak a szívességi használaton kívül más jogcíme nem volt az élettársa 

kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás használatára. Így az ezen szülőnél elhelyezett kiskorú 

gyermek – néhány kivételesnek tekinthető eseti döntést leszámítva – a lakást kénytelen volt 

elhagyni a szívességi használat megvonása miatt távozni köteles szülőjével együtt. A kiskorú 

gyermek érdekeinek figyelembe vétele azért egy-egy ítéletben mégis megjelent. Egy konkrét 

ügyben a másodfokú bíróság megállapította, hogy a Csjt. 77. § (1) bekezdése értelmében a 

szülőnek állandó lakásában kell gondoskodnia a gyermek elhelyezéséről. Mivel a bérleti 

joggal, tehát önálló jogcímmel nem rendelkező szülőnél kerültek a gyermekek elhelyezésre, a 

bíróság feljogosította ezt a szülőt az önálló jogcímmel rendelkező élettárs lakásának 

megosztott használatára annak érdekében, hogy a gyermekek lakhatása az őket gondozó 

szülővel együtt biztosított legyen.
542

  

 Ami az új Ptk. szabályozásában vitatható az az, hogy a lakáshasználat csak abban az 

esetben illeti meg az élettársat – és így vele együtt a gyermeket – ha az életközösség legalább 

egy évig fennállt. Márpedig annak megállapítása, hogy az egy év eltelt-e nehézkes lehet, 

hiszen az élettársi kapcsolat létrejötte nem köthető olyan pontosan egy meghatározott naphoz, 

mint a házasság megkötése. Másrészt ha az életközösség 11 hónapig állt fenn, akkor nem 

fűződhet-e a gyermeknek ugyanolyan jogi érdeke a lakáshasználat biztosításához az őt 

gondozó, önálló jogcímmel nem rendelkező szülője számára? 
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 Amennyiben a kiskorú gyermek lakáshasználata másként nem biztosítható, a bíróság a 

volt élettársat – kivételesen indokolt esetben – feljogosíthatja a másik élettárs kizárólagos 

tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga alapján használt lakás kizárólagos használatára is, ha a 

közös kiskorú gyermekek legalább egyike felett szülői felügyeleti jogot gyakorol. A 

kizárólagos használatra való feljogosításra nem kerülhet sor az élettárs kizárólagos bérleti 

joga alapján használt lakás esetében még a kiskorú gyermek érdekére hivatkozással sem.  

 Különbség az élettársi és házastársi lakáshasználat között az is, hogy az élettársat nem 

lehet feljogosítani a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján használt lakás osztott vagy 

kizárólagos használatára, ha más beköltözhető, vagy egyoldalú nyilatkozattal beköltözhetővé 

tehető lakása van. Még az sem követelmény, hogy ez a lakás a közösen használt lakással egy 

helységben legyen. Házastársak esetében ilyen kitételt a törvény a kizárólagos vagy osztott 

használatra való feljogosítás szabályainál nem tartalmaz, de természetesen házastársak 

esetében is csak kivételesen kerülhet sor arra, hogy a bíróság az egyik házastárs kizárólagos 

tulajdonában, vagy haszonélvezetében álló lakás megosztott vagy kizárólagos használatára a 

másik házastársat jogosítsa fel. A házastársak esetében tehát nem automatikusan kizáró ok, ha 

a közösen használt lakás tekintetében önálló jogcímmel nem rendelkező házastársnak más 

beköltözhető, vagy egyoldalú nyilatkozattal beköltözhetővé tehető lakása van, de ilyenkor 

kellő körültekintéssel kell azt vizsgálni, hogy a másik ingatlanban a kiskorú gyermek 

lakhatása miért nem biztosítható, illetve a lakás elhagyására való kötelezés miért lenne 

súlyosan méltánytalan a házastársra nézve, figyelemmel arra, hogy lakhatása megoldható 

lenne. 

 

 Látható, hogy a bírói gyakorlat a lakáshasználatra vonatkozó konkrét jogszabályi 

rendelkezések megjelenését megelőzően is figyelemmel volt a családvédelmi szempontokra, 

azaz a gyermek érdekére. Ez testet ölt egyrészt abban, hogy az ingatlan megosztott 

használatra való alkalmatlansága esetén alapvető cél, hogy a gyermek és az őt gondozó szülő 

maradhasson a lakásban, másrészt szubjektív okokból a gyermek érdekében akkor is kötelezni 

lehet az egyik szülőt a lakás elhagyására, ha a megosztott használat objektív feltételei 

fennállnak, így biztosítva a gyermek felneveléséhez szükséges nyugodt légkört. A statisztikai 

adatok azt mutatják
543

, hogy a megosztott használatra a gyakorlatban ritkábban kerül sor, mint 

azt a körülmények lehetővé tennék, tehát a felek többnyire felismerik, hogy az életközösség 

megszűnése utáni kényszerű együttlakás nem szolgálja a gyermek érdekeit.  
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 A új Ptk. által bevezetett változások közül a gyermek szempontjából kedvező, hogy a 

lakáshasználat rendezése során a bíróság már vizsgálhatja, hogy a felek valamelyike 

rendelkezik-e a mindennapi közös életvitelt szolgáló lakáson kívül egyéb beköltözhető 

ingatlannal, s a döntését ennek figyelembe vételével hozhatja meg. A házassági vagyonjogra 

vonatkozó normák közt található, a közös lakást magában foglaló ingatlanra vonatkozó, 

rendelkezési jogot korlátozó szabályok célja is a gyermek lakhatásának biztosítása, bár az 

egyik szülő jogellenes és rosszhiszemű magatartásának következményeitől ezek az előírások 

sem képesek a gyermeket teljesen megvédeni.  

 A gyermek érdeke szempontjából azonban visszalépést jelent, hogy az egyik fél önálló 

bérleti joga alapján lakott lakás kizárólagos használatára a másik, nem bérlő házastársat még a 

kiskorú gyermek érdekére tekintettel sem lehet feljogosítani, holott ez a Csjt. alapján nem volt 

kizárt. Egyértelműen pozitívumként kell értékelni viszont, hogy az élettársi lakáshasználat 

kérdése végre normatív szabályozást nyert és a bírói gyakorlatban kialakított gyermekvédelmi 

szempontok az esetükben is jogszabályi formában jelennek meg.  

 

12. Házassági bontóper eljárási szabályai és a gyermek érdeke 

 

12.1. A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvény 

 

 A házassági bontóperek eljárási szabályai közül a gyermek érdeke szempontjából a 

békéltetésnek van kiemelkedő jelentősége, hiszen az esetek túlnyomó többségében a gyermek 

érdeke a házasság fenntartása, a felek között megromlott viszony helyreállítása. Már a polgári 

perrendtartásról szóló 1911. évi I. tv. is tartalmazott a házassági perekre alkalmazandó, az 

általánostól eltérő szabályokat. Az 1911-es törvény is ismerte a békéltetés intézményét, 

melyre sor kerülhetett a bontó és váló
544

 kereset benyújtása előtt, s melyet az illetékes 

törvényszéknél lehetett kérni.
545

 (A házassági bontóper lefolytatására hosszú ideig a 

törvényszékek, majd a megyei bíróságok rendelkeztek hatáskörrel.) A vélemények 

megoszlottak afelől, hogy a keresetlevél beadását megelőzően, vagy azt követően lehet-e 

eredményesebb a békítési kísérlet
546

, így a törvény nem tette kötelezővé, hogy a keresetlevél 
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benyújtása előtt külön eljárásban kerüljön sor a békéltetésre. Amennyiben a békítésre külön 

eljárásban nem került sor, vagy a sikertelen békítési kísérlet óta több mint 30 nap eltelt a 

bontó vagy váló perben a keresetlevél elintézése nélkül előzetes békítést kellett a bíróságnak 

elrendelnie, hacsak nem állt fenn olyan ok, amely a békéltetést mellőzhetővé tette
547

. A 

békéltetés elmaradása egyébként az eljárás folytatását nem akadályozta, hiszen a bíróság a per 

bármely szakaszában megkísérelhette a felek békítését. A békéltetésre (akár a keresetlevél 

beadását megelőzően, akár azt követően került rá sor) a bíróságnak határnapot kellett tűznie a 

felek személyes meghallgatása érdekében. A békéltetésen a feleknek személyesen kellett 

megjelenniük, s rajtuk, valamint a bírón kívül más nem lehetett jelen. A békéltetési 

kísérletnek mindig külön erre kitűzött határnapon kellett történnie, s ezen a határnapon a 

békéltetésen kívül más nem történhetett.
548

 Ennek indoka az volt, hogy amennyiben a felek a 

bíró előtt nem békültek ki, még nem zárta ki, hogy később esetleg mégis meggondolják 

magukat. Ezt a megfontolási lehetőséget volt hivatva biztosítani a hivatkozott rendelkezés. 

Amennyiben a felek békítése nem vezetett eredményre – vagy azért mert a felek nem békültek 

ki, vagy azért mert az ellenérdekű fél a békítésen nem jelent meg –, úgy az eljárás 

folytatódott, melynek során a házasfeleket – főszabály szerint – személyesen kellett 

meghallgatni. A jogalkotó már a XX. század elején is felismerte, hogy a gyermek érdekét az 

szolgálja leginkább, ha a vele kapcsolatos kérdésekről szülei döntenek, így a bíróságok 

kötelező feladatává tette, hogy kíséreljen meg egyezséget létrehozni a gyermek 

elhelyezéséről, hiszen a Ht. 95. §-a értelmében a felbontó ítéletben a közös kiskorú 

gyermekek elhelyezése és tartása felől is határozni kellett, bár a törvény ekkor még 

lehetőséget biztosított a bíróság számára arra is, hogy e kérdések rendezését a gyámhatóságra 

bízza.
549

 Az ágytól és asztaltól való elválás esetében is szükséges volt a gyermek 

elhelyezéséről és tartásáról való ideiglenes intézkedés.
550

  

 A Ht. és a Gyámtv. alapján a gyermekelhelyezési és gyermektartási ügyekben 

bonyolult hatásköri szabályok érvényesültek, így a hatáskör hiánya számos esetben vezetett 

akár a bíróság, akár a gyámhatóság határozatának jogellenességéhez. Az 1911. évi I. törvény, 

valamint az azt hatályba léptető 1912. évi LIV. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve az 

alábbi hatásköri szabályok körvonalazódtak: A gyámhatóság volt jogosult dönteni a gyermek 
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elhelyezésének és tartásának kérdésében akkor, ha a szülők közt békéltetési eljárás vagy 

házassági per nem volt folyamatban, ha a sikertelen békéltetést követően a házassági per 

megindítására nem került sor, vagy a bíróság a házasságot nem bontotta fel, esetleg a bíróság 

a döntést a gyámhatóságra hagyta. Annak érdekében, hogy a gyámhatóság megállapíthassa 

hatáskörének létét vagy hiányát, a királyi törvényszék kötelezettsége volt, hogy amennyiben a 

házas feleknek kiskorú gyermeke van, akkor a per megindításáról, vagy az előzetes 

békéltetésről haladéktalanul értesítse a gyámhatóságot, valamint köteles volt a meghozott 

határozatokat is közölni a gyámhatósággal.
551

 Ha a bíróság határozott a gyermek elhelyezése, 

tartás felől, de határozata a megváltozott körülmények következtében a gyermekek érdekeinek 

többé nem felelt meg, akkor a gyámhatóság jogosult volt a bírói határozattól eltérően is 

intézkedni. A gyámhatóság mainál szélesebb hatáskörét indokolta, hogy a gyámhatóság 

közelebb volt a felekhez, jobban ismerte a felek viszonyait, mint a bíróság, hiszen – ahogy 

arra már korábban utaltam – házassági perekben a törvényszékek jártak el, s nem a 

járásbíróságok.  

 A házasság védelmét szolgáló lehetőség volt, hogy a házassági perekben a királyi 

ügyész (főügyész, a kir. Curia előtt a koronaügyész) abban az esetben is részt vehetett, ha a 

törvény szerint félként fel nem léphetett fel. Az 1911. évi I. törvényt módosító, törvénykezés 

egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. törvény bevezette a házasságvédő intézményét, aki 

a királyi ügyésznek segítségére volt a házasság fenntartása érdekében felhozandó tények és 

bizonyítékok kinyomozásában, összegyűjtésében. Házasságvédőként elsősorban ilyen 

funkciót vállaló ügyvédet kellett a bíróságnak kirendelnie. A házasságvédő kirendelésének 

lehetősége, akinek a feladata a házasság felbontását akadályozó bizonyítékok felderítése volt 

– álláspontom szerint – a felek magánéletébe való beavatkozást jelentett, melyet legfeljebb a 

gyermek érdeke indokolhatott.  

 

12.2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  

 

 12.2.1. A békítés  

 

 Az 1952. évi III. törvény eredeti szövege az 1911. évi I. törvénnyel ellentétben már 

kötelezővé tette a házassági bontóper megindítását megelőző előkészítő eljárás lefolytatását. 

Az előkészítő eljárás célja egyrészt a házasság felbontására irányuló szándék okainak, az erre 
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vezető körülményeknek a feltárása volt, másrészt célként tűzte ki a házastársak békítésének 

megkísérlését
552

. Az előkészítő eljárás lefolytatására a járásbíróságnak volt hatásköre, míg a 

bontóperekben még a törvényszékek jártak el. Annak ellenére, hogy az előkészítő eljárásban 

is cél volt a felek békülésének elősegítése, a bontóperben a per érdemi tárgyalásának 

megkezdése előtt is köteles volt a bíróság megkísérelni a felek békítését, s erre a per bármely 

szakaszában ismételten sor kerülhetett. Az 1952-es törvény is fenntartotta a felek személyes 

meghallgatásának kötelezettségét. A járásbíróságok által felfolytatott előkészítő eljárás - a 

felek békítésén túl – alkalmas volt a törvényszékek terheinek csökkentésére, hiszen ebben az 

eljárásban sor került a felek, és a szükségeshez képest a tanúk meghallgatására is. Bár a 

békítés intézményét a Pp. a bontóperekkel összefüggésben szabályozta, a Legfelsőbb Bíróság 

eseti döntésében rámutatott, hogy a megromlott családi élet visszaállításának előmozdítása a 

bíróságnak nem csak a bontóperben feladata. A hivatkozott ügyben a gyermekelhelyezés 

iránti perben a felek mindegyike hajlandónak mutatkozott az életközösség, a családi élet 

helyreállítására, csak abban nem volt köztük egyetértés, hogy az együttélést hol folytassák. 

Ebben az esetben a járásbíróságnak meg kellett volna kísérelnie rábírni a feleket az együttélés 

helyreállítására, mert a házasság és család intézményének védelme a bíróságnak nem csak a 

házassági perben kötelessége, hanem minden más eljárásban is, különösen, ha a kiskorú 

gyermek is érintett.
553

  

 A békítés tekintetében a 1952. évi III. törvénynek az 1957. évi VIII. törvénnyel 

bevezetett módosítása hozott változást. Ekkor a házassági bontóperek lefolytatása átkerült a 

járásbíróságok hatáskörébe. A hatásköri szabályok módosítása összefüggésben állhatott a 

bontóperek számának jelentős emelkedésével, hiszen míg a II. világháború küszöbén évi 5700 

körül volt a válások száma, addig az ötvenes évekre ez a szám elérte a 14.000-t.
554

 Miután 

már a bontóperben is a járásbíróságok jártak el, szükségtelenné vált külön előkészítő eljárás 

lefolytatása. A jogalkotó azonban továbbra sem mondott le a felek békítésének 

megkísérléséről, így a bontóperben tartott első tárgyalás lett a békítő tárgyalás. Ezen az első 

tárgyaláson érdemben tárgyalni csak szűk körben lehetett, ugyanazon esetekben, mint 

amelyek korábban lehetővé tették a békítés mellőzését (lj. 552.). A bíróság a tárgyalás 

folytatására csak harminc napi határidő eltelte után tűzhetett határnapot, ami továbbra is 

biztosított még egy megfontolási lehetőséget a felek számára, hogy átgondolják a békítő 
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tárgyaláson elhangzottakat. Az eljárás folytatásának feltétele volt – költségmentesség 

hiányában – a kiegészítő illeték lerovása. 

 Az 1986. évi IV. törvény nem csak az anyagi, hanem az eljárásjogi jogszabályokat is 

módosította, s mintegy visszacsempészte az előkészítő eljárást a bontóper előtti meghallgatás 

formájában, melyet a bontóperre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kellett 

kérni. A meghallgatáson a házastársak személyesen voltak kötelesek megjelenni, rajtuk kívül 

más személy nem lehetett jelen. A bontóper előtti meghallgatás során a bíróság tájékoztatta a 

feleket az eljárás jelentőségéről és a bontás várható következményeiről, valamint megkísérelte 

a házastársak kibékítését. Ha a békítés eredményre vezetett, akkor a bíróság az eljárást 

megszüntette, ellenkező esetben, illetve ha a másik házastárs a meghallgatáson nem jelent 

meg, a bontóper előtti meghallgatást végzéssel befejezetté nyilvánította. A házasság 

felbontása iránti keresetet a kérelmezőnek a bontóper előtti meghallgatást követő harminc 

napon belül kellett benyújtania. A bontóper előtti meghallgatás bevezetése azzal a 

következménnyel járt, hogy így megszűnt az első tárgyalás békítő tárgyalási jellege, s már az 

első alkalommal érdemben lehetett az ügyet tárgyalni. Tekintettel azonban arra, hogy „a 

meghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv nem készülhetett, a bíróságnak a peres eljárást –

mintegy a bontóper előtti meghallgatást megismételve – a házastársak meghallgatásával 

kellett kezdenie.”
555

 A felek szempontjából álláspontom szerint nem volt túl nagy jelentősege 

annak, hogy az első tárgyalás a békítő tárgyalás, vagy külön elnevezéssel, bontóper előtti 

meghallgatásnak nevezte a törvény, hiszen mindegyik esetben a bíróság előtti kétszeri 

megjelenési kötelezettséget jelentett, s a meghallgatás, tárgyalás elmulasztása is hasonló 

következményekkel járt. Azzal viszont, hogy az első tárgyalást ismét a felek meghallgatásával 

kellett kezdeni – a megegyezéses bontás eseteit leszámítva – inkább az eljárások elhúzódását 

eredményezte. A bontóper előtti meghallgatás csak az ügyeknek mintegy 2-3 %-ában 

eredményezte a felek kibékülését.
556

 Hámori Vilmos volt fővárosi bírósági tanácselnök szerint 

a bírósági meghallgatás legfeljebb arra volt alkalmas, hogy az életközösség helyreállítására 

irányuló folyamatot indítson meg, de a pszichológiai végzettséggel nem rendelkező bíróktól 

nem volt elvárható, hogy a meghallgatásra szánt rövid idő alatt – még a teljes tényállás, azaz 

házasság megromlásához vezető körülmények előzetes ismerete nélkül – képesek legyenek a 

házastársak kibékítésére, a konfliktusok feloldására. Ez még akkor is hónapokig tarthat, ha 
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felek közös elhatározás alapján fordulnak szakemberhez házastársi kapcsolatuk helyrehozatal 

érdekében.
557

  

 A bontóperes eljárás ma is hatályos rendjét az 1995. évi LX. törvénnyel bevezetett 

módosítás alakította ki. Ismét megszűnt a bontóper előtti meghallgatás és az első tárgyalás 

visszanyerte békítő tárgyalási mivoltát abban az esetben, ha a feleknek közös kiskorú 

gyermeke van és nem áll fenn olyan ok, amely a békítés megkísérlését szükségtelenné tenné. 

A házasságok fenntartását célozza az a rendelkezés, mely szerint – eltérően más polgári 

perektől – a második tárgyalás időpontját – amennyiben a felek nem békültek ki és az első 

tárgyaláson érdemben tárgyalni sem lehet – a bíróság nem automatikusan tűzi ki, hanem csak 

akkor, ha azt az első tárgyalást követően a felek valamelyike három hónapon belül kéri. Az 

eljárás folytatása iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb három hónapig tehát a per 

szünetel. A keresetlevéllel már kifejezésre juttatott, a házasság felbontására irányuló 

szándékot tehát az első tárgyalást követően meg kell erősíteni. Ha a megadott határidőn belül 

egyik fél sem kéri az eljárás folytatását, a jog úgy tekinti, hogy a felek már nem kívánják 

házasságuk felbontását, így az eljárást a bíróság megszünteti. Ha a folytatás iránti kérelem a 

bírósághoz megérkezik, akkor a bíróság csak további 30 napon túlra tűzheti ki a következő 

tárgyalási határnapot.  

 A kialakult szabályozás már tükrözi azt a társadalmi, szemléletbeli változást, mely 

elfogadottnak tekinti a házasságok felbontását, s nem akarja a feleket – eljárásjogi 

szabályokkal – a házasság fenntartására rábírni, de figyelemmel van a kiskorú gyermek 

érdekére azáltal, hogy közös kiskorú gyermek esetén mégis kísérletet tesz a felek békítésére. 

A kérdés már csak az, hogy valóban minden esetben szolgálja-e a kiskorú gyermek érdekét a 

kötelező békítő tárgyalás? 

 Azt egy pillanatra sem kívánom kétségbe vonni, hogy a gyermek érdekében az lenne a 

legkívánatosabb, ha a szülők megromlott házasságuk helyrehozatalán munkálkodnának, s nem 

a házasság felbontásában látnák problémáikra a megoldást. Arról azonban nem vagyok 

meggyőződve, hogy ennek hatásos módja a kötelező békítő tárgyalás, s az azt követő 

minimum 30 napos, de a gyakorlatban ennél is hosszabb várakozási idő. Vizsgáljuk meg a 

megegyezéses bontás eseteit. Ahhoz, hogy a bíróság a felek házasságát a megromláshoz 

vezető okok vizsgálata nélkül bonthassa fel, szükséges, hogy a felek a járulékos kérdésekben, 

így különösen a közös gyermeket illető kérdésekben megegyezzenek. A felek közt létrejött 

egyezség kialakítása eleve hosszabb – rövidebb időt vesz igénybe, így nem valószínű, hogy a 
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felek kellő megfontolás nélkül, mintegy hirtelen felindultságból kérnék házasságuk közös 

megegyezéssel történő felbontását. A házasság végleges, helyrehozhatatlan megromlása az 

esetek jó részében egy folyamat, melynek során a felek mérlegelik helyzetüket, 

lehetőségeiket, saját és gyermekük jövőjét. Ezekben az esetekben az első tárgyalás békítő 

jellege csak formális és álláspontom szerint a bíróságtól nem is várhatunk ennél többet. A bíró 

felveszi a felek adatait, s nyilatkoztatja őket, hogy házasságuk felbontására irányuló 

szándékukat fenntartják-e. Amennyiben továbbra is kérik a bontást, és úgy nyilatkoznak, hogy 

a járulékos kérdésekben megegyeztek, a bíróság a tárgyalást elhalasztja. Tény, hogy ebben az 

esetben van a felek közt egy egyezség, mely keretet ad a mindennapoknak, mégis úgy 

gondolom, a házasság felbontásának aktusa – a szülők szempontjából
558

 – egy kicsit hasonlít 

egy temetéshez. Ahogy közeli hozzátartozók, barátok elvesztése esetén is a temetés után 

kezdődik igazán a veszteség feldolgozása, úgy számos esetben a házasság felbontásának 

aktusa is egy olyan pont, ami ténylegesen, visszavonhatatlanul pontot tesz a kapcsolat végére, 

s lehetőséget ad a megváltozott helyzet pszichés feldolgozására. Esetenként tapasztalható, 

hogy amíg az egyezség a második tárgyaláson a bíróság által jóváhagyásra nem kerül, ott van 

a felekben az attól való félelem, hogy a másik esetleg meggondolja magát, felrúgja a 

könnyebben vagy nehezebben kieszközölt egyezséget és kezdődhet az alkudozás, csatározás 

előröl. A felek nyilatkozataiból is számos alkalommal kitűnik, hogy a házasság bíróság általi 

felbontásának szimbolikus jelentőséget is tulajdonítanak, bizonyos eseményeket ettől az 

időponttól tesznek, vagy tennének függővé (pl. közös ingatlan elhagyása, új partnerkapcsolat 

felvállalása, stb.).  A szülőkben tehát a megegyezés ellenére sokszor ott marad a feszültség; a 

házasság felbontásáig függő, bizonytalan helyzetben érik magukat, ami óhatatlanul 

befolyásolja hangulatukat, kedélyállapotukat, s ez természetesen a gyermekre is kihatással 

van. Ilyenkor a gyermek érdekét jobban szolgálná a házasság mielőbbi felbontásával az 

újonnan kialakult helyzet véglegesítése. Már a korábban említett 3. számú irányelv is 

fontosnak tartotta, hogy a „semmiféleképpen fenn nem tarható házasság minél levesebb 

megrázkódtatást okozva szűnjék meg”, melynek eszköze lehetne, ha megegyezéses bontás 

esetén a bíróság – még akkor is, ha a feleknek közös kiskorú gyermekük van – már az első 

tárgyaláson dönthetne a házasság felbontásáról. 

 Nagyobb lehet a békítő tárgyalás jelentősége abban az esetben, ha a szülők a járulékos 

kérdésekben, vagy azok valamelyikében megegyezni nem tudnak. Ebben az esetben – 

amennyiben a felek a házasság felbontásában egyébként egyetértenek – a békítő tárgyalás 
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elsődleges célja nem a házasság felbontásának elkerülése érdekében tett békítés, hanem az 

abban való segítségnyújtás, hogy a felek a járulékos kérdésekben álláspontjaikat közelíteni 

tudják. Az új Ptk. lehetőséget biztosít arra, hogy a házastársak a házassági bontóper 

megindítása előtt vagy a bontóper alatt - saját elhatározásukból vagy a bíróság 

kezdeményezésére - kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések 

megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vegyenek igénybe, ha pedig a 

szülői felügyelet gyakorlása vagy a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás 

tekintetében alakul ki vita, a bíróság kötelezheti a feleket közvetítői eljárás igénybe vételére. 

Ez utóbbi esetekben nem feltétlenül a közvetítői eljárásra való kötelezést látnám 

megoldásnak, hanem egy olyan tanácsadáson való részvételre kötelezést, ahol pszichológus 

ismerteti a felekkel a gyermekelhelyezési perekkel együtt járó magatartások, a kapcsolattartást 

akadályozó hozzáállás gyermekre gyakorolt negatív következményeit. Önmagában tehát a 

tárgyalás elhalasztása nem segíti a békülést, annak akkor lenne igazán értelme, ha a felek 

segítséget kapnának e cél megvalósítása érdekében. A házasságok felbontásával kapcsolatos 

elfogadó, megengedő társadalmi attitűd eredményeként sajnos tudomásul kell venni, hogy 

míg az 1911. évi I. törvényben a békítés célja még valóban a házasság felbontásának 

megakadályozása, elkerülése volt, addig manapság már csak azt tűzhető ki célul, hogy a felek 

házasságuk felbontását minél békésebben, a kiskorú gyermekre nézve legkevésbé megterhelő 

módon intézzék.  

 A bíróság békítő tevékenysége – a bírók képzettségére, leterheltségére is figyelemmel 

– legfeljebb arra tud kiterjedni, hogy felhívja a felek figyelmét a megegyezés lehetőségére, 

fontosságára. Figyelemmel arra, hogy további megegyezés hiányában a bíró lesz az, aki a 

felek vitáját eldönti, a felek nem is nyílnak meg előtte olyan mértékben, mint egy az 

ítélkezéstől független személy előtt, hiszen tartanak attól, hogy esetleg olyan információt 

hoznak a bíró tudomására, ami őket később a perben kevésbé kedvező színben tünteti fel. A 

közvetítő eljárás igénybe vétele a probléma ezen részét képes lehet orvosolni, de ahhoz, hogy 

az eljárás eredményes lehessen, szükség van a felek közreműködésére, együttműködésére, 

ami viszont az esetek egy részében hiányzik. Ezért látnám én inkább indokoltnak, hogy a 

bíróság kötelezővé tehesse a felek pszichológiai tanácsadáson való részvételét szülői 

felügyelet gyakorlására, kapcsolattartás rendezésére irányuló ügyekben.  

 A felek megegyezésének hiányában a bontóperes eljárás úgysem zárható le egy 

tárgyaláson, ilyenkor tehát nem jelent hátrányt, s időveszteséget sem az, hogy az első 

tárgyalás békítő tárgyalás, de megegyezéses bontás esetén - a fent kifejtett indokok alapján - 

nem tartanám feltétlenül szükségesnek.  
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 12.2.2. A kereseti kérelemhez kötöttség elvének áttörése 

 

 Az 1952. évi III. törvénynek már az eredeti szövege kimondta, hogy a házasság 

felbontása esetében a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása felől - 

szükség esetében - erre irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell. Az 1911. évi I. 

törvényhez képest annyi változás következett be, hogy a bíróság a döntés meghozatalát – 

főszabály szerint - már nem háríthatta a gyámhatóságra. A gyámhatóság jelenleg akkor juthat 

mégis döntéshelyzetbe, ha bíróság úgy látja, hogy a gyermek érdekében gyermekvédelmi 

intézkedés látszik indokoltnak, s ennek érdekében a hatóságnál eljárást kezdeményez. A 

gyermek érdekére figyelemmel tehát a jogalkotó áttöri a polgári eljárásjog egyik alapelvét, a 

kérelemhez kötöttséget, s nem engedi, hogy a gyermek szempontjából legfontosabb kérdések 

rendezetlenül maradjanak.  

 

 12.2.3. Egyezség a bontóperben 

 

 A New York-i gyermekjogi egyezmény hatására került be az eljárási törvénybe annak 

1995. évi módosításkor, hogy a házassági bontóperben a bíróságnak mind az egyezség 

jóváhagyása során, mind az ítéletének meghozatalakor a felek közös kiskorú gyermekének 

érdekére figyelemmel kell lennie, amiből az következik, hogy a felek egyezségét is csak akkor 

hagyhatja jóvá, ha az nem ellentétes a gyermek érdekeivel. Bár a polgári perrendtartásba csak 

1995-ben került be ez a rendelkezés, a Csjt. 1952-es elfogadása óta kimondta, hogy a 

házasság felbontása során a közös kiskorú gyermek érdekét is figyelembe kell venni, így 

ennek vizsgálatától a bíróság eddig sem tekinthetett el.  

 A felek bontóperben kötött egyezségével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 

Csjt.-be az 1986. évi módosításkor került be az a rendelkezés, mely szerint az egyezség 

megváltoztatását az egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól - az egyéb 

törvényes feltételek megléte esetén is - csak akkor lehetett kérni, ha a körülmények változása 

folytán a megállapodás valamelyik fél vagy gyermekük érdekét súlyosan sérti. Bár ez a 

szabály már nem a bontóperhez kapcsolódik, hanem az azt követő időszakban korlátozza a 

járulékos kérdések valamelyikében a perindítás lehetőségét, azért nem mehetünk el e szabály 

mellett szó nélkül. E rendelkezés lényege, hogy a feleket megfontolt egyezségkötésre 

sarkallja, s ne kössenek a bontóper gyors lezárása érdekében úgy megállapodást, hogy tudják, 

hamarosan pert indítanak annak megváltoztatása iránt. A gyermek szempontjából azért volt 
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ennek a rendelkezésnek jelentősége, mert elsősorban az ő érdeke, hogy a neveléséhez 

szükséges nyugodt légkör kialakítását ne akadályozza egy rövid időn belül újra meginduló 

peres eljárás. Az 1995. évi XXXI. törvény finomította e rendelkezést, s abban az esetben tette 

lehetővé két éven belül az egyezség megváltoztatását, ha az a felek kiskorú gyermekének 

érdekét szolgálta, illetve, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél 

érdekét súlyosan sértett. Ez azért jelentett fontos változást, mert a gyermeknek úgy is 

érdekében állhat a megállapodástól való eltérés, hogy a kialakult helyzet sem eredményez 

számára súlyos érdeksérelmet.  

 Az új Ptk. már nem rendelkezik arról, hogy a bontóperben létrejött, a felek tartós 

jogviszonyát rendező egyezség bírói úton történő megváltoztatására mikor (két éven belül, 

vagy azon túl), milyen módon kerülhet sor. „Ugyanakkor a jogalkotó továbbra is egyetért 

azzal az elvvel, hogy az ilyen egyezség megváltoztatásának csak nagyon indokolt esetekben 

legyen helye, mégis mellőzi a rendelkezést a házassági bontójog szabályai közül. 

Amennyiben ugyanis az egyezség a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, a gyermek 

tartására és a kapcsolattartásra vonatkozik, a törvény az ezekre vonatkozó szabályok [Ptk. 

4:170. §, Ptk. 4:181. §, Ptk. 4:210. §] körében tartalmaz rendelkezést arra, hogy 

megváltoztatásnak csak akkor van helye, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja. 

A gyermeket nem érintő kérdésekben, vagy ha a feleknek nincs gyermeke és egyezséget 

kötnek (például a lakáshasználat, házastársi tartás kérdésében), abból kell kiindulni, hogy az 

egyezség, mint szerződés bírói úton történő módosítására részben speciális - a Családjogi 

Könyvön belüli - rendelkezések, részben az általános kötelmi jogi feltételek vonatkoznak.”
559

  

 

 12.2.4. Ideiglenes intézkedés 

 

 Családjogi jogviták esetében is előfordulhatnak azonnali beavatkozást igénylő 

helyzetek, amikor nem várható meg a bíróság jogerős, ügydöntő határozata, hanem még ezt 

megelőzően gondoskodni kell valamelyik fél jogvédte érdekének biztosításáról.  

 Már az 1911. évi I. tv. lehetővé tette a kereset benyújtása, vagy az előzetes békéltetés 

kérése után, hogy a bíróság ideiglenesen határozzon a gyermek elhelyezése és tartása 

kérdésében, illetve a gyermek részére szükséges ingóságok kiadásáról. A bíróságnak ezen 

döntése azonnal végrehajtható volt, de lehetőség volt a határozat módosítására is. A bíróságtól 
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akkor is lehetett kérni az ideiglenes határozat meghozatalát, ha a gyermek elhelyezése, tartása 

felől korábban már bíróság vagy gyámhatóság határozott. 
560

 

 Az 1952. évi III. törvénynek már az eredeti szövege szabályozta az ideiglenes 

intézkedés intézményét, a törvényt hatályba léptető 105/1952. (XII. 28.) M.T. sz. rendelet 

pedig a per megindítása előtt is biztosította ennek lehetőségét. A jogszabály külön 

rendelkezett a házassági perben meghozható ideiglenes intézkedésekről
561

, s akként 

rendelkezett, hogy a bíróság a tárgyalás elhalasztása esetén a szükséghez képest ideiglenesen 

határozhatott a kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása, valamint a személyes használati 

tárgyaknak a különélő házastársak részére való kiadása felől. A „szükségeshez képest” 

megfogalmazásból arra lehet következtetni, hogy a bíróság mérlegelésére volt bízva, hogy 

indokoltnak tartja-e ideiglenes intézkedés meghozatalát. A gyermekelhelyezés és tartás 

tárgyában ideiglenes intézkedésre csak akkor volt szükség, ha az a gyermek érdeke 

megkövetelte.
562

 A határozat meghozatal előtt a bíróságnak meg kellett hallgatnia a feleket, 

hacsak rendkívül sürgős szükség nem tette indokolttá a meghallgatás mellőzését. Az 

ideiglenes intézkedés meghozatalához az igény alapjául szolgáló tényeket valószínűsíteni 

kellett. Az ideiglenes intézkedés előzetesen végrehajtható volt, tehát jogerős döntés hiányában 

is kötelezte azt a személyt, akivel szemben a bíróság elrendelte. Tekintettel arra, hogy a 

kapcsolattartás szabályozása ebben az időben még kizárólag a gyámhatóság hatáskörébe 

tartozott, nem merült fel annak lehetősége, hogy e kérdésről a bíróságnak ideiglenes 

intézkedéssel kelljen, vagy lehessen határoznia. Figyelemmel azonban arra, hogy az 1986. évi 

IV. törvény a kapcsolattartás szabályozására egyes – korábban már említett esetekben – a 

bíróságot jogosította fel, szükségessé vált a polgári perrendtartás 287. §-ának szövegének 

módosítása is, aminek következtében a bíróság már nem csak a kiskorú gyermek elhelyezése 

és tartása felől lett jogosult ideiglenes intézkedéssel határozni, hanem a szülői felügyeleti 

jogok bővítése vagy korlátozása, illetve a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás kérdésében 

is, akár hivatalból, akár valamelyik fél kérelmére. A 2005. évi CXXX. törvény tovább 

bővítette az akár hivatalból is meghozható ideiglenes intézkedések körét, s az lehetővé vált a 

házastársak lakáshasználatának vonatkozásában is.  

 Az ideiglenes intézkedés lényege, hogy a bíróság elrendelheti a kereseti kérelemben, 

viszontkeresetben, illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését 

anélkül, hogy a teljes körű bizonyítás lefolytatásra került volna. Az 1995. évi LX. törvény 
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hatályon kívül helyezte a 105/1952. (XII. 28.) M.T. sz. rendeletet, így ideiglenes intézkedés 

iránti kérelem a keresetlevél benyújtása előtt nem terjeszthető elő. A kereseti kérelemben, 

vagy azt követően előterjesztett ideiglenes intézkedésről a bíróság azonban már az első 

tárgyalás kitűzését megelőzően is dönthet. Figyelemmel arra, hogy „a kérelmezőt a törvény 

értelmében nem terheli az általa előadottak valóságának kétséget kizáró módon történő 

bizonyítása, csak annak valószínűsítése”
563

, a törvény az ideiglenes intézkedés lehetőségét 

feltételekhez köti. Akkor kerülhet erre sor, ha ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása vagy a 

jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös méltánylást 

érdemlő jogvédelme érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja 

meg az intézkedéssel elérhető előnyöket.  

 Házassági bontóperek esetében a leggyakrabban a gyermektartás, kapcsolattartás 

kérdésében válik szükségessé ideiglenes intézkedés meghozatala a gyermek érdekében. 

Ahogy az a jogszabály szövegéből is kitűnik, hivatalból csak a kiskorú gyermek tartása 

rendezhető ideiglenes intézkedéssel, ami nem zárja ki, hogy kérelemre, az ideiglenes 

intézkedésre vonatkozó általános szabályok szerint nagykorú gyermek tartásáról rendelkezzen 

átmeneti időre a bíróság. Tekintettel arra, hogy a bontóperek sokszor évekig elhúzódhatnak, s 

ez idő alatt is biztosítani kell a gyermek megélhetését, a különélő szülővel való 

kapcsolattartás lehetőségét, erre jelent megfelelő eszközt az ideiglenes intézkedés.  

 Természetesen a gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jogok gyakorlása kérdésében is 

szükségessé válhat ideiglenes intézkedés meghozatala, ám e kérdésben a bíróságnak még 

körültekintőbben kell eljárnia, mint a gyermektartás, vagy a kapcsolattartás átmeneti 

szabályozása esetén. A probléma a gyermekelhelyezés kapcsán összetett. Egyrészt a 

bíróságnak az ilyen perekben minden körülményt kellő körültekintéssel kell értékelnie, 

lehetőleg széles körű bizonyítást lefolytatnia, hogy megalapozott döntést hozhasson, márpedig 

az ideiglenes intézkedés meghozatala előtt erre nincsen lehetősége. Másrészt a perben álló 

laikus felek az ideiglenes döntést sok esetben előrehozott ítéletként élik meg, s 

megkérdőjelezik a bíróság pártatlanságát az ideiglenes intézkedést követő eljárásban. 

Harmadrészt sajnos gyakran előfordul, hogy az egyik szülő alaptalanul hivatkozik azonnali 

beavatkozást igénylő helyzet fennállására, márpedig az ideiglenes intézkedés célja a 

prevenció. Tehát ha nem áll fenn a gyermek érdekét veszélyeztető helyzet, akkor nem lehet 

indokolt az átmeneti, időleges szabályozás sem. A bírói gyakorlat következetes a tekintetben, 

hogy „ideiglenes intézkedés a gyermekelhelyezés (szülői felügyeleti jogok gyakorlása) 
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kérdésében akkor hozható, ha a környezet, ahol a gyermek tartózkodik, a gyermekre veszélyt 

jelent és a gyermek érdekében feltétlenül szükséges a jelenlegi környezetből való kiemelése, 

veszélyeztetettsége miatt.”
564

  

 Az osztrák jog egy az ideiglenes intézkedéshez hasonló, de attól célját tekintve 

jelentősen eltérő megoldást szabályoz az anyagi jog körében. Az ABGB 179. §-a értelmében a 

házasság felbontását, életközösség megszűnését követően is fennmarad a gyermek feletti 

közös szülői felügyelet, amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg. Ilyenkor is meg 

kell azonban állapodni, hogy a gyermek elsősorban melyik szülő háztartásában nevelkedik. 

Ha a szülők közt vita van e kérdésben, vagy az egyik szülő a felügyeleti jogok kizárólagos 

gyakorlására vonatkozó kérelmet terjesztett elő, a bíróság az ABGB 180. §-ában biztosított 

lehetőséggel élve a döntés előkészítése érdekében – amennyiben az megfelel a gyermek 

érdekének
565

 – 6 hónapra elrendelheti a szülői felelősség előzetes szabályozását. Ez abban áll, 

hogy a bíróság – a felügyeleti jogok változatlan fenntartás mellett – feljogosítja az egyik 

szülőt arra, hogy a gyermeket a háztartásában gondozza, míg a másik szülőt olyan széles körű 

kapcsolattartási joggal ruházza fel, hogy a gyermek nevelésében és gondozásában részt 

vehessen. Ha ezen idő alatt a feleknek nem sikerül konszenzusra jutniuk, a bíróság 

felhasználva az előzetes szabályozás fázisában szerzett tapasztalatokat, meghozza a végleges 

döntést. Ezen intézkedés alapvető célja azonban nem a jogvédelem biztosítása, hanem a 

végleges bírósági döntés meghozatalának előkészítése. Annak feltárást hivatott szolgálni, 

hogy a szülők miként alkalmazkodnak a különválás, illetve a felügyeleti jogok gyakorlásának 

megváltoztatására irányuló kérelem után kialakuló új körülményekhez, a közös szülői 

felügyeletből milyen problémák adódnak, s ezek milyen hatással vannak a gyermekre. 
566

 

 

 12.2.5. Egyéb, a gyermek érdekét szolgáló eljárási szabályok 

 

 A fent kifejtetteken túl is találhatunk a polgári perrendtartásban olyan rendelkezéseket, 

amelyek a perrel érintett gyermek érdekét hivatottak szolgálni. Ezen szabályok már nem 

kifejezetten a házassági perekre vonatkozó fejezetben találhatók, hanem az általános 

rendelkezések közt. Ezek közül kiemelendő a tanúvallomás tételével kapcsolatos rendelkezés, 
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mely szerint a tanúságtétel nem tagadható meg, ha a kérdés a tanú kiskorú családtagjának 

elhelyezésére, kiadására vonatkozik. Ennek azért lehet a bontóperben, gyermekelhelyezési 

perben jelentősége, mert többnyire a felek valamelyikének hozzátartozója az, aki a legtöbb 

információval rendelkezhet a gyermek elhelyezése szempontjából releváns körülményekről. E 

szakasz alkalmazására többnyire akkor kerülhet sor, ha a bíróság hivatalból dönt valamely 

családtag tanúkénti meghallgatásáról. Ha a tanú meghallgatására valamelyik peres fél 

indítványára kerül sor, az ilyen tanú többnyire nem is kívánna mentességi jogára hivatkozni.  

 A gyermek perbeli meghallgatására vonatkozó rendelkezésekre itt most nem térnék ki, 

mert a kérdést részletesen érintettem a gyermekelhelyezésre vonatkozó részben. 

 Hiányolom az eljárási szabályok köréből, hogy a gyermekelhelyezésre, vagy annak 

megváltoztatására irányuló eljárásokra nem ír elő soronkívüliséget a törvény. A 

kapcsolattartást, gyermektartást érintő ügyekben áthidaló megoldást jelenthet az ideiglenes 

intézkedés meghozatalának lehetősége, de gyermekelhelyezési ügyekben ennek alkalmazása - 

a korábban már jelzett problémák miatt - nem túl szerencsés, így ha annak különös indokát a 

bíróság nem látja, nem is szokott élni ezzel a lehetőséggel. A peres eljárás okozta 

bizonytalanság sok esetben évekig ott lebeg a gyermek és a szülők feje felett, a vizsgálandó, 

figyelembe veendő körülmények is sokszor megváltozhatnak az eljárás során, ami a 

bizonyítási eljárás újabb és újabb kiegészítését, újabb szakértői vélemények és 

környezettanulmányok beszerzését teheti szükségessé, ami az eljárás további elhúzódásához 

vezet. Sajnos sok esetben több hónap is eltelik két tárgyalás között, s az is előfordul, hogy a 

fellebbezés alapján a másodfokú bíróság is csak fél év távlatára tűzi ki a tárgyalást. Közben a 

fennálló, sokszor az egyik szülő önkényes magatartásával kialakított helyzet konzerválódik, s 

bár ez nem szolgálhat az ítéleti döntés hivatkozási alapjául, de mégis gátat szabhat annak, 

hogy a gyermek érdeke a legmesszebbmenőkig érvényre juthasson. Bár a bírósági ügyvitel 

szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM. rendelet lehetővé teszi, hogy a bíróság elnöke akár 

kérelemre, akár hivatalból elrendelje a soron kívüli ügyintézést, ha a gyermekek jogait, illetve 

kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek elhelyezése, 

gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása), ez azonban az elnök mérlegelésén 

múlik. Célszerűbb lenne az eljárási szabályok olyankénti meghatározása, mely szabályozná az 

első tárgyalás kitűzésének határidejét a Pp. 125. § (3) bekezdésében
567

 foglaltnál rövidebb 
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határidőt alkalmazva (pl. 2 hónap), s a folytatólagos tárgyalások közti határidőt is 

maximalizálná 30 napban azzal, hogy a határidőbe nem számítana bele a szakértő kirendelése 

és a szakvélemény bírósághoz való megérkezése közti idő. A szakvélemény előterjesztésére 

nyitva álló határidőt is 45 napban kellene maximalizálni. A szigorú határidőktől való indokolt 

eltérés lehetőségét biztosítani kellene ezekben az esetekben is. A főszabályt 

gyermekelhelyezési, szülői felügyelettel kapcsolatos perekben a rövid határidők jelentenék, s 

ha a körülmények az ezen határidőktől való eltérést tennék szükségessé, akkor azt külön 

indokolni kellene.  

 A Pp. 2. § (1) bekezdése mellett az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. 

cikkének 1. bekezdése is garantálja az ügyek "ésszerű időn belül" való tárgyalásához fűződő 

jogot. Az "ésszerű határidő" megítélése más megítélés alá esik az Európai Bíróság 

gyakorlatában gyermekelhelyezési perekben, mint más egyéb ügyekben. A Bíróság elődje, a 

Bizottság megállapította az Egyezmény 8. cikkének és 6. cikk 1. bekezdésének megsértését 

egy dán ügyben (Pedersen v. Denmark, Decision of 13 October 1983, no. 9893/82.), mert a 

dán bíróság 2 és fél év alatt hozott határozatot egy gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti 

ügyben.
568

 Sajnos itthon is találkozhatunk hasonlóan hosszúra nyúló eljárásokkal. 

 

 12.2.6. Védelembe vétel 

 

 Gyengéné Nagy Márta Családi Jog c. folyóiratban megjelent tanulmányában
569

 a 

családgondozók és bíróságok közti szorosabb együttműködést szorgalmazza, hangsúlyozva, 

hogy a családgondozók segíthetnék a bíróság munkáját azzal, hogy „ne egy sematikus iskolai 

vélemény, egy még sematikusabb környezettanulmány, s egy eléggé felületes, egyszeri 

találkozáson alapuló pszichológiai szakvélemény” álljon a bíróság rendelkezésére a többnyire 

elfogult tanúk vallomása mellett a bizonyítási eljárás során. Ehhez az együttműködéshez 

nyújthatna segítséget a védelembe vételi eljárás. A Gyvt. értelmében a gyermek védelembe 

vételére akkor kerülhet sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét a szülő az alapellátások 

önkéntes igénybe vételével megszüntetni nem tudja, de a gyermek családból való kiemelése 

nem indokolt, továbbá védelembe vehető a szabálysértési, vagy büntető eljárással érintett 

kiskorú is. A gyermekelhelyezésre, szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezésére irányuló 

perek természetéből adódik, hogy ezek a gyermek egészséges személyiségfejlődését – 

valamilyen mértékben – mindig veszélyeztetik. Ugyanez igaz a kapcsolattartást akadályozó 
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szülői magatartásra is. Ezen eljárások esetében indokolt lenne a gyermek védelembe vételéről 

rendelkezni, s kötelezni a szülőket a családgondozóval való együttműködésre. Az 

együttműködés lehetőséget biztosítana egyrészt, hogy a családgondozó megpróbálja a felek 

közti konfliktusokat mérsékelni, másrészt tapasztalatairól, a szülők hozzáállásáról 

tájékoztathatná a bíróságot, gyámhatóságot. Nem a mediáció lenne ezen esetekben az 

elsődleges cél, hanem a bíróság, gyámhatóság megalapozott döntésének elősegítése a 

gyermek érdekében. A bíróság a Gyvt. alapján jelenleg is köteles jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, ám a védelembe vétel elrendelésének 

szükségességét a gyámhatóság mérlegeli.  

 Érdemes lenne a jogalkotónak fontolóra venni a szülői felügyeleti jog gyakorlásának 

rendezésére irányuló perrel párhuzamosan a védelembe vétel kötelezővé tételét, vagy más 

módon megteremteni annak jogszabályi lehetőségét, hogy a bíróság kötelezhesse a feleket a 

családgondozóval való együttműködésre. Erre a kapcsolattartás végrehajtására irányuló 

gyámhatósági eljárásban már van lehetőség.
570

 Gyorsíthatná az eljárást, ha a bíróság 

kezdeményezése esetén a gyámhivatal nem mérlegelhetne, hanem köteles lenne a védelembe 

vételt és a családgondozást elrendelni. Természetesen e rendszer megfelelő működéséhez 

megfelelő számú és képzettségű családgondozóra is szükség lenne, ha azt akarjuk, hogy a 

védelembe vétel ne csak formális, célját elérni nem tudó intézkedés maradjon. A bíróság 

kezdeményezésére kötelezően elrendelendő védelembe vételt és családgondozást meg kellene 

különböztetni a kötelező közvetítői eljárástól, mert a két intézmény más – más célt szolgálna. 

A bíróság kezdeményezésére elrendelendő védelembe vétel mellett megvalósuló 

családgondozás célja a megalapozott bírói döntés alátámasztása lenne a szülőkkel és a 

gyermekkel kapcsolatos – több személyes találkozás során kialakuló – tapasztalatok 

átadásával, míg a közvetítői eljárás kötelezővé tétele az egyezség létrehozását tűzi ki célul. 

Mindez természetesen nem zárná ki annak lehetőségét sem, hogy a családgondozó segítse a 

feleket a megegyezés irányába vezető úton. 
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13. A közvetítői eljárás 

 

 „Az alternatív konfliktusmegoldás, mint fogalom a múlt század 20-30-as éveiben 

kezdett meghonosodni az Egyesült Államokban a szakszervezetek és a munkaadók csoportjai 

közti vitás kérdések megoldásának jellemzőjeként.”
571

 Az 1960-as évekre mozgalommá 

fejlődött alternatív konfliktusmegoldás egyik válfajaként alakult ki és terjedt el a mediáció 

elsősorban az angolszász országokban, majd innen került át a nyugat-európai országok 

jogrendszerébe. A mediáció egyre szélesebb körben történő elterjedéséhez hozzájárult a 2002-

ben Brüsszelben kiadott „Zöld Könyv”, amely a polgári jog és a kereskedelem területén 

alkalmazható alternatív vitarendezési eljárásokról, szűkebben a mediációról szól. Mára Európa-

szerte elterjedt és számos államban sikeres konfliktuskezelési módszer, ami iránt valamennyi 

európai állam elkötelezett. Ennek ellenére az országok még két csoportra oszthatók: hívők és 

hitetlenek csoportjára. Magyarország ez utóbbiba tartozik.572 

 A közvetítői eljárás, vagy más néven mediáció intézményét hazánkban a 2002. évi LV. 

törvény vezette be a polgári jogviták bíróságon kívül rendezésének elősegítése érdekében. 

Egy olyan sajátos permegelőző, vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, 

egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárásról van szó, amelynek célja a vitában érdekelt 

felek kölcsönös megegyezése alapján, közvetítő bevonása mellett, a felek közötti vita 

rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. A vitában nem 

érintett, kívülálló közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, 

legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás 

létrehozásában. Közvetítői tevékenység csak engedéllyel, a közvetítői névjegyzékbe való 

bejegyzést követően folytatható.  

 Közvetítői eljárásra természetesen nem csak a családjogi jogvitákban kerülhet sor, de 

abban megegyezik a mediációval foglalkozó szakemberek véleménye, hogy a családi 

viszonyokban kiemelkedő jelentősége lehet ezen eljárás alkalmazásának. A közvetítői eljárás 

lényege, hogy a felektől független, kívülálló harmadik személy, a közvetítő, vagy más 

elnevezéssel mediátor segít abban, hogy a felek vitájukat kompromisszumos megoldással 

maguk rendezhessék. A mediátor nincs döntési pozícióban, mint egy bíró, ő nem fogja 

eldönteni a felek közt felmerülő vitát, de segít abban, hogy a felek ne a múltra, a sérelmeikre, 

hanem a jövőre koncentráljanak, és próbálják meg kialakítani jövőbeni, körvonalazódó életük 
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kereteit. Előnye, hogy ha a felek megegyezésre jutnak, akkor a megállapodásban foglaltaknak 

nagyobb eséllyel tesznek eleget, nagyobb az önkéntes jogkövetés aránya, mint egy kívülről 

jövő döntés, ítélet esetében, így ritkábban válik szükségesség végrehajtási eljárás megindítása. 

Másrészt – miután nincs vesztes és nincs nyertes – kevesebb újabb peres eljárás indul, s egyik 

fél sem érezheti magát pernyertesként mintegy hatalmi pozícióban. A családjogi jogvitákra 

ugyanis különösen jellemző, hogy a bírói ítélet – szóljon az a szülői felügyeletről vagy a 

kapcsolattartásról – ritka esetben oldja meg ténylegesen a problémát. A döntés, bár látszólag 

eldönti a jogvitát, de következtében az egyik fél óhatatlanul vesztes lesz, aki nem hajlandó 

beletörődni a kialakult helyzetbe, így az ítéletben foglaltaknak önként nem tesz eleget, 

rosszabb esetben pedig újabb és újabb bírósági és hatósági eljárások indításával próbál meg 

vélt igazának érvényt szerezni. Így a felek évekig, vagy évtizedig tartó háborúskodásba 

süllyednek, melynek legnagyobb kárvallottja a gyermek lesz. S bár formálisan az ő érdekében 

folynak a különböző eljárások, az egész már rég nem róla fog szólni, nem érte fog történni, 

hanem valójában éppen ellene. Ennek a helyzetnek kívánja elejét venni a közvetítői eljárás, 

mely tehát a felek közti olyan megállapodás elérésére összpontosít, ami a felek erre irányuló 

igénye estén később bírói egyezségbe is foglalható.  

 A közvetítői eljárással kapcsolatos rendelkezések a Pp-ben is megjelentek. Egyrészt a 

keresetlevélben kötelezően nyilatkozni kell, hogy a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás 

volt-e folyamatban, másrészt a jogalkotó számolt azzal, hogy a felek esetleg a peres eljárás 

folyamatban léte alatt döntenek a közvetítői eljárás igénybe vételéről. A bíróság – 

amennyiben annak sikerére esély mutatkozik, vagy ha a felek bármelyike kéri – köteles 

tájékoztatni a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről, és ezzel 

összefüggésben a szünetelés szabályairól. Ha a felek a közvetítői eljárás során egyezséget 

kötnek, azt 6 hónapon belül a bírósághoz jóváhagyás végett benyújthatják, ebben az esetben a 

bíróság az eljárást folytatja és ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a bíróság azt 

végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben pedig a jóváhagyást megtagadja, és az eljárást 

folytatja. 

 A mediációs eljárások további fejlődésében kiemelkedő jelentősége van az uniós 

jogalkotásnak, hiszen „az Európai Parlament 2008. április 28-án elfogadott, 2008/52/EK 

Irányelve értelmében a tagállamoknak 36 hónap állt rendelkezésükre jogszabályaik 

módosítására ahhoz, hogy a mediációs eljárás a bírósági eljárás keretei között alkalmazható 

legyen.”
573

 Magyarországon a 2012. évi CXVII. törvény vezette be a bírósági közvetítés 
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lehetőségét, melynek eredményeképpen közvetítői tevékenységet a közvetítői névjegyzékbe 

felvett személyeken és szervezeteken kívül bírósági titkár, bíró vagy rendelkezési állományba 

helyezett bíró (továbbiakban együttesen: bíró) is elláthat közvetítői szakmai képzés 

elvégzésének igazolását követően. Bírósági közvetítői tevékenységet végző bírót az Országos 

Bírósági Hivatal elnöke jelöli ki. A peres vagy nemperes bírósági eljárás felei a bírósági 

közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket a bírósági közvetítési feladatokat ellátó 

bíróságnál terjeszthetik elő. A bíróság a bírósági közvetítőként eljáró bíró nevéről, az első 

tájékoztató megbeszélés időpontjáról és az eljárásban történő képviselet lehetőségéről 8 napon 

belül tájékoztatja a feleket. Egyebekben a bírósági közvetítő eljárására a közvetítői eljárásról 

szóló törvény rendelkezései irányadók.
574

  

 

13.1. A közvetítői eljárás menete 

 

 Akár a bírósági pert megelőzően, akár annak folyamatban léte alatt döntenek a felek 

önként a közvetítői eljárás igénybe vételéről, az eljárás azzal veszi kezdetét, hogy a felek 

közös megegyezés alapján az általuk választott személy közvetítőként történő felkérését 

kezdeményezik, s nyilatkoznak arról, hogy közös megegyezésük alapján a közöttük fennálló 

vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni. A közvetítőként felkért 

személy köteles nyilatkozni, hogy a felkérést elfogadja-e. A felkérés elfogadása esetén 

meghívja a feleket az első közvetítői megbeszélésre és tájékoztatja őket a képviselet 

lehetőségéről. Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem 

jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indítja meg. 

 Ha az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul kérik a közvetítői eljárás 

lefolytatását, ezt a tényt a mindkét fél és a közvetítő aláírását tartalmazó írásos nyilatkozatban 

rögzítik. A nyilatkozatban a felek és a közvetítő megállapodnak az eljárás során felmerülő 

költségek, díjak előlegezésének és megfizetésének módjáról, ideértve az elállás és 

megszüntetés eseteit is, továbbá a felek megállapodhatnak a személyüket terhelő titoktartási 

kötelezettségről és az általuk szükségesnek tartott egyéb kérdésekről. A nyilatkozat 

aláírásával a közvetítői eljárás megindul. 

 A közvetítői eljárásban a közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy 

a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik álláspontjukat és a 

rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják. Az egyes megbeszéléseken a feleknek - ha 
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másként nem állapodnak meg - személyesen is jelen kell lenniük. Az, hogy a közvetítő az 

eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában 

folytatja-e le, a felek megállapodásától függ. A közvetítő a felek egyetértésével szakértőt is 

igénybe vehet. Szakértőként bárki eljárhat, aki valamely kérdésben kellő szakértelemmel 

rendelkezik, és akinek a személyében a felek megegyeznek. Ez azért is jelenthet jó megoldást, 

mert így akár pszichológus szakértő bevonására is sor kerülhet, aki a felek egyetértésével és 

közreműködésével elvégezheti azokat a szakértői vizsgálatokat, melyek eredménye segítheti a 

felek megegyezését. A szakértőn kívül a közvetítő a felek kérésére a vitás ügy körülményeiről 

tudomással bíró más személyeket is meghallgathat. 

 A közvetítői eljárás többféle módon fejeződhet be. Jó esetben a megállapodás 

aláírásával, rosszabb esetben eredménytelenül. Az eredménytelen befejezés bekövetkezhet 

valamelyik fél egyoldalú nyilatkozatára, amikor is közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy 

a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti, vagy a felek egybehangzó nyilatkozata alapján, 

mellyel kijelentik a közvetítő előtt, hogy kérik az eljárás befejezését. Az idő múlása is 

vezethet az eljárás megszűnéséhez, ha a megindításától számított négy hónap elteltével sem 

sikerült megegyezésre jutni. 

 Amennyiben létrejön a felek közt a megállapodás, úgy azt a közvetítő írásba foglalja, 

és a megállapodást tartalmazó okiratot a feleknek átadja. A megállapodást a közvetítő és az 

együttesen, személyesen jelen lévő felek aláírásukkal látják el. A közvetítői eljárásban 

létrejött megállapodás azonban nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás ügyben 

igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék. Annak érdekében, 

hogy a felek a közvetítői eljárásban őszintén kifejthessék véleményüket, és ne kelljen attól 

tartaniuk, hogy a mediációs eljárásban kifejtett álláspontjuk egy későbbi perben velük 

szemben felhasználásra kerül a törvény akként rendelkezik, hogy a közvetítői eljárás 

befejezését követően indult bírósági vagy választottbírósági eljárásban a felek nem 

hivatkozhatnak a másik fél által, a vita lehetséges megoldásával összefüggésben a közvetítői 

eljárásban kifejtett álláspontra, javaslatra, és a másik félnek a közvetítői eljárásban tett 

elismerő, joglemondó nyilatkozatára. A közvetítői eljárásban eljárt közvetítő és szakértő 

pedig a tanúvallomást megtagadhatja a jogvitával érintett ügyben. 

 

13.2. Gyermekvédelmi közvetítői eljárás 

 

 A 14/2003. (II. 12.) Korm. rendelet vezette be a gyermekvédelmi közvetítői eljárást a 

kapcsolattartás szabályozásával és végrehajtásával összefüggő gyámhatósági eljárásokban. 
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Amennyiben az eljárásban érintett felek nem tudtak megegyezésre jutni, úgy a gyámhivatal 

felhívta a figyelmüket a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételének a lehetőségére. 

A közvetítői eljárásra a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére, de 

ebben az esetben is a felek beleegyezésével kerülhetett sor. Ez az új Ptk. hatályba lépésével 

összefüggésben annyiban módosult, hogy a közvetítői eljárás igénybe vételére már nem csak a 

felek kérelmére, hanem a gyámhatóság erre kötelező határozata alapján is sor kerülhet (erre 

később még részletesebben visszatérnék), másrészt a Gyvt. 2014. 03. 15. napjától hatályba 

lépett módosítása bevezette a támogatott közvetítői eljárás fogalmát, amiről akkor beszélünk, 

ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat székhelyén nyújt közvetítői 

szolgáltatást a gyermek és a szülők számára.  

 Amennyiben nem a gyámhatóság kötelezi a feleket a közvetítői eljárás igénybe 

vételére, úgy már annak eldöntése is igényli a felek kompromisszum képességét, hogy 

igénybe kívánják-e egyáltalán venni a mediációs eljárást. Ha a felek bejelentik, hogy a 

gyermekvédelmi közvetítői eljárást igénybe kívánják venni, vagy erre a gyámhatóság kötelezi 

őket, akkor a gyámhatósági eljárást két hónapra fel kell függeszteni. Ha a közvetítői eljárás 2 

hónap alatt nem vezet eredményre, a gyámhivatal a gyámhatósági eljárást hivatalból folytatja. 

Annak megakadályozása érdekében, hogy az egyik fél csak időhúzásra használja fel ezt a 

lehetőséget, a jogszabály lehetővé teszi, hogy az eljárás folytatását 2 hónapon belül is 

lehessen kérni, amennyiben a közvetítői eljárás valamelyik fél együttműködésének hiánya 

miatt nem vezet eredményre. Amennyiben a közvetítői eljárás megindult, de két hónap alatt 

nem fejeződött be, de várható, hogy az sikerrel jár, úgy a két hónapos határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás keretében a felek 

együttesen jelölik ki a közvetítőt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe vagy az igazságügyért felelős miniszter által 

vezetett közvetítői névjegyzékbe felvett közvetítők közül. Ha a felek kötelező közvetítői 

eljárás esetében nem nyilatkoznak, a gyámhivatal kötelező támogatott közvetítői eljárás 

igénybevételét rendeli el és kiválasztja a közvetítőt. 

 Somfai Balázs véleménye szerint „a gyermekvédelmi közvetítői eljárás talán 

leggyengébb és egyben a gyermek érdeke szempontjából legkockázatosabb rendelkezése a 

közvetítő személyének kérdése”
575

 volt. Ennek oka abban gyökerezett, hogy az igazságügyért 

felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékbe való felvételét bárki kérhette, aki 
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felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább 

ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezett. A jogszabály nem követelt meg semmilyen, 

a mediációval kapcsolatos képzésen való részvételt. „Így előfordulhatott, hogy a nagy 

felkészültséget és pszichológiai alkalmasságot igénylő kapcsolattartási ügyeket mediációs 

képzéssel nem rendelkező pl. üzemmérnök vállaljon el, ha felkérték és érdeke úgy kívánta.”
576

 

A gyermekvédelmi szakértői névjegyzékbe való felvételnek azonban már voltak és vannak 

feltételei.
577

 A névjegyzékbe való felvételét kérő személynek szakterülete tekintetében 

rendelkeznie kell szakképesítéssel, továbbá rendelkeznie kell a jogszabály által megkívánt 

szakvizsgák (szociális, pedagógus, szakpszichológusi, jogi, közigazgatási szakvizsga, orvosi 

szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, vagy egyetemi doktori cím, illetve 

tudományos fokozat) egyikével, továbbá a szakterületén a kérelem benyújtását megelőző hét 

évben szerzett legalább ötéves gyakorlattal. Gyakorlatként elfogadható a gyermekvédelem, 

illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a 

konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanításában szerzett gyakorlat. 

 A közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a 

jogalkotó 2010. január 1. napjától kötelezővé tette 60 órás elméleti és gyakorlati részből álló 

közvetítői szakmai képzés elvégzését, a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos 

szinten tartása és fejlesztése céljából pedig továbbképzésben történő részvételi kötelezettséget 

írt elő az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékbe felvett 

közvetítők számára. E névjegyzékből történő választás esetében azonban még mindig 

előfordulhat, hogy arra nem alkalmas személy kerül kiválasztásra, hiszen szakirányú 

végzettséget a jogszabályok nem követelnek meg. Márpedig - álláspontom szerint - 

gyermekekkel kapcsolatos ügyekben való eljárásban szükség van a közvetítő szakirányú 

végzettségére is. Ezért indokolt lenne egy olyan irányú jogszabály módosítás, mely 

gyermekvédelmi közvetítői eljárásban csak a Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe 

felvett közvetítő választását tenné lehetővé. 

 Az első mediációs megbeszélésen a közvetítő tájékoztatja a feleket az eljárás 

menetéről, annak lényeges elemeiről és a titoktartási kötelezettségről. A 2014. 03. 15. napja 

előtt hatályban volt szabályozás szerint a közvetítő a feleken kívül a 12 éven felüli gyermeket 

minden esetben meg kellett, hogy hallgassa, míg a 12 év alatti, de ítélőképessége birtokában 

lévő gyermeket csak a felek, illetve a gyámhivatal javaslata esetén. A 70/2014. (III. 13.) 

Korm. rendelet a gyermek meghallgatására vonatkozó szabályokat akként módosította, hogy a 
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gyermek kötelező meghallgatásától eltekint, és az életkori határon is módosít. A korlátozottan 

cselekvőképes, tehát a 14. életévét betöltött gyermeket kérelmére, az ítélőképessége 

birtokában lévő, de még cselekvőképtelen, azaz 14 év alatti gyermeket pedig a felek 

kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára vonhatja be a közvetítő az eljárásba, feltéve, hogy 

ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést, valamint érzelmi fejlődését a felek 

által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti.  

 Egy ügyben szükség szerint több megbeszélés is tartható. Ha a felek között egyezség 

jön létre, azt a közvetítő írásba foglalja és 8 napon belül megküldi a kapcsolattartást 

szabályozó gyámhivatalnak, amely azt a felek kérelmére jóváhagyja. 

 

13.3. Kötelező közvetítői eljárás 

 

 A mediációval foglalkozó szakemberek véleménye megoszlott arról, hogy a közvetítői 

eljárás igénybe vétele – mely alapvetően a felek együttműködésén és önkéntes részvételén 

alapul – kötelezővé tehető-e. A jogalkotó – legalábbis egy időre – eldöntötte a tudományos 

vitát, mikor az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében bevezette – mind bírósági, 

mind gyámhatósági eljárásokban – a közvetítői eljárásra kötelezés lehetőségét a szülői 

felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása 

érdekében, ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást is. A kötelező 

közvetítői eljárás annyiban jelent változást a korábbi szabályozáshoz képest, hogy bár 

továbbra is a bíróság és a gyámhatóság döntésén, mérlegelésén múlik, hogy elrendeli-e a 

közvetítői eljárás igénybevételét – amit eddig „csak” javasolhatott –, de ha erre az eljárásra 

utasítja a szülőket, akkor a közvetítői eljárásban való részvételük kötelező. A közvetítői 

eljárás elrendelése azonban a bíróság (más esetekben a gyámhatóság) számára nem kötelező. 

 A kötelező közvetítői eljárásra is a 2002. évi LV. törvény rendelkezései az irányadók 

azzal, hogy néhány, az általánostól eltérő szabályt is megállapít a törvény a kötelező 

közvetítés esetére. Ez azért is fontos, mert fentebb már láthattuk, hogy a közvetítői eljárás 

lefolytatására csak akkor kerül sor, ha a felek az első közvetítői megbeszélésen változatlanul 

kérik a közvetítői eljárás lefolytatását. Kötelező közvetítői eljárás esetén a bíróság, illetve a 

hatóság arra kötelezi a feleket, hogy vitájuk megállapodással történő lezárása céljából 

legalább egy közvetítővel együttműködjenek; ezen együttműködési kötelezettségük keretében 

a felek kötelesek közösen közvetítőhöz fordulni és az első közvetítői megbeszélésen részt 

venni. Tehát legfeljebb az első megbeszélésen való részvételre lehet az együttműködést nem 

vállaló felet kötelezni, s a közvetítő rátermettségén múlik, hogy meg tudja-e győzni a 
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megjelent felet, vagy feleket az eljárásban való további, önkéntes közreműködés 

szükségességéről, az eljárással elérhető előnyökről.  

 A felek a közvetítő eljárását felkéréssel, kérelemmel vagy jogszabályban 

meghatározott módon a kötelezést tartalmazó határozat közlését követő 15 napon belül 

kötelesek közösen kezdeményezni. A közvetítő felkérésének vagy a bírósági közvetítői eljárás 

iránti kérelemnek tartalmaznia kell a bíróságnak vagy a hatóságnak a közvetítői eljárás 

igénybevételére kötelező határozatának másolatát is. A közvetítő az első közvetítői 

megbeszélés időpontját a felekkel egyeztetve úgy határozza meg, hogy a felek a kötelezésnek 

eleget tehessenek. Kötelezően elrendelt közvetítés esetén a közvetítő írásbeli igazolást ad a 

feleknek arról, hogy a közvetítői eljárás már megindult, de még nem fejeződött be, vagy arról, 

hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vettek. A közvetítő igazolást állít ki arról is, hogy 

a fél jelezte részére a közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó kötelezettségét, de a 

közvetítő felkérésének, vagy az első ülésen való részvételnek az elmaradása nem e félnek a 

közvetítővel való együttműködésének hiányára vezethető vissza.  

 A párhuzamos eljárások elkerülése érdekében a Pp. akként rendelkezik, hogy ha a 

bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per 

tárgyalását felfüggeszti. A perelhúzó magatartások megakadályozásáról is gondoskodni kell, 

ezért a törvény értelmében a kötelező közvetítői eljárás megindítása érdekében felfüggesztett 

tárgyalást folytatni kell, ha bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött, 

vagy, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vett, de a közvetítői eljárás – a 

lefolytatásához szükséges együttműködés hiánya miatt - nem indult meg. Amennyiben 

közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozat közlésétől számított két hónap eltelt el 

anélkül, hogy a felek valamely igazolást becsatolták volna, úgy az eljárást szintén folytatni 

kell. A két hónap azonban kevés lehet arra, hogy a megindult közvetítői eljárás eredményre is 

vezethessen, ezért ha a két hónapos határidő lejárta előtt nyolc nappal a felek a bíróságnak 

közösen bejelentik, hogy a közvetítői eljárás még folyamatban van, akkor a tárgyalás 

mindaddig nem folytatható, amíg a közvetítői eljárás be nem fejeződik.  

 Az új Ptk. szabályaiból kitűnik, hogy a bíróság, gyámhatóság legjobb belátása alapján 

dönt arról, hogy indokoltnak, célszerűnek látja-e a felek mediációs eljárásban való részvételre 

kötelezését. Amennyiben a felek magatartásából, kompromisszumképtelenségéből arra lehet 

következtetni, hogy a mediáció nem járna sikerrel, felesleges azt kötelezővé téve a 

folyamatban lévő eljárást elhúzni. Be kell látni ugyanis, hogy nem minden ügy és nem 

minden szakaszában alkalmas a közvetítésre. A felek közti „viszályt vagy a kibontakozó, 
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vagy a leáldozó ágában érdemes megragadni”
578

, mert a csúcspontján a közvetítés 

lehetetlennek tűnik. A bíró, gyámhatósági ügyintéző feladata – tapasztalatait és tudását latba 

vetve – annak megítélése, hogy várható-e eredmény a kötelezővé tett közvetítői eljárástól. 

 A közvetítői eljárás a magyar joggyakorlatban – habár jogszabályi hátterét tekintve 

több, mint 10 éves múltra tekint vissza – kevésbé honosodott még meg. Azok a szülők, 

házastársak, akik valóban gyermekük érdekét tartják szem előtt és hajlanak a 

kompromisszumokra, többnyire maguk is képesek végül egyezségre jutni. Ebben 

természetesen segítségükre lehet a peres eljárást megelőzően egy a gyermek érdekeit szem 

előtt tartó, a vitát szítani nem kívánó jogi képviselő, vagy a perben eljáró, a feleket orientálni 

képes bíró is. Természetesen mind a jogi képviselő, mind a bíró esetén fontos szerepet játszik, 

hogy milyen az érintett ügyvéd, bíró személyisége, mi a saját szerepéről vallott felfogása. Egy 

jogi képviselő esetén az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény is kötelezettségévé teszi, 

hogy közreműködjön abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék 

el. Ezen túlmenően is az ügyvéd köteles elősegíteni megbízója jogainak érvényesítését, 

képviseli a megbízó érdekeit. Az ügyfélnek azonban nem feltétlenül mindig az az érdeke, 

hogy bármi áron kiharcolja azt a „legjobb” eredményt, ami az adott ügyben elérhető. 

Különösen igaz ez családjogi jogvitákra. Néhány nappal kevesebb kapcsolattartás biztosítása 

a különélő szülő számára, vagy a szülői felügyelet kizárólagos gyakorlása elképzelhető, hogy 

elérhetők egy perben – de milyen áron? A családjogi ügyekben eljáró jogi képviselők 

felelőssége is jelentős tehát a tekintetben, hogy az ügyfelüket milyen irányba próbálják meg 

befolyásolni. Törekednek-e maguk is az egyezség létrehozására, vagy tovább fokozzák a 

feszültséget a végső győzelem reményében. Bírók esetében sem mindegy, hogy a bíró mit 

tekint feladatának. A jogvita eldöntését, a peres eljárás lezárását, vagy a konfliktus feloldását. 

Ha célja az utóbbi, nagyobb eséllyel fog törekedni a felek közti egyezség létrehozására. 

 Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a vita békés rendezése, a mediációs 

eljárásban való részvétel mindkét fél együttműködési készségét feltételezi, márpedig a szülők 

hozzáállása sem mindig egyforma. Hiába hajlana kompromisszumokra az egyik fél, és tesz 

többféle megoldási javaslatot az ügy rendezése érdekében, ha a másik fél teljesen elzárkózik 

minden lehetséges megegyezéstől. Ha az egyik, vagy mindkét fél személyisége olyan, 

amelyből a teljes kompromisszumképtelenség mutatkozik meg, felesleges a mediációs 

eljárásban való részvételt kötelezően előírnia a bíróságnak, gyámhatóságnak. Akkor látnám 

értelmét ilyen esetben is a közvetítő eljárásban való részvételre kötelezni a feleket, ha a 
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jogszabály előírná, hogy családjogi ügyekben pszichológusi végzettségű mediátorok járjanak 

el. Így ugyanis, ha a közvetítő eljárás végül nem is indulna meg a felek együttműködésének 

hiányában, az első találkozás alkalmával a pszichológus szakszerű tájékoztatást adhatna a 

feleknek magatartásuk gyermekre gyakorolt következményeiről.  

 

13.4. Hazai tapasztalatok a közvetítői eljárásról 

 

 A közvetítői eljárásról, annak hatékonyságáról megoszlanak a vélemények
579

, ami 

talán arra is visszavezethető, hogy felek nem kellően ismerik ezt a lehetőséget, ezért 

bizalmatlanok, így csekély számú a felek által igényelt közvetítői eljárás, s ezek közül is még 

kevesebb, ami sikerrel zárult.
580

 Abban azonban jórészt megegyezik a felek véleménye, hogy 

az eljárás sikere nagyban függ a közvetítő személyétől, tapasztaltságától, képzettségétől és 

attól, hogy mennyiben tud elfogulatlan, pártatlan maradni. Indokolt lenne kikötni, hogy 

családjogi ügyekben csak a gyermekvédelmi szakértői névjegyzékbe felvett személyek 

járhassanak el mediátorként, mert az ő esetükben – a fentebb már kifejtettek szerint – 

szakirányú képzettséget vár el a jogszabály. Jó lenne – véleményem szerint –, ha a mediátorok 

közt egyre több lenne a szakirányú végzettséggel rendelkező férfi. A gyermekek napjainkban 

is nagyobb arányban nevelkednek az anya gondozásában, mint az apáéban, s a 

kapcsolattartási ügyekben is többnyire az anyák azok, akik a különélő apával szemben a 

kapcsolattartást akadályozni kívánják. Gyakran hallani ezekben az esetekben az apák 

panaszát, hogy esélytelennek érzik magukat az eljárásban, mert a túlnyomó részt női 

gyámhivatali ügyintézők elfogultan állnak az anyához. Nem állítom, hogy ez minden esetben 

igaz, de tudomásul kell venni, hogy az előítéletek, a sztereotípiák számos esetben valóban 

működnek. Így talán nagyobb bizalommal fordulnának az apák férfi közvetítőhöz, mert úgy 

éreznék, jobban megérti problémájukat, s hatékonyabb lehetne az eljárás.  

 Előfordult olyan eset is, amikor a szülők arról számoltak be, hogy a mediációs ülésen 

döbbenetek rá, hogy gyermekeiket már – már eszközként használták fel egymás ellen, s 

közösen döntötték el: „nem érhet annyit a másik bosszantása, hogy ennek a gyermekek igyák 

meg a levét.”
581
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 Ahhoz azonban, hogy a mediáció valóban egyre szélesebb körben alkalmazott 

technika legyen, alapvető szemléletváltásra lenne szükség. Ha a vitában álló feleket, akik 

témánk szempontjából a szülők, nem a mindenáron való győzni akarás, a másik legyőzése, 

megbüntetése motiválná, nagyobb eséllyel vennék igénybe a közvetítői eljárást. „Ha azonban 

egyikük csupán arra törekszik, hogy megbüntesse a másikat, vagy látni akarja, hogy 

megalázzák, megtörik, akkor még a legleleményesebb és leghatékonyabb mediátor is nehezen 

tudja előmozdítani a megállapodást. Talán ez az oka, hogy a családon belüli mediáció nem 

olyan sikeres, mint ahogy azt az állam, az ügyvédek vagy a felek szeretnék. Ahol az egyik 

házastárs vagy partner egyszerűen "meg akarja semmisíteni a másikat a lehető legkeményebb 

és élesebb eszközzel, ami a keze ügyébe kerül" ott a finom, nem konfrontatív mediátori 

megközelítés nemigen elégíti ki az igényeket."
582

  

 Sajnos napjainkban sok esetben a felek a bíróságtól, gyámhatóságtól várják a 

megoldást, és abban bíznak, hogy az eljáró hatóságot a maguk oldalára állítva a hatósági 

döntéssel mintegy varázsütésre megoldódik minden problémájuk. Annak társadalmi szintű 

tudatosítása lenne szükséges, hogy az egyén maga felelős saját sorsa alakulásáért, ezért nem 

várhatja minden problémájának megoldását harmadik személytől (esetünkben bírótól, vagy 

gyámhatósági ügyintézőtől), a gyermekvállalás pedig a gyermek sorsáért való 

felelősségvállalást is jelent, melynek terhét szintén csak a legvégsőbb esetben kellene másra 

hárítani. Mert azt hiszem vitán felül áll, hogy pl. a szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról, 

vagy a kapcsolattartás esetleges korlátozásáról való döntés a gyermek sorsát jelentősen 

befolyásolja, így a vita rendezése a döntéshozóra jelentős terhet, felelősséget hárít. 

 

14. Összegzés 

 

14.1. A kutatás eredményei 

 

 A jogi szabályozás figyelemmel volt-e a gyermeki érdekre az 1989-es New York-i 

gyermekjogi egyezményt megelőzően is? 

 

 Áttekintve a házasság felbontásának és a bontáshoz kapcsolódó járulékos kérdések 

szabályozásának változását megállapíthatjuk, hogy a jogszabályi rendelkezések – eltérő 

módon és mértékben ugyan – de mindig figyelemmel voltak a gyermek érdekére. A jogi 
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szabályozás körébe vont kérdések terjedelme, a szabályozás részletessége figyelemmel volt a 

probléma társadalmi méretére. Bár a házasságok egy része felbontható volt már a Ht. hatályba 

lépését megelőzően is (a nem katolikus vallásúak által kötött házasságok), de a házasságok 

bontással történő megszüntetése koránt sem volt olyan mértékű, mint napjainkban. Ennek 

hátterében a maitól jelentősen eltérő társadalmi, gazdasági viszonyok álltak. A család 

gazdasági funkciója erőteljesebben érvényesült, a nők házon kívüli munkavállalása kevésbé 

volt jellemző, ami a házasság fenntartását gazdasági megfontolások alapján is indokolttá tette. 

A női munkavállalás tömegessé válása megteremtette az önállósodás gazdasági alapját, a 

feleség már férje nélkül is képessé vált önmaga eltartására. A gazdasági változásokkal 

párhuzamosan jelentős szemléletváltás is bekövetkezett, ami a női egyenjogúsági 

törekvésekkel írható le. Megváltoztak a hagyományosnak tekintett női és férfi szerepek, a 

családi munkamegosztás jelentősen eltér akárcsak a száz évvel ezelőtt tapasztaltaktól. A 

nemek közti egyenjogúság a családi viszonyokban is fokozatosan teret nyert, ahogy az élet 

más területein is, ennek következményeit megfigyelhettük például a szülői jogok és 

kötelezettségek változásában.  

 A házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések közül a gyermek tartásának 

kérdése már az 1877-es gyámtörvényben – tehát a Ht.-t megelőzően – szabályozást nyert, ami 

mutatja ennek kiemelkedő fontosságát. A gyermek életkoránál, fejletlenségénél fogva 

képtelen önmaga megélhetéséről, eltartásáról gondoskodni, ezért – függetlenül attól, hogy 

szülei együtt vagy különválva élnek-e – biztosítani kell számára a fejlődéséhez szükséges 

körülményeket. Az iparosodással, a falusi családi gazdaságok felbomlásával, az erkölcsi 

korlátok lazulásával egyre égetőbb társadalmi problémává vált az elhagyott gyermekekről 

való gondoskodás is, mely problémának a megoldása már jogi szabályozást tett szükségessé. 

Egyértelművé vált, hogy a gyermekek fokozottabb védelmét jogi eszközökkel is biztosítani 

kell. 

 A házasság felbontásával egyidejűleg mindig felmerül a gyermekről való személyes 

gondoskodás rendezésének szükségessége, melyet már a Ht. is felismert és a kötelezően 

rendezendő kérdések közé sorolt, igaz a gyermek nevelésének, gondozásának kérdése ekkor 

még elvált a szülői (atyai) hatalom gyakorlásától. Bár a törvényi szabályozás ekkor még 

sematikusnak tűnt, amikor a gyermek neme, életkora és a szülő házasság megromlásában való 

vétkessége alapján határozta meg a gyermekelhelyezés kérdését, de már a Ht. is biztosította a 

„gyermek nyilvánvaló érdekében” való eltérés lehetőségét. E téren az elmúlt évtizedekben a 

legjelentősebb változás egyrészt a gyermek véleménynyilvánításának előtérbe kerülése, és 

hangsúlyossá válása, másrészt az egyenjogúsági törekvések irányának változása, mely 
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eredményeképpen az apák egyre szélesebb körben kívánják a házasság felbontását követően is 

kivenni részüket a gyermek neveléséből, gondozásából. Ez a közös szülői felügyelet és váltott 

elhelyezés elterjedését eredményezte.  

 A kapcsolattartás kérdéséről a Ht. nem rendelkezett részletesen. Ez – álláspontom 

szerint – visszavezethető lehet egyrészt arra, hogy alacsony volt a felbomló házasságok 

száma, tehát nem jelentett társadalmi szintű problémát, másrészt a szülő – gyermek viszony is 

eltérően alakult. Az apák kevésbé vették ki részüket a gyermeknevelésből, a gyermek 

gondozásából, így a házasság felbontását követően is szűkebb lehetett az igény a 

kapcsolattartásra, másrészt viszont továbbra is az apák gyakorolták az atyai hatalmat a 

gyermek felett, így a jogi kapcsolat – egy ideig még – szorosabb maradt. Az apák gyermek 

életében betöltött szerepének fokozatos változásával, erősödésével egyre nőtt az igény a 

házasság felbontását követően is a gyermekkel való kapcsolat fenntartására, a kapcsolattartás 

időtartamának bővítésére. A változásokban közrejátszik az is, hogy a gyermek születését 

követően már nem feltétlenül az anya marad otthon a gyermekkel, s nem biztos, hogy 

kihasználja a jogszabályok által a gyermek gondozására biztosított hároméves időtartamot. A 

női munkavállalók egyre képzettebbé váltak az elmúlt évtizedekben, ami azt is eredményezi, 

hogy – a karrierépítés miatt – a gyermekgondozásból, gyermekfelügyeletből egyre többet 

vesznek át a különböző intézmények (bölcsőde, óvoda, iskolai napközi), ami szintén a nők 

gyermeknevelésben betöltött szerepét csökkentik, vagy legalábbis közelítik az apai 

részvételhez. A tendenciát erősíti a gazdasági kényszer is, a megélhetéshez szükség van az 

anyák jövedelmére, a munkanélküliségtől való félelem miatt pedig – karriertől, előmeneteltől 

függetlenül – kénytelenek az ideálisnál hosszabb munkaidőt is vállalni. Ha ezeket a 

tendenciákat összevetjük a házasságok folyamatosan növekvő instabilitásával, a válások 

emelkedő számával, akkor érthetővé válik, hogy miért lett több a konfliktus és a jogi 

szabályozás egyre terjedelmesebb.  

 Az individualizmus térhódítása, a társadalomban érezhető értékválság oda vezetett, 

hogy egyre kevésbé várható, hogy az egyén – esetünkben az elvált szülő – erkölcsi 

indíttatásból tegyen eleget bizonyos kötelezettségeinek (pl. kapcsolattartás lehetővé tétele, 

gyermektartásdíj fizetése), így jogi eszközökkel kell a vitás kérdéseket rendezni. És minél 

több a válás, s minél több embert érint, annál több vitára okot adó élethelyzet alakul ki, mely 

igényli az egyre részletesebb jogi szabályozást.  

 Mindezen változásokkal párhuzamosan erősödtek az emberi, s azon belül a gyermeki 

jogok is, melyek az 1989-es New York-i gyermekjogi egyezményben csúcsosodtak ki. Az 

Egyezmény a gyermek mindenek felett álló érdekét helyezi a középpontba, ami a hazai jogi 
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szabályozásban is változásokat eredményezett. Bár voltak olyan részletszabályok, melyek 

módosításra szorultak, ennek ellenére elmondható, hogy házasság felbontásához kapcsolódó 

járulékos kérdések rendezése körében a gyakorlat az Egyezmény elfogadása előtt is 

figyelemmel volt a gyermek érdekére. Inkább a hangsúlyeltolódás az, ami tetten érhető, hogy 

a gyermeki érdek minden más szempontot megelőző, elsődleges szemponttá vált, s nem csak 

a magyar jogban, hanem ez a tendencia érvényesül nemzetközi szinten is, ami megjelenik 

számos európai ország joggyakorlatában
583

, és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

ítéleteiben is visszaköszön. 

 

 Mennyiben egyeztethető össze a gyermeki érdek a házasságok felbomlásával, az 

élettársi kapcsolatok megszűnésével? Jár-e hátrányokkal, esetleg előnyökkel – s ha igen, 

milyenekkel – a gyermek számára, ha szüleinek életközössége megszüntetésre, házasságuk 

felbontásra kerül?  

 

 Figyelemmel arra, hogy a gyermek szempontjából számtalan hátrányos 

következménye van a család felbomlásának (személyes napi kapcsolat megszűnése az egyik 

szülővel, rosszabb anyagi- és lakáskörülmények, pszichés terhelés, stb.)
584

 a gyermek érdekét 

alapvetően az szolgálná, ha a szülők közös gondozásában nőne fel. A szülők új 

partnerkapcsolatának eredményeként nem kizárt, hogy a család felbomlását követően a 

gyermek ismét kétszülős családba kerül, ám ebben az esetben az egyik szülő már nem a vér 

szerinti szülője lesz. Így azok a statisztikai adatok, melyek az összes családon belül az 

egyszülős családok arányát mutatják a kétszülős családokhoz képest, nem feltétlenül adnak 

teljesen reális képet. A kétszülős családok ugyanis nem feltétlenül a gyermek vér szerinti 

szüleit jelentik, márpedig a gyermek számára nem közömbös, hogy mindkét szülője közös 

gondozásában nevelkedik, vagy vér szerinti szülője mellett mostoha-, ill. nevelőszülőhöz kell 

alkalmazkodnia. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy a vér szerinti és mostohaszülőből álló 

családok nem funkcionálhatnak megfelelően, de mégis több problémával kell szembenézniük, 

mint a vér szerinti családoknak.  

 Mindezen nehézségek ellenére elképzelhetőek olyan esetek, amikor a házasság 

felbontása, az életközösség megszüntetése egyértelműen a gyermek érdekét szolgálja. Az 
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 pl. német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) 29. 9. 1999.-i döntése, spanyol Alkotmánybíróság STC 185. 
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jogok Európai Bírósága: Zaunegger v. Germany (Judgement of 3. 12. 2009., No. 22028/04.), Sporer v. Austria 

(Judgement of 03. 02. 2011., No. 35637/03.) 
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 részletesebben: 6. fejezetben 
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egyik szülő magatartásában, életvitelében jelentkező negatív megnyilvánulások (tettlegesség, 

szenvedélybetegség, stb.) vagy a szülők közt kiéleződő konfliktusokból adódó állandó 

feszültség mind veszélyeztetik a gyermek megfelelő, helyes irányú fejlődését. Ahogy arra 

Ranschburg Jenő is rámutatott, a „pszichológiai és jogi értelemben kulturált válás sokkal 

kevesebb kárt okoz a gyermek személyiségfejlődésében, mint a mesterségesen (sokszor éppen 

a gyermek érdekében) konzervált, de a család valamennyi tagja által tarthatatlannak minősített 

együttélés.”
585

 Tehát nem maga a válás az, amely hosszú távon veszélyeztetheti a gyermek 

egészséges személyiségfejlődését, hanem az a kiéleződő diszharmónia, amely végül többnyire 

váláshoz vezet. Ezért előfordulhat az is, hogy a pszichopatológiai tüneteket mutató gyermek 

állapota pozitív irányban változik, javul a válás hatására.
586

  

 A szülők felelőssége tehát annak mérlegelése, hogy kiteszik-e a gyermeküket a család 

felbontásával járó nehézségeknek, a szülőknek kell eldönteniük, hogy az adott körülmények 

közt mi szolgálja jobban a gyermekük érdekét: a házasság felbontása, élettársi kapcsolatuk 

megszüntetése vagy ennek fenntartása. Amennyiben a közös élet felszámolása mellett 

döntenek, úgy szolgálhatják legjobban gyermekük érdekét, ha az évekig tartó, mindenkit 

jelentősen megterhelő jogi csatározások helyett a kompromisszumos megoldásokat részesítik 

előnyben. Ha a különélő szülők „továbbra is együttes nevelést biztosítanak a gyermek részére 

és képesek a hatékony együttműködésre és egymás támogatására a nevelés kérdésében, akkor 

lélektani értelemben nem szűnik meg a gyermek számára a család.”
587

 

 Fontos hangsúlyozni, hogy elvált szülőknek is lehetnek éppoly boldog gyermekeik, 

mint azok a gyermekek, akik mindkét szülő közös gondozásában nőnek fel, hiszen az ilyen 

gyermekek élete sem mentes a válságoktól. A gyermek érdeke és boldogsága így is, úgy is a 

szülők felelőssége. 

 

 A házasság felbontása, a szülők életközösségének megszűnése során miként érvényesül 

a gyermeki érdek? Milyen jogi eszközök, megoldások biztosítják a gyermek érdekének 

érvényesülését a családi élet viharai közepette? 

 

 Az ideiglenes megelőző távoltartás és megelőző távoltartás 2009-ben történt 

bevezetésének köszönhetően a gyermek testi, lelki egészségét súlyosan és közvetlenül 

veszélyeztető magatartásokkal szemben védelemben részesülhet már a család tényleges 
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felbomlását megelőzően is, ami kedvező változást jelent annak ellenére, hogy ez csak 

átmeneti időre jelent megoldást. E körben érdemes lenne megfontolni a szabályozás 

kialakításánál mintaként szolgáló osztrák jogszabály azon rendelkezésének átvételét, mely 

lehetővé teszi a távoltartás időtartamának meghosszabbítását abban az esetben, ha a 

távoltartás ideje alatt válóper vagy lakáshasználattal kapcsolatos per indul. Ilyenkor az 

időtartam a per befejezéséig meghosszabbodik.”
588

  

 Az új Ptk. az alapelvi szintű megfogalmazáson túl a házasság felbontásának 

szabályozásánál is akként rendelkezik – követve a több évtizedes szabályozást –, hogy a 

közös gyermek érdekére figyelemmel kell lenni a házasság felbontásánál. A bontáshoz 

kapcsolódó, a gyermeket érintő járulékos kérdések rendezésénél pedig a gyermek érdekének 

kell elsődlegesen érvényesülnie.  

 A szülői felügyeleti jogok szabályozása jól követi az elmúl másfél évszázad társadalmi 

változásait, az atyai hatalmat felváltó, mindkét szülőt megillető szülői felügyeleti jog 

bevezetése jelentős szemléletváltozást tükrözött. A szülő – gyermek kapcsolatban már nem a 

hatalmi viszony dominál, hanem előtérbe került a gyermek védelemhez, gondoskodáshoz való 

feltétlen joga. Megszűnt az apa kitüntetett jogi pozíciója a gyermek felett, mely az atyai 

hatalomban öltött testet, s a jogi helyzet igazodott a tényleges interperszonális viszonyokhoz. 

A gyermek nevelésében, gondozásában évszázadokon keresztül az anya szerepe volt 

elsődleges, s ez napjainkra sem változott jelentősen
589

, de a jogi szabályozásban ez csak a XX. 

század közepén tükröződött vissza. A Csjt. a házasság felbontását követően ugyanis már 

alapvetően azon szülő számára biztosította a szülői felügyeleti jogok gyakorlását, akinél a 

gyermek elhelyezésre került. A nemi szerepek változása napjainkra ismételten szükségessé 

tette a szülői felügyeleti jogok gyakorlásának újragondolását. Az apák gyermek életében 

betöltött szerepének fokozatos változásával, erősödésével egyre nőtt az igény a házasság 

felbontását követően is a gyermekkel való minél szorosabb kapcsolat fenntartására. Egyre 

több kritika érte a bírói gyakorlatot amiatt, hogy a gyermekeket túlnyomó többségében az 

anyáknál helyezik el, s az egyenjogúsági törekvések most már a másik oldalról jelentek meg, 

egyre több férfi érzi úgy, hogy ugyanolyan alkalmas a gyermek felnevelésére, mint az anya. 

 Már nem csak a kapcsolattartás időtartamának a 80-as évekig szűkre szabott idejének 

bővítése, hanem a szülői felügyelet közös gyakorlása, a váltott elhelyezés elérése lett sok 

esetben a kitűzött cél. Ez a szemléletváltás – bár eltérő időben jelent meg, és nem is 
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 PESTI (lj. 185.) 7. o. 
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 Ez jelenik meg véleményem szerint abban, hogy a válást követően a gyermekek többsége ma is döntően az 

anya gondozásában nevelkedik. (Erre vonatkozó statisztikai adatok: 6.2 fejezetben) 
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ugyanolyan mértékű változásokat eredményezett a különböző jogrendszerekben – európai 

szinten érvényesülő tendencia. Az osztrák jogban a gyermek jogállásával és a névviseléssel 

kapcsolatos szabályokat módosító, 2013. február 1. napján hatályba lépő módosítások célja 

volt olyan jogi környezet létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekétől különélő szülő 

aktív részese lehessen gyermeke mindennapjainak, s szerepe ne a „hétvégi látogató” szintjére 

süllyedjen.
590

 A házasság felbontása, az életközösség megszűnése utáni közös szülői 

felügyelet pedig egyre több országban főszabállyá, vagy legalábbis az egyik szülő kizárólagos 

feljogosítását követő gyakorlattal egyenértékű alternatívává vált.
591

 Különbség van az európai 

országok közt a tekintetben is, hogy a bontás utáni közös szülői felügyelet elrendelésére csak 

a szülők egyetértése alapján kerülhet-e sor, vagy a bíróság egyoldalú kérelemre is dönthet 

emellett. Az Európai Családjogi Bizottság által a szülői felelősséggel kapcsolatban 

megfogalmazott Európai Családjogi Elvek szintén a közös szülői felügyeletet helyezik 

előtérbe. A 3:10 elv kimondja, hogy a sem a házasság felbontása, vagy érvénytelenítése, sem 

a szülők különélése nem érinti a szülői felelősség kérdését. Ameddig csak lehet a szülők 

közösen gyakorolják felügyeleti jogaikat. 

 A váltott elhelyezés - melynek alkalmazhatósága számos körülmény vizsgálatát teszi 

szükségessé, s melynek előnyeiről és hátrányairól megoszlanak a vélemények - jó megoldást 

jelenthet arra, hogy a gyermek minél szorosabb kapcsolatban maradhasson mindkét szülőjével 

a házasság felbontása ellenére is, mely alapvető érdeke. A svéd és francia tapasztalatok 

segíthetik a váltott elhelyezés minél szélesebb körben való elterjedését, melyre nálunk 

jelenleg még csak a szülők egyetértése alapján kerülhet sor, míg a svéd és francia szabályozás 

már egyoldalú kérelemre is lehetővé teszi a váltott elhelyezés alkalmazását.  

 A szülői felügyeleti jogok gyakorlásával (gyermekelhelyezéssel) kapcsolatos jogviták 

körében is a gyermek érdekének figyelembe vételét követeli meg a jogalkotó. Az egész 

bírósági eljárás tulajdonképpen egyetlen fő szempont körül forog: az összes körülmény 

feltárásával annak meghatározása, hogy melyik szülőnél való elhelyezés felel meg legjobban 

a gyermek érdekének, mert ezt a szülőt kell feljogosítani a szülői felügyeleti jogok 

kizárólagos gyakorlására. A bírói gyakorlat az elmúlt évtizedek során részletesen kimunkálta 

azokat a szempontokat, melyek figyelembe vétele szükséges ahhoz, hogy a gyermek javát 

legjobban szolgáló döntés születhessen. A per azonban - jellegénél fogva - jelentős pszichés 

megterhelést jelent a gyermek számára, ezért az szolgálja leginkább a kiskorú érdekét, ha 
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szülei nem bonyolódnak évekig tartó peres eljárásokba. E célra tekintettel a törvény 

messzemenően teret enged a szülők megegyezésének, és eljárási szabályokkal is ösztönözni 

kívánja őket a kompromisszumos megoldások megtalálására.  

 A kapcsolattartás 1980-as évekig szűkre szabott időtartamát a jogalkotó és a bírósági, 

gyámhatósági, illetve a szülők által kialakított gyakorlat bővítette annak érdekében, hogy a 

szülő-gyermek viszony ne feltétlenül a kéthetente hétvégi személyes találkozásokra 

redukálódjon, s a szünetek időtartamában se legyen szűkre szabott. E téren is törekszik a 

szabályozása szülők autonómiájának biztosítására, a szülők közti együttműködés fokozására. 

A kapcsolattartás körében számos esetben a végrehajtási nehézségek akadályozzák, hogy a 

gyermek alapvető érdeke – hogy mindkét szülőjével közvetlen, személyes kapcsolata 

fennmaradjon – messzemenően érvényre juthasson. E téren problémát jelent a gyámhatóságok 

tehetetlensége, ezért fontos lenne, hogy a gyámhatóságok gyakrabban kezdeményezzék 

szankcióként – ha annak feltételei fennállnak – a gyermekelhelyezés megváltoztatását, vagy 

büntetőeljárás megindítását. A közfelfogás, a társadalmi tudat formálásának ez is eszköze 

lehetne. 

 A New York-i Gyermekjogi Egyezmény eredményeként gyermekelhelyezési és 

kapcsolattartási ügyekben egyre nagyobb szerephez jutott a gyermek véleménye. Ezt a 

tendenciát erősítette az Európai Unió 2000-ben elfogadott Alapjogi Chartája és az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottságának 2010-ben a gyermekbarát igazságszolgáltatásról kiadott 

iránymutatása is. A gyermek meghallgatásával, véleményének figyelembe vételével 

kapcsolatban két végpont között kell a kényes egyensúlyt megtalálni: egyrészt fontos, hogy a 

gyermek az eljárásnak ne tárgya, hanem alanya legyen; fontos, hogy érezze, számít a 

véleménye és nem a feje fölött, a megkérdezése nélkül döntenek a felnőttek a vele kapcsolatos 

kérdésekben; másrészt el kell kerülni, hogy a gyermekre háruljon a döntés felelőssége, hiszen 

ha a gyermek mindkét szülőjéhez megfelelő módon kötődik, akkor valószínűleg nem is tud 

választani közöttük. Szerencsésnek tartom, hogy az új Ptk Családjogi Könyve nem követte a 

német példát
592

, és nem tette minden körülmények közt kötelezővé a gyermek bíróság általi 

meghallgatását. A gyermek meghallgatásának, véleménynyilvánításának lehetővé tétele 

általánosságban ugyan a gyermek érdekét szolgálja, de vannak olyan körülmények, amikor 

éppen ez az érdek a meghallgatásának mellőzése mellett szól.  
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 BUCSI Ágnes: "A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban - egy alapelv érvényesülése a magyar 

joggyakorlatban I. rész" Családi Jog 2011/2. (17. o): „Németországban a polgári perrendtartás - illetve az 

Alkotmány - kötelezővé teszi a gyermekelhelyezést érintő perekben a kiskorú gyermek meghallgatását, 

amennyiben a gyermek beszélni tud, tehát a gyakorlatban a gyermek 2-3 éves korától kezdődően.” 
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 A gyermektartás szabályozásával a jogalkotó a kezdetektől fogva törekedett arra, hogy 

a család felbomlását követően is biztosított legyen a gyermek megélhetése. A társadalmi 

folyamatok (felsőfokú tanulmányok egyre szélesebb körben való elterjedése, bolognai reform 

a felsőoktatásban, fekete munka terjedése, növekvő munkanélküliség) azonban e területet sem 

hagyták érintetlenül, ami a jogszabály-változásokban, a bírói gyakorlat alakulásában is tetten 

érhető. A jogalkotó minden jobbító szándéka ellenre e területen továbbra is megfigyelhető a 

negatív társadalmi-gazdasági változások kedvezőtlen hatása, mely az esetek jelentős részében 

eljárásjogi, végrehajtási nehézségekben mutatkozik meg. Sok esetben nehéz a jogosultnak 

bizonyítania a kötelezett hivatalosan ki nem mutatható jövedelmét, vagyonát, vagy éppen 

behajtania a gyermeket illető tartásdíjat. A gyermektartásdíj megelőlegezése, mint szociális 

juttatás és a büntető jogi fenyegetettség, mint ultima ratio hivatottak biztosítani a gyermek 

érdekének érvényesülését.  

 A gyermektartás tekintetében érdemes lenne fontolóra venni a cseh jogban megjelenő 

azon szabályozás átvételét, mely lehetővé teszi a bíróság számára, hogy a létminimum 

többszörösét elérő fiktív jövedelem figyelembe vételével állapítsa meg a tartásdíjat abban az 

esetben, ha a kötelezett életszínvonala jelentősen eltér a hivatalos jövedelmének megfelelő 

szinttől.
593

 A gyermek eltartásához általában szükséges költségek normatív meghatározását – 

hasonlóan a német és osztrák gyakorlathoz – sem tartanám elvetendő ötletnek, mert az ettől 

való eltérést lehetővé téve utat lehetne adni az egyéniesítésnek, de a szabályozás így 

segíthetné az egységes joggyakorlat kialakítását. 

 A házastársi lakáshasználat szabályai és bírói gyakorlata szintén régóta figyelemmel 

vannak a kiskorú érdekére, s akár a tulajdonosi jogok gyakorlását korlátozva is biztosítják a 

gyermek lakhatását. E körben az új Ptk. hozott említésre méltó változásokat, hiszen – a szülők 

vagyoni viszonyait is figyelembe véve – csökkenti a kényszerű együttlakásból adódó 

nehézségeket azzal, hogy több esetben válik lehetővé az egyik szülő lakás elhagyására 

kötelezése, másrészt az élettársi lakáshasználat rendezésével védelmet biztosít a nem 

házasságból született gyermekek számára is. A jogszabályok kijátszásából a kiskorú 

gyermekre háruló hátrányok kiküszöbölése érdekében fontolóra kellene venni, hogy a 

tulajdonos, vagy a haszonélvező házasságkötésének ténye - mint jogilag jelentős tény - 

feljegyzésre kerülhessen az ingatlan-nyilvántartásba, hiszen a házassági vagyonjogi, 

lakáshasználati szabályok a tulajdonjogból, haszonélvezeti jogból eredő rendelkezési jogot 

korlátozzák. Ebben az esetben az egyik házastárssal az ingatlan vonatkozásában ügyletet kötő 

                                                 
593

 SZEPESHÁZI (lj. 361.)  



257 

 

3. személy tudomást szerezne a házasság fennállásáról, s így a házastárs hozzájárulása nem 

volna a másik házastárs által „megkerülhető”. 

 Figyelemmel arra, hogy az új Ptk. megalkotása hosszú kodifikációs munka 

eredménye, mely messzemenően figyelembe vette az évtizedek során kialakult bírói 

gyakorlatot és figyelemmel volt a társadalmi változásokra, nemzetközi tendenciákra is, nehéz 

jobbító szándékú kritikát megfogalmazni az anyagi jogi szabályokat illetően. Az elkövetkező 

évek gyakorlati tapasztalatai hozhatják majd felszínre az esetleges hiányokat, 

ellentmondásokat. 

 A házassági bontóperes eljárásokkal és a szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos 

perek vonatkozásában azonban lenne néhány – de lege ferenda – javaslatom, észrevételem 

annak ellenére, hogy a gyermek érdekeit szolgáló rendelkezések az eljárási szabályok körében 

is megtalálhatóak. 

 Hiányolom az eljárási szabályok köréből, hogy a szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásával, vagy annak megváltoztatásával kapcsolatos eljárásokra nem ír elő 

soronkívüliséget a törvény. A kapcsolattartást, gyermektartást érintő ügyekben áthidaló 

megoldást jelenthet az ideiglenes intézkedés meghozatalának lehetősége, de 

gyermekelhelyezési ügyekben ennek alkalmazása - a dolgozatban korában jelzett, de itt most 

nem részletezett problémák miatt - nem túl szerencsés, így ha annak különös indokát a bíróság 

nem látja, nem is szokott élni ezzel a lehetőséggel. A peres eljárás okozta bizonytalanság sok 

esetben évekig ott lebeg a gyermek és a szülők feje felett, a vizsgálandó, figyelembe veendő 

körülmények is sokszor megváltozhatnak az eljárás során, ami a bizonyítási eljárás újabb és 

újabb kiegészítését, újabb szakértői vélemények és környezettanulmányok beszerzését teheti 

szükségessé, ami az eljárás további elhúzódásához vezet. Sajnos sok esetben több hónap is 

eltelik két tárgyalás között, s az is előfordul, hogy a fellebbezés alapján a másodfokú bíróság 

is csak fél év távlatára tűzi ki a tárgyalást. Közben a fennálló, sokszor az egyik szülő 

önkényes magatartásával kialakított helyzet konzerválódik, s bár ez nem szolgálhat az ítéleti 

döntés hivatkozási alapjául, de mégis gátat szabhat annak, hogy a gyermek érdeke a 

legmesszebbmenőkig érvényre juthasson. Célszerű lenne az eljárási szabályok olyankénti 

meghatározása, mely szabályozná az első tárgyalás kitűzésének határidejét a Pp. 125. § (3) 

bekezdésében
594

 foglalt, általánosnál rövidebb határidőt alkalmazva (pl. 2 hónap), s a 
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 Pp. 125. § (3) A tárgyalást - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - úgy kell kitűzni, 

hogy az első tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követően legkésőbb négy hónapon belül 

megtartható legyen, kivéve, ha a törvény a határidő kezdő időpontját illetően eltérő időpontot határoz meg. A 

tárgyalási határnap azonban ebben az esetben sem tűzhető ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől 

számított kilencedik hónapnál későbbi időpontra. 
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folytatólagos tárgyalások közti határidőt is maximalizálná 30 napban azzal, hogy a határidőbe 

nem számítana bele a szakértő kirendelése és a szakvélemény bírósághoz való megérkezése 

közti idő.  

 Megegyezéses bontás esetében szükségtelennek tartom, hogy az első tárgyalás békítő 

tárgyalás, hiszen ez az esetek többségében csak formális, és valójában semmi nem történik, 

ami a felek esetleges békülését célozná. A közös kiskorú gyermek érdekét jobban szolgálná, 

ha a jogszabály – bontóper előtti – tanácsadáson való részvételt tenne kötelezővé, megfelelő 

szakember közreműködésével, aki talán képes lenne a feleket jobb belátásra, és a házasságuk 

fenntartására bírni. Ehhez ugyanis a bíróságoknak se ideje, se szakképzettsége nincs. 

Úgynevezett okfeltárásos bontás esetében sokkal jobban kirajzolódik az első tárgyalás békítő 

jellege, ami itt sem annyira a házasság fenntartását, mind inkább a vitás kérdések békés 

rendezését célozza. A járulékos kérdések megegyezéses rendezése azonban mindenképpen a 

gyermek érdekét szolgálja, hiszen a pszichés megterhelést jelentősen csökkenti, ha a felek 

közt nem kezdődik évekig elhúzódó ádáz csatározás. 

 Az új Ptk. bevezette a kötelező mediáció lehetőségét, melynek eredményességéről 

még nincsenek tapasztalatok. Én ennek akkor látnám igazán értelmét, ha a jogszabály azt is 

előírná, hogy szülői felügyelettel, kapcsolattartással kapcsolatos jogviták esetén csak 

pszichológus végzettségű személy járhatna el mediátorként. Ezt azért tartanám indokoltnak, 

mert a mediációs eljárásban egyúttal felvilágosíthatná a szülőket arról, hogy az ilyen 

ügyekben tanúsított magatartásuk milyen súlyos terhet jelent a gyermek számára, s 

megpróbálhatná megértetni velük azt is, mi áll gyermekük egyes reakcióinak hátterében. 

 Megfontolandónak tartanám, hogy amennyiben a felek közt vita van a gyermek 

elhelyezése tekintetében, a bíróság kezdeményezhesse a gyermek védelembe vételét, mert 

meggyőződésem, hogy ezek az eljárások veszélyeztetik a gyermek érzelmi fejlődését. A 

védelembe vétel kezdeményezése – elképzelésem szerint – nem lenne a bíróság számára 

kötelező, hanem a bíróság mérlegelésére lenne bízva, hogy él-e ezzel a lehetőséggel. A 

védelembe vétel bírósági általi kezdeményezése esetén azonban a gyámhatóságot már nem 

illetné meg mérlegelési lehetőség, hanem köteles lenne a gyermeket védelembe venni. A 

védelembe vétel során megvalósuló családgondozás eredményeként a bíróság egyrészt plusz 

információkhoz is jutna, melyre támaszkodhatna döntése meghozatalakor. A 

gyermekelhelyezési perekben beszerzett szakértői véleményekkel kapcsolatban problémásnak 

érzem ugyanis, hogy egyetlen találkozás alkalmával szerzett benyomások, elvégzett 

vizsgálatok alapján kerül a szakvélemény elkészítésre. A családgondozás másrészt – kellően 

felkészült szakember-gárda esetén – alkalmas lehetne a szülői magatartás befolyásolására is. 
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Amennyiben a védelembe vétel és a családgondozás túlzott terhet jelentene a gyermekvédelmi 

szervek számára, úgy érdemes lenne fontolóra venni, hogy milyen más keretek között lehetne 

pszichológus szakemberek közreműködésével segítséget nyújtani a harcban álló, egymásra 

ellenségként tekintő szülők számára.  

 

 Az, hogy egyre több gyermek él rossz lakáskörülmények, anyagi nehézségek között, a 

szülőknek egyre kevesebb idejük és energiájuk van a gyermeknevelésre, egyre kevesebb 

gyermek nevelkedhet az érzelmi fejlődését, szocializációját is megfelelően biztosító, az érekeit 

legjobban szolgáló, a szülők együttélésén alapuló családban, vajon a jogi szabályozás 

hiányosságaira vagy más okokra vezethetők vissza? A válások számának emelkedése 

összefüggésbe hozható-e a jelzett problémákkal? A negatív irányú tendencia jogi eszközökkel 

vajon befolyásolható-e? 

 

 A kérdésben jelzett problémák álláspontom szerint nem róhatók kizárólag a válások, 

élettársi kapcsolatok felbomlásának terhére, de kétségtelenül – sok más körülmény mellett – 

ezek is közre játszanak a negatív tendenciák alakulásában. A rossz lakáskörülmények, anyagi 

nehézségek összefüggésben állnak az ország általános gazdasági helyzetével, melyet a 

világgazdasági folyamatok is meghatároznak, de kétségtelen, hogy az életközösség 

megszűnése a korábbi helyzetre többnyire negatív irányú hatást gyakorol, ahogy azt a 

statisztikai adatok is alátámasztják, s ez a tendencia még a Magyarországnál jóval erősebb 

gazdasági pozícióban lévő Németországban is megfigyelhető.
595

  

 A gyermeknevelésre fordítható idő és energia csökkenése összefüggésben áll egyrészt 

a munkaerő-piaci viszonyokkal
596

, jövedelmi helyzettel
597

, másrészt azonban a család 

felbomlásának negatív következményei e téren is megfigyelhetőek. A gyermeküket egyedül 

nevelő szülők ki vannak téve a többszörös szerepelvárásból adódó nehézségeknek, a 

mindennapos teendők során egyedül kénytelenek helytállni, ami csökkenti a gyermekre 

fordítható időt. Ez az idő még tovább csökken, ha annak egy részét az új partner keresése tölti 

ki. 

 Látható tehát, hogy a gyermek érdekével ellentétben álló folyamatok – legalábbis 

részben – összefüggésben állnak a válások emelkedő számával, ezért a házasságok, élettársi 
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 Részletesebben: 6.2 fejezetben 
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 A munkanélkülivé válástól való félelem miatt a szülők sok esetben kénytelenek a munkaadónak való 

megfelelés érdekében akár – a Munka Törvénykönyvébe ütköző mértékű – túlmunkát vállalni, vagy valamelyik 

fél külföldön kényszerül munkát keresni, s ezen körülmények egyike sem kedvez a családi életnek.  
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 A megélhetés biztosítása érdekében sokan kénytelenek másodállást vállalni, ha egyáltalán van rá lehetőségük.  



260 

 

kapcsolatok stabilitásának növelése alapvető társadalmi cél. Bár a jogalkotó a Ht. elfogadása 

óta különböző eljárásjogi eszközökkel próbálja a házastársakat a házasság fenntartására 

orientálni, a statisztikák azt mutatják, hogy nem sok eredménnyel. Nem is célravezető e 

tekintetben a szabályozás szigorítása, mert a bontás megnehezítése nem a gyermek érdekét 

szolgálná. A szülőket az életközösség fenntartására kényszeríteni nem lehet, a kötelék 

formális fenntartásából pedig a gyermeknek előnye nem származna. E téren is a társadalmi 

tudat formálása lenne indokolt, hogy a tartós párkapcsolat, s az ennek alapját képező 

kompromisszumra való képesség követendő értékek legyenek.  

 A szülők életközösségének megszakítása akkor okoz különös megterhelést, esetleg 

feldolgozhatatlan traumát a gyermek számára, ha szülők nem tudják egymással a kulturált 

kapcsolatot fenntartani, s a gyermeknek egyik szülőjével a kapcsolata megszakad. A 

gyermekelhelyezési perekben forrongó indulatok, a gyermekért folytatott sokszor ádáz 

küzdelem, a gyermektartásdíjat fizetni nem akaró, a kapcsolattartást akadályozó, vagy éppen a 

gyermekével kapcsolatot tartani nem akaró szülő magatartása mind a gyermek – 

jogszabályban is megfogalmazott – érdekével ellentétben állnak. Ezek azonban olyan szülői 

magatartások, melyek a jog eszközeivel – ahogy azt láthattuk – sajnos nehezen, vagy 

egyáltalán nem befolyásolhatóak, holott a jogalkotó alapvető célja ezen ártalmas hatások 

kiküszöbölése. Ezért lenne fontos szerepe véleményem szerint a nevelésnek, a meggyőzésnek, 

a felvilágosításnak, hogy az erkölcsi fékek újra megfelelően működjenek, ne a másik 

mindenáron való teljes legyőzése legyen a cél, az individualizmus háttérbe helyezésével a 

szülők valóban figyelemmel legyenek gyermekük érdekére, hiszen nem elég azt hangoztatni, 

annak megfelelően kell(ene) cselekedni is. Feltételezhető, hogy a szülők többsége nem 

kívánna szándékosan ártani gyermekének, csak egyrészt ismereteik esetenként hiányosak, 

másrészt a bennük forrongó indulatok eltorzítják józan ítélőképességüket, ezért véleményem 

szerint az olyan jogintézmények erősítése lenne indokolt, mely a felek meggyőzését, 

kompromisszumképességük erősítését, felelősségérzetük fokozását hivatott szolgálni. A 

családi kapcsolatok instabilitása jelentős társadalmi problémát jelent, melynek megoldása 

kizárólag jogi eszközökkel nem lehetséges. 

 

14. 2. A jövő? 

 

 Az élettársi kapcsolatok egyre szélesebb körű terjedésével párhuzamosan szinte 

állandó napirendi kérdéssé vált, hogy mit lehetne tenni a házasságkötések ösztönzése 

érdekében. Az az elmúlt évek jogalkotásából (Alaptörvény, Családok védelméről szóló 2011. 
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évi CCXI. törvény) is kitűnik, hogy a társadalom tagjait képviselő Országgyűlés továbbra is a 

házasság intézményét részesíti előnyben, mely irányvonalat az Alkotmánybíróság 

határozatai
598

 is megerősítenek, elismerve azt, hogy az élettársi kapcsolatok is hordoznak 

olyan értékeket, melyek miatt az ilyen együttélési formák is igényt tarthatnak a jogi 

elismerésre, és védelemre. Ez összhangban van azzal a társadalmi attitűddel, mely még 

jelenleg is a házasságot tartja az elsődleges együttélési formának. Bár az együttélési formák 

tekintetében az elmúlt évtizedekben jelentős liberalizálódás ment végbe, a társadalom 

egyértelműen házasságpárti maradt. Az életformákkal kapcsolatos preferenciák vizsgálata 

során a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy csak mérsékelt liberalizálódás 

tapasztalható az alternatív életformák pozitív megítélésében. A házasságkötés nélküli 

együttélések számának növekedése nem kérdőjelezi meg a házasság, mint ideálisnak tartott 

életforma hegemóniáját.
599

 A házasság vagy élettársi kapcsolat körüli vitában a házasság 

melletti érvként szokott elhangozni, hogy több gyermek származik házasságból, mint élettársi 

kapcsolatból, mivel az élettársi kapcsolatban élők tartózkodnak a gyermekvállalástól. Ezzel a 

megállapítással azonban csínján kell bánni. Az 1996-os statisztikai adatok azt mutatják, hogy 

„míg 100 élettárs-szülők által fenntartott családban 60, 100 házaspáros családban 63 15 

évesnél fiatalabb gyermek nevelkedik. Ezen átlagok az élettársi, illetve a házas 

párkapcsolatok teljes körét (gyermekeseket + gyermekteleneket) magukban foglalják. Más a 

helyzet akkor, ha az átlagokat csupán a gyermekes családokra számítjuk ki. Míg 100 

gyermekes élettársi kapcsolatra 175 gyermek jut, addig 100 gyermekes házaspárra csupán 

170. Ez annak tudható be, hogy az élettársi életformát nálunk – eltérően az észak- és nyugat-

európai országoktól – sűrűbben választják a kevéssé iskolázott, ám egyben magasabb 

termékenységű rétegek.”
600

 Az élettársi kapcsolatok hazánkban jellemzően még mindig 

inkább a házasságot megelőző együttélési formaként (mintegy „próbaházasságként”) vagy a 

házasság felbontását követő együttélésként jelennek meg, ami szintén árnyalja az élettársi 

kapcsolatok termékenységéről alkotott képet.  

 A probléma, melyet a csökkenő gyermekszám jelent, nem vitatottan társadalmi 

méretű, a megoldását azonban véleményem szerint nem a házasságkötések számának 

növelése, vagy annak ösztönzése jelenti. A magyar fiatalok gyermekpártiak, jóval kevesebben 

vannak még a tudatosan gyermektelenek, mint pl. Nyugat-Európában, ennek ellenére a 

tervezett gyermekszám az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. Az igazi gond pedig 
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az, hogy a tervezett gyermekszám lényegesen eltér a ténylegesen megszülető gyermekek 

számától.
601

 Tartani lehet attól is, hogy a „gyermekvállalást halogató magatartásuk miatt 

gyermektelenné váló nők emelkedő aránya és a gyermektelenséget elfogadó közvélemény 

jelenléte együttesen – már a közeljövőben – a tudatos gyermektelenség megjelenését, 

terjedését fogja eredményezni”
602

 hazánkban is.  

 Egy 2013-ban végzett kutatás szerint a gyermekvállalást ugyan nem, de a 

gyermekszámot – egyes társadalmi rétegeket leszámítva – jelentősen befolyásolja az anyagi 

helyzet. „A biztos jövedelem, az anyagi stabilitás, a biztos munkahely, a megfelelő 

lakáskörülmények, a tervezhetőség, kiszámíthatóság, jövőkép – ez a kulcsa a további 

gyermekvállalásnak.”
603

  

 A legfontosabbnak a családok – legyen annak alapja akár a házasság, akár élettársi 

kapcsolat – stabilitásának növelését tartanám, amely nem csak a gyermekek érdekében lenne 

szükséges, hanem az egész társadalom érdekét is szolgálná. Az anyagi stabilitásra, a 

lakáskörülményekre, a kiszámíthatóságra mind negatívan hat, hogy a házasságok, élettársi 

kapcsolatok ilyen nagy arányban bomlanak fel, így ez is hátráltatja az eredetileg tervezett 

gyermekek megszületését.  

 Egészségügyi területen zajló kutatások megállapították, hogy a házasság a férfiak 

esetében komoly védőfaktort jelent a korai halálozással szemben, míg a gyermektől kapott 

alacsony társas támogatás jelentős kockázati tényező mindkét nem számára.
604

 Ez utóbbi 

tényezőt azért is kiemelném, mert a házasság felbomlását követően gyakran előfordul, hogy a 

gyermekétől különélő szülő – aki azért továbbra is jellemzően az apa
605

 – saját 

elhatározásából, vagy a gondozó szülő jogellenes magatartása következtében elszakad 

gyermekétől, s a jól működő szülő–gyermek viszony a gyermek nagykorúvá válását követően 

sem áll már helyre. Ez pedig az érintett szülő életkilátásait is csökkenti.  

 Az egészségi állapottal, boldogsággal, elégedettséggel foglakozó kutatások eltérő 

megállapításokat tettek a tekintetben, hogy van-e különbség a házasságban vagy az élettársi 

kapcsolatban élők mutatói között. A kutatások többsége azonban azt állapította meg, hogy 

nem a kapcsolat mibenléte, hanem annak minősége a döntő. „A jó házastársi/élettársi 
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kapcsolat pozitív összefüggést mutat a nehéz helyzetekkel való megküzdési képességgel, a 

megbízhatósággal, az önirányítottsággal, vagyis azzal, hogy mennyire fogadjuk el saját 

magunkat, hogy képesek vagyunk-e céljaink elérése érdekében a szabályok betartására. A jó 

házastársi/élettársi kapcsolat kevesebb depressziós tünettel, és magasabb jóllét pontszámmal 

jár együtt.”
606

 Ezzel szemben a „magas házastársi stresszel jellemezhető, rossz házasságban 

élők az elváltaknál is rosszabb életminőségről számoltak be. A házastársi kapcsolattal való 

elégedetlenség növeli a pszichiátriai betegségek előfordulási gyakoriságát is.”
607

 A család 

egészségvédő hatását több tudományos kutatás is igazolta, megállapítva, hogy a család 

"biológiailag is létszükséglete" az embernek. Az elvált, magányosan élő emberek halálozási 

statisztikája kimutathatóan rosszabb, mint a családban élőké, s előbbiek között magasabb az 

öngyilkosságok, drogfogyasztás aránya is.
608

 A családi kapcsolatok erősítése tehát nem csak 

az egyén, hanem a társadalom egésze szempontjából fontos lenne, hiszen az egyén számára 

fontos kapcsolatok lazulásával, felbomlásával járó, az egészségre károsan ható folyamatok 

következményeit az egészségbiztosítás költségeinek növekedésén keresztül a társadalom 

tagjai „fizetik meg”.  

 A család a gyermek szocializációja szempontjából is kiemelkedő jelentőségű közeg, s 

bár egyre több időt töltenek a gyermekek intézményi keretek közt (bölcsőde, óvoda, iskola), a 

nevelés, az értékek közvetítése továbbra is alapvetően a család, a szülők feladata. A család 

ezen funkciója is sok esetben sérül a házasság felbomlásával, hiszen a szülők a gyermek 

kegyeiért versengve kevésbé mernek korlátokat szabni, ellentétes elvárásokat közvetítenek, s 

a gyermek szocializációja szempontjából is értékes kapcsolatok szakadnak meg (pl. unoka – 

nagyszülő viszony). „A család, mint sajátos színtér, a nemi szerepek megtanulásának 

melegágya is. A szerepek (anya, apa, szülő, nagyszülő, nő, férfi) öntudatlanul épülnek be, a 

megfelelő kelléktárakkal egyetemben. E szerepviselkedés repertoár elsajátítása során – 

amikor a másik nemű lesz a fontos, pl. lány esetében az apa – megtanulja, hogy miként kell 

elbűvölni őt, közel kerülni hozzá, esetleg elkerülni őt. Közben saját nemi szerepét is tanulja, s 

a férfiképet is. Jellemző lesz, hogy mit hall az anyjától, miként beszél ő az apjáról, mert ezek 

a megnyilvánulások a férfiakról is szólnak. Ez pedig egy sajátos mintázat, mely generációkon 

keresztül alakul – szociális örökítődés révén. Majd a párválasztással egy új mintázat érkezik. 

Ha nem lesz minta arra, hogy miként kommunikál egy anya az apával, a férfi szereplővel, 
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akkor valójában a kapcsolati működésre nem lesz minta (konfliktusok, érdekek, elvárások 

egyeztetése).”
609

 

 Ahhoz tehát, hogy a család továbbra is betölthesse fontos személyes és társadalmi 

rendeltetését, s testileg, lelkileg egészséges generációk nőhessenek fel, fel kell tárni és 

lehetőség szerint ki kell küszöbölni azokat a tényezőket, melyek a házasságok, élettársi 

kapcsolatok megromlásához, majd felbomlásához vezetnek. Hogy a „családi köteléket” e 

legkisebb közösség tagja ne bilincsnek, hanem megtartó közösségi erőnek, olykor életmentő 

védőhálónak tekintsék és mint ilyet oltalmazzák. A jog ezt nem képes helyettük megtenni, de 

az oltalmazásban segítheti a család tagjait, különösen a gyengéket, a gyermekeket. 

 A magyar családpolitika középpontjában három fő kérdés áll: a termékenység 

növelése, a családok közti jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénységi kockázat csökkentése 

valamint a családok belső stabilitásának növelése.
610

 Ha csak érintőlegesen is, de vetünk 

néhány pillantást a megvalósult intézkedésekre, akkor azt láthatjuk – talán nem is véletlenül –, 

hogy túlnyomó részt az első két körben történtek előrelépések. A gyermekek után igénybe 

vehető lakásépítési kedvezmény
611

, a családi adókedvezmény 2011. évi bevezetése, majd 

bővítése
612

, a 2013. évi CCXXIV. törvénnyel vezetett bevezetett GYED extra, a különböző 

családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási támogatás, anyasági 

támogatás)
613

 és egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (terhességi gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermek betegségére tekintettel igénybe vehető táppénz)
614

 egyrészt 

ösztönözni kívánják a gyermekvállalást, másrészt a gyermekvállalásból adódó anyagi terhek 

csökkentését célozzák. Mindezek mellett a munkajog területén is találunk olyan 

rendelkezéseket
615

, melyek a munkavégzés és a gyermekvállalás összehangolását hivatottak 

szolgálni. Ezeknek a családpolitikai célokat szolgáló anyagi támogatásoknak, munkajogi 

szabályoknak egy része nem új keletű, de a részletszabályok az elmúlt évtizedekben gyakran 

változtak, ami a rendszert nem teszi kellőképpen kiszámíthatóvá. „A születési ráták 

tekintetében jól „teljesítő” államok példáiból az látszik, hogy a családpolitikai rendszerek 

kiszámíthatósága, a munkavállalás relatív biztonsága, valamint a munka és a magánélet 
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összeegyeztethetősége azok a feltételek, amelyek tervezhetővé és biztonságossá teszik a 

családalapítást, és ösztönzik a nagyobb arányú gyermekvállalást.”
616

 Megítélésem szerint 

mindhárom területen vár még tennivaló a Kormányra.  

 A családok stabilitásának növelése érdekében nem történt jelentős előrelépés, ami 

annak tudható be, hogy e területen olyan szemléletváltásra lenne szükség, ami jogi 

eszközökkel nem igazán befolyásolható. A családi élet fontosságát hangsúlyozza a jogalkotó 

az Alaptörvény L. cikkében, valamint a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

megalkotásával. A családi élet stabilitása iránti igény jelenik meg a lakáscélú állami 

támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdésében, melynek 

értelmében házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat elidegenítik, őket 

a rendelet alapján igénybevett kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás 

visszafizetésének kötelezettsége terheli. Ez a kötelezettség az épített vagy bővített lakásra a 

használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy a 

vásárolt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra áll fenn. 

Ezt a kötelezettséget 2014. 02. 28. óta enyhíti az a rendelkezés, mely szerint házasság 

felbontása esetén, ha az egyik fél a másik féltől megszerzi a kedvezmény igénybevételével 

épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek elhelyezésre a lakás tulajdonjogát 

megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem 

terheli. Ez a beiktatott új rendelkezés figyelemmel van arra, hogy a rendeletben biztosított 

kedvezmény célja, hogy segítse a gyermek megfelelő lakhatásának biztosítását, mely cél 

akkor is megvalósul, ha a házasság felbontását követően a gyermeket gondozó szülő a 

gyermekkel együtt, de már a másik szülő nélkül marad a volt közös lakásban. Könnyebbé 

teszi a volt házastársak közti megegyezést, ha a tulajdonjogát a gyermeket gondozó másik 

szülőre átruházó felet nem terheli visszafizetési kötelezettség. Önmagában a visszafizetési 

kötelezettség nem alkalmas a házasságok felbontásának megakadályozására, legfeljebb a 

közös tulajdon értékesítésére a visszafizetési kötelezettség megszűnése után kerül sor.  

 A köznevelésről szóló 2013. évi CXC. törvény 35/A. §-a a 2013/2014-es tanévtől 

kezdve kötelezően bevezette (felmenő rendszerben) az állami iskola 1-8. évfolyamán a 

erkölcstan órát vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és 

erkölcstan órát. „Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez 

való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy 
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legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy 

társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó 

erőivé váljanak.”
617

 Az újonnan bevezetett kötelező hit- vagy erkölcstanoktatás – amennyiben 

kellően felkészült szakemberek vesznek részt az oktatásban – alkalmas lehet a jövő generáció 

szemléletének, értékrendjének befolyásolására. Ennek sikere, vagy éppen sikertelensége 

azonban csak néhány évtized múlva ítélhető meg. Nem szabad azt sem figyelmen kívül 

hagyni, hogy itt a nyugati világ általános problémájáról, értékválságáról van szó
618

, így 

kérdéses lehet, hogy nemzeti szinten a kedvezőtlen tendencia mennyire befolyásolható. 

Bizakodásra adhat okot, hogy azokban az országokban a legalacsonyabb a válások száma, 

ahol jellemző a vallásos beállítódás (pl. Olaszország, Lengyelország, Görögország)
619

, így 

elképzelhető, hogy az erkölcsi nevelés kedvező eredménnyel járhat. 

 A napjainkra jellemző, nagyarányú külföldi munkavállalás, illetve az országon belüli, 

munkavállalási célú mobilitás szintén nem kedvez a családok stabilitásának. Sok esetben 

ugyanis csak az egyik szülő ingázik a lakóhelye és a távolban lévő munkahelye közt, míg a 

másik szülő és a gyermek(ek) az eredeti lakóhelyükön maradnak. A hosszú különlét egyrészt 

a szülők érzelmi elhidegüléshez vezethet, másrészt az eredeti lakóhelyen maradó, gyermeket 

gondozó szülő hasonló problémákkal kényszerül szembenézni, mint a gyermeküket egyedül 

nevelő szülők többsége. Ezért fontos lépés lenne a munkahely-teremtés, melynek során 

törekedni kell az országrészek közti egyensúly megteremtésére, vagy legalábbis az 

egyenlőtlenségek csökkentésére.  

 A válások okait vizsgáló kutatások az alábbi megállapításra jutottak: „Az 1980-as 

években a legtöbb elvált nő az alkoholizmust jelölte meg fő válóokként, mely meglehetősen 

magas aránnyal emelkedett ki a többi indok közül. Az 1990-es években már az érzelmi 

problémák és az elhidegülés kerültek az első helyre, s ez nem változott a 2000-ben elvált 

nőknél sem. Ezt követte az említések gyakoriságában a volt házastárs hűtlensége, illetve új 

kapcsolata, majd az anyagi problémák. Az általában az alkoholizmushoz kapcsolódó fizikai 

erőszakot 15 százalékuk említette a válás fontos okaként. A férfiak jóval kevesebb okot 

tartottak fontosnak a házasság felbomlásában, mint a nők, és az említések gyakoriságának 

sorrendje is eltér. A férfiak a leggyakrabban a házastárs hűtlenségét és új kapcsolatát sorolták 

a fontos válóokok közé, a harmadik helyezett azonban náluk is a figyelmesség és a szeretet 

hiánya volt. Tehát az alkoholizmus kivételével az első négy helyen ugyanazok az okok 
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szerepelnek mindkét nemnél, vagyis a férfiak számára is fontos az érzelmi igényeik 

kielégítése a házasságban. Náluk azonban a negyedik leggyakoribb válóok a munkával való 

túlterheltség, ami a nőknél jóval kisebb arányban jelenik meg.”
620

 

 Az érzelmi elhidegülés, az egyik házastárs hűtlensége – bár külön okként kerülnek 

említésre – összefüggésben állhatnak egymással, bár az érzelmi elhidegülés természetesen 

nem feltétlenül hűtlenségben nyilvánul meg. Sajnos ezek az adatok keveset mondanak arról, 

hogy mi eredményezheti a házastársak olyan mértékű eltávolodását, ami a napjainkban 

tapasztalható nagy arányban vezet a házasságok felbontásához. Célszerűnek tartanám ilyen 

irányú kutatások folytatását is, mert az eredmények segíthetnének megtalálni a megoldáshoz, 

azaz a családok stabilitásának erősítéséhez vezető utat. 
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