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AZ EURÓPAI UNIÓ CSALÁDJOGA 

ÉS AZ AZT SZABÁLYOZÓ RENDELETEK FEJL ŐDÉSE 
 

ZSIROS ANNAMÁRIA∗ 
 
Ha egy állam családi jogáról beszélünk, akkor családjog alatt az adott nemzet polgári jogának magán-
jogi szabályait értjük, amelyek magukba foglalják (foglalhatják) a házasságra, annak létrejöttére és 
felbontására, a házassági vagyonjogra, a szülő-gyermek közötti kapcsolatra, a rokontartásra és a 
gyámságra vonatkozó rendelkezéseket. Az általánosítás azonban mégsem helyénvaló, hiszen az álla-
mok családjogának részletszabályai különbözőek, tekintettel történelmi fejlődésükre, kultúrájukra, 
vallási nézeteikre, illetőleg egyéb más tényezőkre. 
 Tanulmányomban igyekszem részletesen bemutatni az európai családjogot érintő rendeleteket, 
felhívni a figyelmet a fejlődésre, a változásokra, illetőleg a jövőben tervezett hatálybalépésekre is. 
Igyekszem rámutatni a hiányosságokra és a problematikákra a nemzeti jog, valamint az európai csa-
ládjog között. 
Kulcsszavak: Európai családjog, Brüsszel II. rendelet, Új Brüsszel II. rendelet, Róma III. rendelet, 
CEFL. 
 
If we speak about the family law of a state, family law refers to the private law rules of the state’s 
civil law that (can) include regulations regarding a marriage, its conclusion and dissolution, the pre-
nuptial agreement, the relationship between parents and children, supporting relatives and guardian-
ship. Generalisation is not appropriate, however, as subrules of family law of the states are different 
in terms of their historical development, culture, religious views as well as other factors. In my study I 
try to present regulations concerning the European family law, call attention to development, changes, 
as well as regulations coming into effect in the future. I am making an attempt to point at deficiencies 
and problems in national law as well as European family law.  
Keywords: European Family Law, Brussels II Regulation, New Brussels II Regulation, Rome III 
Regulation, CEFL (The Commission on European Family Law). 
 
1. Bevezetés 
 
Tekintettel arra, hogy az Uniónak a Római Szerződésben megfogalmazott elsődleges fel-
adata a gazdasági és pénzügyi egység létrehozása volt, a cél pedig a gazdasági unió megal-
kotása, emiatt kezdetben a Közösségnek nem volt jogalapja a családi anyagi jog összehan-
golására. Ennek oka az volt, hogy az európai magánjog egységesítéséről szóló vitában a 
családi jognak csupán kiegészítő szerep jutott.1 
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1 BARZÓ Tímea: A magyar családjog múltja, jelene és jövője. 2. Rész: A gyermekvédelem fejlődésé-
nek rövid történeti bemutatása és az európai családjog jövője, Családi jog 2006/2, 8. 
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Kezdetben az elméleti jogászok Európai Családi Jog címen felhívást tettek közzé, annak 
érdekében, hogy a családi jogot egységesítsék. Ezt a törekvést akkoriban korainak vélték, 
tekintettel arra, hogy a családi jog esetén a nemzeti jogszabályok egyediek, sokszínűek, 
tekintettel az Európai államok különböző kultúrájára, vallási nézeteire és egyéb különbsé-
gekre. A különböző háttér és a különböző tényezők ellenére Európa államai napjainkra 
azonos problémákkal néznek szembe, mint például az egyszülős háztartások, élettársi kap-
csolatok elfogadása stb., ezért is tartották szükségesnek a családi jog területén a harmonizá-
ció sürgetését.2 

Később az Európai Unió bővülésével egyfajta közeledés jött létre a tagállamok között a 
családjog területén is. Tekintettel az egyre nagyobb számú határokon átnyúló családjogi 
jogviszonyra, elkerülhetetlenné vált az európai családjog fogalmának definiálása. Követke-
zésképp az európai családjog az uniós jog azon része, amely „a több államra kiterjedő csa-
ládjogi ügyekre irányadó uniós joganyagot jelenti”. Házassági ügyek esetén ez nevezetesen 
a házasság felbontásával, különválással és érvénytelenítéssel, szülői felelősség körében a 
szülői felügyelet gyakorlásával, korlátozással, átruházással, megszüntetéssel, ezen túl 
gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, valamint jogelleneses gyermekelvitellel kapcsola-
tos ügyeket, továbbá a rokoni kapcsolatból, a házasságból, házassági rokonságból származó 
tartással kapcsolatos ügyeket jelenti.3 

Mindezeken túl beletartoznak még a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia kerete-
in belüli egyezmények is. Mindazonáltal nem tartozik az európai családjogba a családi jog-
állás rendezése, az örökbefogadás, a házasság felbontásának és az élettársak együttélése 
vagyonjogi következményeinek szabályozása.4 A következőkben sorra veszem az európai 
családjog szempontjából legfontosabb rendeleteket, valamint kifejtem az azonos nemű pá-
rokkal kapcsolatos tagállami jogszabályfejlődést és álláspontokat. 

 
2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
 
Az 1999. május 1-jén hatályba lépett Amszterdami szerződés kapcsán a polgári ügyekben 
folytatott európai igazságügyi együttműködést átemelték az Unió harmadik pilléréből az 
első pillérbe. A szerződés következtében az Európai Unió családjogi vonatkozással is ren-
delkezik, elsősorban eljárásjogi szempontból. A Charta több helyen is tartalmaz családi 
jogot érintő intézkedéseket, nevezetesen a következő cikkekben: 

7. cikk „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kap-
csolattartását tiszteletben tartsák.” 

9. cikk „A házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot, az e jogok gyakorlását 
szabályozó nemzeti törvények szerint, biztosítani kell.” 

21. cikk (1) „Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai 
vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politi-
kai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyaté-
kosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.” Mindezek elle-
nére azonban a charta nem definiálja sem a házasságot, sem pedig a családot. 

                                                 
2 Uo. 8. 
3 WOPERA Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve: Házassággal, szülői felelősséggel és tartással 
kapcsolatos ügyek szabályozása az európai uniós jogban és hágai egyezményekben, HVG-Orac, Bu-
dapest, 2012, 23. 
4 Uo. 23. 
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3. A Brüsszel II. Rendelet és az Új Brüsszel II. Rendelet 
 
Az első lényeges jogszabály az 1347/2000/ EK rendelet, amely szól egyrészről a házassági 
ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonat-
kozó eljárásokban a joghatóságról, másrészről a határozatok elismeréséről és végrehajtásá-
ról.5 A Rendeletet hamar módosították tekintettel arra, hogy csak a házastársak közös 
gyermeke esetén rendelkezett a szülői felelősség kérdéséről.6 

A soron következő, a 2005 márciusától alkalmazandó Európai Unió Tanácsának a 
2201/2003/EK rendelete, amely módosította még a hatálybalépése előtt a fentebb említett 
jogszabályt, és amely rendelkezett a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról.7 A 
Rendelet legfőbb célja az, hogy az Európai Unió államainak határain átnyúló házassági el-
járásokban és az azoktól függő vagy éppen független szülői felelősséggel kapcsolatos kér-
désekben egységes jogszabályokat hozzon és szabályozást alkalmazzon, valamint, hogy a 
gyermekek érdekeit előtérbe helyezze.8 A Rendelet tárgyi hatálya alá a házassági ügyek, 
valamint a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek tartoznak, míg személyi hatálya „minden 
olyan házassági ügyre kiterjed, ahol legalább a házastársak egyikének az Unió valamely 
tagállamának területén van a szokásos tartózkodási helye, vagy valamely tagállam állam-
polgára, illetve domicile-lal rendelkezik, és az ügy több államra kiterjedő vonatkozású”.9 
Gyermek feletti szülői felelősséggel kapcsolatosan egy bíróságnak akkor lehet joghatósága, 
ha a bíróság megkeresésekor az adott államban rendelkezik a gyermek szokásos tartózkodá-
si hellyel.10 Ez az általános joghatóság. 

Tekintettel a tanulmány rövid terjedelmére, csak a legszükségesebb jellemzőket emelem 
ki. A rendelet tehát nem alkalmazható 
,,a) szülő-gyermek viszony megállapítására vagy vitatására;  
b) örökbefogadásra vonatkozó határozatokra, örökbefogadást előkészítő intézkedésekre 
vagy az örökbefogadás érvénytelenítésére, illetve visszavonására;  
c) a gyermek családi nevére és utóneveire;  
d) a nagykorúvá válásra;  
e) a tartási kötelezettségre;  
f) a célvagyonra (trust) és az öröklésre;  
g) gyermekek által elkövetett bűncselekmények eredményeként tett intézkedésekre”.11 

Fontos megemlíteni, hogy a Rendelet nem vonatkozik a házassági vagyonjogi kérdések-
re, a családi jogállás rendezésére vonatkozó eljárásokra, nevezetesen az apaság vélelmének 
megdöntése, névviseléssel, örökbefogadással kapcsolatos perekre, valamint az anyaság, 
apaság megállapítása iránti perekre.12 

                                                 
5 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1347:HU:NOT (Letöltve: 
2013. március 12.) 
6 SZEIBERT Orsolya: A családjog jövője Európában: az európai és a magyar családjog lehetőségei, 
Családi jog 2011/4. 9. 
7 SZEIBERT Orsolya: Az Európai Unió jogalkotása a családjog területén, Európai jog 2005/6. 32. 
8 WOPERA: i. m. 45. 
9 Uo. 47. 
10 Uo. 47. 
11 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF (Letöltve: 
2014. március 12.) 
12 WOPERA: i. m. 51. 
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A házasság fogalmával kapcsolatosan felmerült a kérdés, hogy csak a különnemű, vagy 
az azonos neműek házasságát is a házasságfogalom alá lehet venni. Tekintettel az Unió 
tagjainak sokszínű szabályozására (Hollandiában, Belgiumban, Spanyolországban, Portugá-
liában és Svédországban elfogadott az azonos neműek házassága), az az álláspont alakult 
ki, hogy a nemzeti jogot tekintik kiindulópontnak, vagyis ahol az azonos neműek házassá-
gát egyenlőnek tekintik a különneműek házasságával, ott a Rendeletet rájuk nézve is alkal-
mazni rendelik.13 

A Rendelet 2. cikke fogalmak formájában írja le a szülői felelősséget, sokkalta részlete-
sebben, mint a korábbi 1347/2000/EK Rendelet. Nevezetesen: „szülői felelősség”: egy 
gyermek személyével, illetve vagyonával kapcsolatos valamennyi jog és kötelesség, ame-
lyet valamely természetes vagy jogi személy határozat, jogszabály hatálya, illetve jogilag 
kötelező megállapodás útján gyakorol. A szülői felelősség magában foglalja a felügyeleti 
jogot és a láthatási jogot is. Szülői felelősség gyakorlója olyan személy lehet, aki szülői 
felelősséget gyakorol egy gyermek felett. A felügyeleti jog jelenti a gyermek gondozásával 
kapcsolatos jogokat és kötelességeket, valamint a gyermek tartózkodási helye meghatározá-
sának jogát, míg a láthatási jog a gyermek korlátozott időre való elvitelének jogát jelenti a 
szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre.14 A Rendelet egyébként a gyermekek életkorá-
nak felső határát a nemzeti jogszabályokra bízza, de általában ez a 18. életév betöltése, azo-
kat a gyermekeket kivéve, akik házasságkötés miatt nagykorúvá váltak.15 

E szerint a Rendelet szerint a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek közé tartoznak a 
szülői felelősség gyakorlásával, kapcsolattartással, gyermekelhelyezéssel, jogellenes gyer-
mekelvitellel kapcsolatos eljárások, továbbá a nevelőszülőnél való elhelyezéssel és az álla-
mi gondozásba vétellel kapcsolatos ügyek.16 

A Rendelet 3. cikke rendelkezik az általános joghatóságról, és egymással vagylagos vi-
szonyban lévő kapcsolóelveket sorol fel, amelyek közül a felperes választhat.17 

„(1) A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kap-
csolatos ügyekben annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal, 

a) amelynek területén: 
– a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy 
– a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben 

egyikük még mindig ott tartózkodik, vagy 
– az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy 
– közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendel-

kezik, vagy 
– a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását 

közvetlenül megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy 
– a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a kérelem 

benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig ott tartózkodott, és 
vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország ese-
tében ott van a „domicile”-ja (lakóhelye); 

                                                 
13 Uo. 53. 
14 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF (Letöltve: 
2014. március 12.) 
15 WOPERA: i. m. 57. 
16 Uo. 77. 
17 Uo. 61. 
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b) amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország 
esetében mindkét házastárs ott rendelkezik „domicile”-lal (lakóhellyel).”18 

Tekintettel arra, hogy ez a Rendelet nem rendelkezett minden releváns kérdésben, indo-
kolt volt egy újabb módosítása, ennek okán született a Róma III. Rendelet. 

 
4. A Brüsszel II. A rendelet 
 
A 2201/2003/EK Rendelet szólt a házassági ügyekben és a szülői felelősséggel kapcsolatos 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. Ez a 
Rendelet a házassággal összefüggésben kizárólag a házasság felbontásáról, különválásról, 
érvénytelenítésről, valamint a szülői felelősségről rendelkezik, nem tartalmaz azonban ren-
delkezéseket a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozásával kapcsolatosan. A 
Brüsszel II. Rendelet csak a házasságban született gyermekekre vonatkozó szülői felelősség 
kérdésében tartalmazott rendelkezéseket, nem terjedt ki a házasságon kívül született gyer-
mekekre. Ez a Rendelet azonban mindenképp ki kívánt térni azon gyermekek esetére is, 
amelyek esetén a szülők nem éltek házasságban.19 
 
5. A 4/2009/EK Rendelet 
 
A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) rendelkezik a tartással kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehaj-
tásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről. A rendelet az Európai Unió 
egész területére vonatkozó közös szabályokat állapít meg, amelyeknek az a célja, hogy a 
tartási követelések behajtása még a kötelezett vagy a jogosult külföldi illetősége esetén is 
biztosított legyen. A rendelet további célja az Európai Unió tagállamainak határain átnyúló 
helyzetekben felmerülő tartási követelések kifizetésének megkönnyítését célzó intézkedé-
sek javaslata. Ezek a követelések a rászoruló családtagok segítésére vonatkozó kötelezett-
ségből fakadnak, melyek formája lehet például válást követően gyermeknek vagy volt há-
zastársnak fizetett tartásdíj.20 

A rendelet tárgyi hatálya „a családi vagy rokoni kapcsolatból, házasságból vagy házas-
sági rokonságból származó tartási kötelezettségek”.21 Ez azt jelenti, hogy a hatály kiterjed 
szinte minden családjogi jogviszonyból eredő tartási kötelezettségre, nevezetesen a házas-
társ tartására, gyermek tartására, szülő tartására, anyós, após tartására, azonban nem terjed 
ki a Rendelet tárgyi hatálya a szerződésen alapuló tartási kötelezettségekre.22 

A Rendelet személyi hatálya alatt minden olyan természetes személy értendő, aki tartás-
ra jogosult, vagy tartási igényt érvényesít.23 

                                                 
18 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003R2201:HU:PDF (Letöltve: 
2014. március 12.) 
19 SZEIBERT: A családjog jövője Európában… i. m. 9. 
20 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_ 
matters/ jl0024_hu.htm  (Letöltve: 2014. május 19.) 
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:HU:PDF 
(Letöltve: 2014. március 12.) 
22 WOPERA: i. m. 273. 
23 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:HU:PDF 
(Letöltve: 2014. március 12.) 
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Főszabályként a Rendelet megállapít általános joghatósági szabályokat, nevezetesen 
hogy a tagállamokban tartási kötelezettség tárgyában mely bíróság rendelkezik joghatóság-
gal. Az általános szabályok a következők: 

„a) az a bíróság, amelynek illetékességi területén az alperes szokásos tartózkodási hely-
lyel rendelkezik, vagy 

b) az a bíróság, amelynek illetékességi területén a jogosult szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik, vagy 

c) az a bíróság, amely saját joga alapján a személyi állapottal kapcsolatos ügyekben 
joghatósággal rendelkezik, amennyiben a tartási kötelezettség megállapítására irányuló ké-
relem az ügyben járulékos jellegű, kivéve ha ez a joghatóság kizárólag valamelyik fél ál-
lampolgárságán alapul, vagy 

d) az a bíróság, amely saját joga alapján a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben 
joghatósággal rendelkezik, amennyiben a tartási kötelezettség megállapítására irányuló ké-
relem az ügyben járulékos jellegű, kivéve ha ez a joghatóság kizárólag valamelyik fél ál-
lampolgárságán alapul.”24 

Az általános joghatósági szabályokon túl, a Rendelet tartalmaz különös szabályokat is, 
melyek röviden összefoglalva lényegében a következők: Amennyiben az alperes megjele-
nik valamely tagállam bírósága előtt, az adott bíróság rendelkezik joghatósággal, kivéve, ha 
az alperes ezt kifogásolja. Ha a fent említett feltételek egyike sem teljesül, a jogvita bizo-
nyos feltételek mellett a két fél állampolgársága szerinti tagállam bíróságai elé terjeszthető. 
Ennek hiányában, amennyiben az eljárás nem folytatható le abban az Unión kívüli ország-
ban, amelyhez a jogvita szorosan kapcsolódik, a kereset azon tagállam bírósága elé ter-
jeszthető, amellyel az ügy kielégítő mértékben kapcsolódik. Mindaddig azonban, amíg a 
jogosult továbbra is a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozat meghozatala szerinti 
tagállamban rendelkezik tartózkodási hellyel, a kötelezett csak kivételes esetekben indíthat 
annak módosítására irányuló eljárást másik tagállamban. A jogosult azonban beleegyezhet 
abba, hogy a jogvitát másik bíróság rendezze. Amennyiben azonos felek között ugyanabból 
a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt több tagállam bíróságai előtt indult eljárás, 
az elsőként megkeresett bíróság rendelkezik joghatósággal.25 

A Rendelet számos más jelentős részletszabály alkalmazását teszi lehetővé, azonban 
témám szempontjából leginkább a hatály és a joghatóság kérdéskörét tartottam fontosnak 
bemutatni. 

 
6. A Róma III. Rendelet 
 
A Róma III. Rendelet 2011 januárjában lépett hatályba, alkalmazni azonban csak a követ-
kező év nyarán kezdték el. Ez a Rendelet mindössze házasság felbontása és különválás ese-
tén az alkalmazandó jogot határozza meg, mégpedig úgy, hogy a felekre bízza azok közül 
az anyagi jogok közül a választási lehetőséget, amelyekhez szoros kapcsolat fűzi a feleket. 
Amennyiben azonban a felek nem választanak, a Rendelet deklarálja, hogy mely tagország 
joga lesz az alkalmazandó attól függetlenül, hogy a házastársak mely országban nyújtották 
be a keresetüket a házasság felbontása vagy a különválás céljából.26 Ez a Rendelet mind-

                                                 
24 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:HU:PDF 
(Letöltve: 2014. március 12.) 
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:HU:PDF 
(Letöltve: 2014. március 12.) 
26 WOPERA: i. m. 197. 
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össze 14 tagállam vonatkozásában lett alkalmazható, tekintettel arra, hogy a korábbi Rende-
leteknél alkalmazandó egyhangú döntés hiányában, Róma III. Rendeletnél már megerősített 
együttműködés keretében működik a döntéshozatal az alkalmazandó jog vonatkozásában.27 
Az első cikk rendelkezik a tárgyi hatály kérdéséről, és meghatározza azon esetek körét, 
amelyek ki vannak zárva a tárgyi hatály alól, nevezetesen:  

„(1) E rendeletet a házasság felbontására és a különválásra kell alkalmazni olyan ese-
tekben, amelyek több állam jogához kapcsolódnak.  

(2) E rendelet nem alkalmazandó a következő kérdésekre, még abban az esetben sem, 
ha azok kizárólag előzetes kérdésekként merülnek fel a házasság felbontásával vagy a kü-
lönválással kapcsolatos eljárás keretében:  

a) a természetes személyek jogképessége;  
b) a házasság létezése, érvényessége vagy elismerése;  
c) a házasság érvénytelenítése;  
d) a házastársak neve;  
e) a házasság vagyonjogi következményei;  
f) a szülői felelősség;  
g) a tartási kötelezettségek;  
h) célvagyon és az öröklés.”28 
Mindezeken túl a tárgyi hatály nem terjed ki a házasság felbontásával vagy különválás-

sal kapcsolatos vagyonjogi kérdésekre, a szülői felelősséggel kapcsolatos, illetve a névvise-
léssel kapcsolatos kérdésekre, a házasság felbontásával kapcsolatos egyéb járulékos kérdé-
sekre, illetőleg a tartási kötelezettségre.29 A tartásról egyéb iránt a 4/2009/ EK rendelet ren-
delkezik. A személyi hatályt illetően fontos leszögezni, hogy a regisztrált partnerek ki van-
nak zárva a személyi hatály alól, ugyanis a Rendelet házastársakat említ. Ebből viszont az 
következik, hogy a Rendelet házastárs fogalma alatt mind az azonos nemű, mind a külön-
nemű házastársakat érteni kell.30 

Mindenképp meg kell említenem a Rendelet 13. cikkét, ugyanis ez egy kvázi „kiskaput” 
enged a tagállamok számára a célból, hogy saját nemzeti jogukra hivatkozzanak. A 13. cikk 
kimondja, hogy „E rendeletben semmi nem kötelezi arra az olyan részt vevő tagállamok 
bíróságait, amelyeknek joga nem rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy a szóban forgó 
házasságot nem tekinti érvényesnek a házasság felbontására irányuló eljárás céljából, hogy 
e rendelet alkalmazásában házasságfelbontást mondjanak ki”.31 A cikk második fordulata 
az, amely lehetővé teszi az adott tagállam számára, hogy amennyiben nemzeti joga nem 
ismeri el érvényesnek a házasságot, nem köteles felbontani azt. Ez a rendelkezés nyilvánva-
lóan az azonos neműek házasságára utal, és a Rendelethez csatlakozó azonos neműek há-
zasságát elfogadhatatlannak tartó államok miatt került beépítésre.32 Mindez ellenére azon-
ban azon államok, amelyek miatt ezt beépítették (Litvánia, Lengyelország) végül mégsem 
csatlakoztak a megerősített együttműködéshez, ellenben például Svédország épp e cikk be-
építése miatt nem kapcsolódott be, ugyanis véleménye szerint a házasság felbontásához 

                                                 
27 Uo. 196. 
28 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:hu:PDF 
(Letöltve: 2014. március 15.) 
29 WOPERA: i. m. 201. 
30 Uo. 201. 
31 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:hu:PDF 
(Letöltve: 2014. március 15.) 
32 WOPERA: i. m. 213. 
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való jog alapvető jog, és eme alapvető jognak a korlátozása diszkriminatív lehet állampol-
gárai számára.33 

Tekintettel arra, hogy a korábbiakban kiemeltem, hogy ezekben a Rendeletekben a há-
zassági vagyonmegosztás nem volt szabályozva, végezetül szükségét érzem az ezeket sza-
bályozó Rendeletjavaslatokat is megemlíteni. 

 
7. A COM (2011) 126. és 127. Rendeletjavaslat 
 
2011-ben a Bizottság két rendeletjavaslatot terjesztett elő, amelynek oka az volt, hogy az 
utóbbi években az Unión belül a házasság, de leginkább a bejegyzett élettársi közösség egy-
re gyakoribbá vált, és szükség volt ezen intézmények jogi szabályozására. A COM (2011) 
126. szabályozza a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatósá-
got, az alkalmazandó jogot, valamint a határozatok elismerését és végrehajtását, míg a 
COM (2011) 127. szól a bejegyzett élettársi közösség vagyonjogi hatásaival kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról.34 Annak oka, hogy a két jogintézményt szabályozó rendeletjavaslatok kü-
lön lettek szabályozva, az az, hogy a házasság mind a 28 tagállamban, míg a bejegyzett 
élettársi közösség csak 14 tagállamban elfogadott. Ennek következménye, hogy különböző 
szabályozás indokolt a különböző jogintézményekre. A rendeletjavaslatok egyébként a ne-
mek szempontjából – pont az államok különböző hozzáállásából fakadóan – semlegesek.35 

A COM (2011) 126. Rendeletjavaslat a házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazan-
dó, valamint a Rendelet alkalmazásában „tagállam”: valamennyi tagállam Dánia az Egye-
sült Királyság és Írország] kivételével. 

„3. E rendelet hatálya nem terjed ki a következőkre: 
a) a házastársak cselekvőképessége, 
b) a tartási kötelezettségek; 
c) a házastársak közötti ajándékozás, 
d) a túlélő házastárs öröklési jogai, 
e) a házastársak között létrehozott társaságok, 
f) valamely vagyontárgyra vonatkozó dologi jogok természete, valamint e jogok nyilvá-

nossága.”36 
A Rendelet házassági vagyonjogi rendszer alatt a házastársak egymás közötti, illetve 

harmadik személyekkel szemben fennálló vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos szabályok 
összességét érti. 

A COM (2011) 127. Rendeletjavaslat létrehozását a korábbi Javaslattal egyidejűleg 
azért tartották szükségesnek megalkotni, mert az Unió egyre több államában elfogadottá 
vált a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye. 

A Rendeletjavaslat fogalom meghatározásai között megtalálható a bejegyzett élettársi 
közösség definíciója, amely ez alatt két személy jogilag elismert és hatóság előtt bejegyzett 
életközösségét érti. A Javaslat hatálya a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi vonat-
kozásaira alkalmazandó, azonban a Rendelet hatálya nem terjed ki:  

 

                                                 
33 Uo. 215. 
34 Uo. 222. 
35 Uo. 223. 
36 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0126_/com_
com(2011)0126_hu.pdf  (Letöltve: 2014. március 17.) 



Zsiros Annamária 

 
519 

„a) a bejegyzett élettársi kapcsolat személyes hatásai, 
b) az élettársak cselekvőképessége, 
c) a tartási kötelezettségek; 
d) az élettársak közötti ajándékozás, 
e) a túlélő élettárs öröklési jogai, 
f) az élettársak között létrehozott társaságok, 
g) valamely vagyontárgyra vonatkozó dologi jogok természete, valamint e jogok nyil-

vánosságára.”37 
E tervezet legfőbb célja az volt, hogy „egy olyan egyértelmű jogi keretet hozzon létre az 

Európai Unióban, amely magában foglalja a joghatósággal rendelkező bíróság meghatáro-
zását és az élettársi közösségek vagyonjogi hatásaira alkalmazandó jogot, valamint meg-
könnyíti a határozatok és jogi aktusok tagállamok közötti mozgását.”38 

 
8. A 650/2012/EU Rendelet 
 
Ez a Rendelet szól az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az 
öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési 
ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai örök-
lési bizonyítvány bevezetéséről. Feladata, hogy harmonizálja az Unión belüli öröklési 
ügyekre irányadó joghatóságra és az alkalmazandó jogra, valamint az öröklési ügyekben 
hozott határozatok elismerésére és végrehajtására, továbbá az ilyen ügyekben kiállított köz-
okiratok elfogadására és végrehajtására vonatkozó szabályokat, valamint, hogy bevezesse 
az európai öröklési bizonyítványt, amelynek célja, hogy felhasználásával az örökösök, a 
hagyományosok és a végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok egy másik uniós 
országban hivatkozhatnak jogállásukra vagy gyakorolhatják jogaikat. A Rendeletet kizáró-
lag a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre kell al-
kalmazni.39 

Főszabályként a Rendelet kimondja, hogy ,,amennyiben a rendelet másként nem rendel-
kezik, az öröklés egészére alkalmazandó jog annak az államnak a joga, amelynek a terüle-
tén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt”.40  

Általános joghatóságaként pedig deklarálja, hogy „Annak a tagállamnak a bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatalra, amelynek a 
területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt”. 
Azonban az örökhagyónak joga van kiválasztani annak az államnak a jogát, amelynek ál-
lampolgárságával a választás megtételekor vagy az elhalálozás időpontjában rendelkezik.  

A többes állampolgársággal rendelkező személy bármelyik állam jogát választhatja, 
amelynek állampolgárságával a választás megtételekor vagy az elhalálozás időpontjában 
rendelkezik.  

Erről végintézkedés formájában kell rendelkeznie, vagy annak a végintézkedés rendel-
kezéseiből megállapíthatónak kell lennie.41 Ez a szabályozás családi jogi szempontból ab-

                                                 
37 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0127_/com_
com(2011)0127_hu.pdf  (Letöltve: 2014. március 17.) 
38 Uo. 3. 
39 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:HU:PDF  
(Letöltve: 2014. március 18.) 
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:HU:PDF  
(Letöltve: 2014. március 18.) 
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ban a vonatkozásban problematikus, és abban az esetben alakíthat érdekes helyzetet, amikor 
az örökhagyó munkavégzés céljából külföldre emigrált, az vált a szokásos tartózkodási he-
lyévé, azonban a családja, vagyontárgyai, rokonai, vagyis az örökösei és a hagyaték Ma-
gyarországon található, azonban ezen Rendelet rendelkezései alapján a hagyaték vonatko-
zásában a szokásos tartózkodási hely kapcsolóelve alapján kell eljárni. Ennek eredménye 
hosszú távon pedig az lehet, hogy a vagyon eltolódhat pl. hazánkból a tehetősebb tagállam-
okba, az alkalmazandó szabályokat pedig e tagállamok joga fogja adni.42 

 
9. CEFL (Európai Családjogi Bizottság) 
 
A Bizottság 2001. szeptember elsején jött létre, és hozzávetőlegesen huszonhat kiváló 
szakemberből áll, akik a családi jogot vizsgálják az Európai Unió tagállamai és az Unión 
kívüli más államok szabályozásában. A CEFL fő célja egy új elméleti és gyakorlati mód-
szer bevezetése a családjog harmonizációjával kapcsolatosan Európában.  Ezt a következő-
képpen érték el:   

• Az európai országok családjogának harmonizációjáról szóló összehasonlító kutatás 
jelen helyzetét vizsgálták. Ezt követően tapasztalatcsere és további kutatási tevé-
kenységek összehangolása következik ezen a területen. 

• Különböző európai igazságszolgáltatások családjogai által nyújtott megoldások ösz-
szehasonlítása alapján közös megoldás keresése több jogi problémára.  

• A (lehetséges) jövőbeli Európai Uniós tagok szerepének vizsgálata a családjog har-
monizációjának folyamatában. 

A Bizottság létrehozásának fő előnye az Európai Családjogok Elveinek gyűjteménye, 
mely vélhetőleg a legalkalmasabb a családjog harmonizációjára Európában. A CEFL két 
csoportból áll, a Szervező Bizottságból és a Szakértői Csoportból.  

A Szervező Bizottság általános feladata létrehozni a Szakértői Csoportot (munkaterüle-
tenként) és előkészíteni, illetve együttesen koordinálni a Szakértői Csoport és a Bizottság 
munkáját. A CEFL bontójog területén kezdte tevékenységét (a házasság felbontása és a 
házasság felbontásának  következményei, mint például tartásdíj/eltartás a volt házastársak 
között). Ezután a szülői felügyelet volt a második téma, a harmadik pedig a volt házastársak 
közötti vagyoni kapcsolat. A CEFL munkamódszere és kezdeti eredményei Európa szerte 
széles körben ismertté váltak különböző nemzetközi konferenciákon.43 

A Családjogi Bizottság tehát elvek révén törekszik olyan szabályozás létrehozására, 
amelyek segítségével sikerül a családi jogot újrakodifikálni, valamint elősegíteni az anyagi 
jogi jogharmonizációt. A bírósági joggyakorlatra és a jogszabályokra vonatkozóan is kérdő-
íveket készítettek, amelyek kiértékelése alapján készítették el az elveket.44 Ezen elvek ki-
alakítása során többfajta módszert vesznek alapul, ilyen pl. a common core, és a better law 
megközelítés. Az előbbi segítségével deklarálják azokat az megoldásokat, szabályokat, el-
veket, amelyek a vizsgált jogrendszerekben azonosak. A better law rendszer lényege az, 
hogy nem a közös szabályokat veszi alapul, hanem a megfelelőbb, jobb megoldásra, vagy 
szabályra koncentrál.  

                                                                                                                            
41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:HU:PDF (Le-
töltve: 2014. március 18.) 
42 http://ptk2013.hu/szakcikkek/palasti-gabor-javaslat-az-uj-ptk-imperativ-szabalyainak-alkalmazasa 
rol-szolo-jogszabaly-alkotasara/2165 (Letöltve: 2014. május 19.) 
43 http://ceflonline.net/history/  (Letöltve: 2014. május 29.) 
44 SZEIBERT: A családjog jövője Európában… i. m. 9. 
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A Bizottság tevékenysége tudományos és független, mindennek ellenére azonban figye-
lembe veszik az európai hagyományos családjogi megközelítést leginkább abban, hogy a 
házasságot tartják elsődleges párkapcsolati formaként, emiatt kiemelt módon kezelik, vala-
mint, a szülő-gyermek kapcsolat terén a gyermek mindenek feletti érdeke az elsődleges.45 

Ahogy azt korábban már említettem, a Bizottság először 2004-ben dolgozta ki a volt 
házastárs tartására és a házasság felbontására, 2007-ben pedig megjelentette a szülői fele-
lősséggel kapcsolatos elveket. A házassági vagyonjog az elvek kidolgozásának harmadik 
nagy lépése. Azért ez a legösszetettebb feladat, mert eltérőek a különböző államokban a 
házassági vagyonjogi rendszerek, ennek ellenére azonban törekvések vannak a házassági 
vagyonjog összehangolására.46 

 
10. A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia, valamint kapcsolata az Európai 
Uniós joggal 
 
A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia kormányközi szervezet, amelynek célja a 
nemzetközi magánjog szabályainak fokozatos egységesítésre törekvése. 2012-ben összesen 
hetvenkét tagja volt a Konferenciának, hetvenegy állam és az Európai Unió. Mindezeken 
túl olyan államok is részeivé válnak a hágai egyezményeknek, amelyek nem tagjai a konfe-
renciának, így a Konferencia munkája már több mint százhúsz országot érint. Feladatai 
megvalósítása és céljai kitűzése során egyre inkább középpontba került a magánjog, külö-
nösen a gyermek- és a családvédelem. 

Az Európai Unió teljes jogú tagságra lépésének az oka abban keresendő, hogy egyre 
nagyobb részt vett a Konferencia munkájában. A tagság teljes jogúvá válásának tulajdon-
képpen két fő indoka volt. Egyrészt az, hogy az Unió biztosítsa a saját szabályai és a Kon-
ferencia keretében született egyezmények esetében az összhangot és a koherenciát, más-
részt pedig az, hogy az Európai Unió mint Közösség legyen a Konferencia tagja – jogok és 
kötelezettségek alanya –, nem pedig a tagállamok, önállóan.47 

Az uniós jogszabályok, valamint a Konferencia dokumentumai kiegészítik egymást, 
harmonizáltak. A kettejük közötti viszony az alábbiakkal jellemezhető:48 

Az uniós jog gyakran átveszi és alkalmazza a Konferencia egyezményeinek definícióit 
és azok meghatározását, valamint az egyezmények hatálya alá tartozó személyi kört. Ez 
leginkább megmutatkozik a Hágai Gyermekelviteli Egyezményben, a szintén Hágai Gyer-
mekvédelmi Egyezményben, valamint az új Brüsszel II. Rendeletben. 

Bizonyos Európai Uniós jogszabályok rögzítik, hogy az egyezmények, valamint az uni-
ós jog viszonyában az uniós jog élvez elsőbbséget, abban az esetben, ha azok a Közösség 
által szabályozott jog hatálya alá tartoznak. 

Az is megfigyelhető, hogy a beillesztés módszerét alkalmazzák: egyes egyezményeket 
beépítenek az uniós jog rendszerébe. Ez történt például a 4/2009/EK. tartási rendelet, vala-
mint a hágai jegyzőkönyv kapcsán, amely esetén a rendelet a hágai jegyzőkönyvre utaló 
jogszabályt fog össze. 

Abban az esetben, ha a tárgykört illetően specifikusabb az egyezmény, mint az uniós 
norma – 1956-os New York-i egyezmény a tartásdíj behajtásáról –, az egyezmény alkal-
mazható a tagállamok között. 

                                                 
45 Uo. 10. 
46 Uo. 10. 
47

 WOPERA: i. m. 240. 
48 Uo. 241. 
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Az egyezmények és az uniós jog kommentárjai segítik egymást a jogértelmezésben, 
például az Európai Bíróság főtanácsnokai és bírái gyakran hivatkoznak döntéseikben és 
indítványaikban az Új Brüsszel II. Rendelet értelmezésekor más egyezményeket magyarázó 
jelentésekre.49 

 
10.1. A Hágai Konferencia családjogi ügyekben végzett nemzetközi közvetítéssel kapcsola-
tos háttérmunkája 
 
A Hágai Konferencia elmúlt évtizedekben végzett munkája, a korszerű hágai családjogi 
egyezmények többsége kifejezetten ösztönzi a közvetítés és a hasonló folyamatok alkalma-
zását a határon átnyúló családjogi viták megfelelő megoldása érdekében.  

Ezzel egyidejűleg a Hágai Konferencia jövőbeli feladatai között évek óta számon tartja 
az általában a határon átnyúló családjogi vitákkal kapcsolatos közvetítést. 2006 áprilisában 
a Hágai Konferencia tagállamai felhatalmazták a Hágai Konferencia Állandó Hivatalát arra, 
hogy készítsen egy megvalósítható tanulmányt a családjogi ügyekben végzett határon át-
nyúló közvetítésről,50 amelyben egy célzott eszköz kidolgozásának lehetőségét is előirá-
nyozza.” 

Ezt a tanulmányt ,,2007 áprilisában mutatták be a Konferencia állandó ügyeivel és poli-
tikájával foglalkozó Tanácsa előtt. A Tanács úgy határozott, felkéri a Hágai Konferencia 
tagjait arra, hogy: 2007 végéig nyújtsák be a családjogi ügyekben végzett határon átnyúló 
közvetítésről szóló tanulmányra vonatkozó észrevételeiket, továbbá, hogy ezek alapján a 
Tanács 2008. tavaszi ülésén további vitát lehessen folyatni a témáról.” 

2008 áprilisában a Tanács felkérte az Állandó Hivatalt, hogy figyelemmel kísérje a csa-
ládjogi ügyekben végzett határon átnyúló közvetítés terén végbemenő eredményeket, és 
ezekről folyamatosan tájékoztassa a tagokat, valamint hogy első lépésben kezdje meg a 
munkát.51 

 
11. Összegzés 
 
Tanulmányom első, nagyobb részében igyekeztem röviden bemutatni az európai családjo-
got szabályozó fontosabb rendeleteket, míg a második, kevésbé terjedelmes részben az Eu-
rópai Családjogi Bizottságot, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciát, valamint eme 
intézmények kapcsolatát az Európai Uniós joggal. 

Európai családjog alatt végeredményben két dolgot értünk: egyrészről az Európai Unió 
alakuló rendelkezéseit, másrészről pedig az Európai Bíróság joggyakorlatát. Mindezeken 
felül ide tartoznak még a korábban említett rendeletek, egyezmények, valamint a Hágai 
Nemzetközi Magánjogi Konferencia dokumentumai és az Európai Családjogi Bizottság 
munkája is. 

Ahogy az jól látható, az európai családjog folyamatosan fejlődő jogterület, az unió bő-
vülésével, a párkapcsolati formák változásaival egyre több kérdés válik aktuálissá. 

Minden igyekezet ellenére azonban európai családjogról anyagi jogi értelemben nem 
beszélhetünk, leginkább hasonló, azonos, közelítő szabályozások léteznek párhuzamosan, 
egymás mellett. 

                                                 
49 Uo. 242. 
50 A közvetítő elősegíti a kommunikációt egy konfliktus résztvevői között, lehetővé téve ezáltal szá-
mukra, hogy felelősséget vállaljanak az őket érintő konfliktus megoldásáért. 
51 http://www.hcch.net/upload/mediation_hu.pdf  (Letöltve: 2014. május 30.) 
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