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Az ember természetéből adódóan mindig is kerülte a magányt, és arra törekedett, hogy 

társaságot keressen magának. Ez a társas együttélés több színtéren jelenik meg, elsőként a 

társadalom egészében, hiszen minden egyént ez kapcsol össze leginkább. Ezen egészen 

belül elkülönülnek a különböző csoportosulások, így a barátok, munkatársak, egyéb szerve-

zetek, melyekben az egyén önként vállal részt. Végül a legszorosabb kapcsolat a család, 

azon belül is a társ, a partner, akit választunk magunknak. Az együttélési formák legtradici-

onálisabb formája a mai napig a házasság intézménye, azonban dominanciája egyre inkább 

hanyatlani látszik más kapcsolati formákkal szemben. Egyre inkább előtérbe kerülnek az 

alternatív társas együttélési formák, melyeknek jogi védelme számos kérdést vet fel mind a 

mai napig. 

Kulcsszavak: élettársi kapcsolat, családjog, polgári jog, alkotmányjog 

 

The marriage and the traditions have less and less popularity. Young people do not need the 

traditional alternatives at working up their emotional-economical community anymore, they 

try to find other solutions. But these relationships have not been protected enough in the 

past, the regulations were quite minimal. The law-makers have not arranged these questions 

long time, but nowadays the handle of the problems is indispensable. That is why the legis-

lative process could start up, first of all the registered partner’s system has been worked 

out, and now in the new civil code the following would be the system of the de-facto do-

mestic partners. In my paper I would like to introduce the evolution of partnership’s order 

from the viewpoint of constitutional law and civil law. 
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Bevezetés 

Ha azt a szót halljuk, hogy élettársi kapcsolat vagy élettársi viszony, a legkülönfé-

lébb dolgok jutnak az ember eszébe. Manapság azonban egyre gyakrabban ejtjük ki 

ezeket a szavakat, ha a családi állapotunk felől érdeklődnek. 

A társadalmi szemléletváltás főként a fiatalabb korosztályban figyelhető meg. 

Manapság egyre többen gondolják úgy, hogy nincs szükség házasságkötésre ahhoz, 
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hogy az életüket együtt élhessék le, a „csak egy darab papír”-ként való értelmezés 

térhódítása egyre inkább észlelhető. 

A modern társadalmi viszonyok nem tűrik meg a házasság intézményének kizá-

rólagosságát mint a társas kapcsolatok egyeduralkodó csoportját, így szükség van a 

partnerkapcsolatok más formáinak elismerésére is. Védelemben kell részesíteni 

őket, amelyre jobb eszköz nem is állhat rendelkezésre, mint a jog. 

Kezdetben azonban a jog sem nyújtott elegendő védelmet. A jelenleg hatályos 

Polgári törvénykönyv és az abban lévő szabályok megjelenése előtt nagyon mini-

mális számú norma létezett, mely irányadó lett volna a házasságon kívüli partner-

kapcsolatokban felmerülő kérdésekre. A bíróságokra hárult az a feladat, hogy az 

élettársi kapcsolatokból eredő jogi értékelést igénylő tényeket megítélje. Az ered-

mény az lett, hogy szabályozás híján saját belátásukra, valamint a jogirodalom 

csekély mennyiségű produktumára hagyatkozhattak. A változások első lépését az 

Alkotmánybíróság tette meg azáltal, hogy a tradicionalitást háttérbe szorítva elis-

merte az alternatív együttélési formák mint családi kapcsolatok létezését. 

Ez vezetett oda, hogy a polgári jogi kodifikáció során kiemelt figyelmet szentel-

jenek az élettársi kapcsolatok regularizálásának. Egyedülálló rendszer jött létre 

Magyarországon, mely a korábbiakhoz képest az új civiljogi normák által össze-

foglalt és átfogó szabályozást ad az élettársak jogi helyzetére vonatkozóan. Hosszú 

folyamat végére próbáltak ezzel pontot tenni, de úgy vélem, még nem ért véget a 

reform. Kétségtelen, hogy egyedi megoldás született a 2013. évi V. törvényben, 

viszont épp ez vezet oda, hogy a szakemberek is megosztottan értékelik az elért 

eredményeket. 

 

1. Az élettárs fogalmának meghatározásából eredő nehézségek 

Mint minden jogintézmény esetében, így az élettársak vonatkozásában is célszerű 

megvizsgálni, mit is takar ez a fogalom. Az utóbbi évek jogalkotási kísérletei 

ugyanis kellően bonyolult rendszert alakítottak ki, éppen ezért legtöbbször maguk 

az érintettek sincsenek tisztában a kérdéssel.1 

A meghatározás tekintetében először is különbséget kell tenni a bejegyzett élet-

társ, valamint a de facto élettárs definíciója között. A bejegyzett élettársak szabály-

anyagát külön törvényben találjuk, mely az alábbiak szerint határozza meg a fo-

galmat: „Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt 

együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy 

személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesí-

teni.”2 Bejegyzett élettársi kapcsolatot tehát két azonos nemű személy létesíthet, 

ezzel szemben a de facto élettárs definícióját az új Ptk. a következőkben határozza 

meg: „Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartás-

                                                 
1  SZEIBERT Orsolya: Az élettársi kapcsolat fogalma – itthon és Európában, különös tekin-

tettel a de facto élettársi viszonyokra, Magyar Jog 2011/5, 295–305. 
2  2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, vala-

mint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények 

módosításáról 1. § (1) bek. 
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ban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő 

személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, 

bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak 

egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban”3 – vagyis itt a kü-

lönneműek és azonos neműek kapcsolatáról is beszélhetünk. További eltérés a 

kettő között, hogy a bejegyzett élettárs státuszt foglal magába, ugyanis a jogalkotó 

egyenrangúvá kívánta tenni a házasság intézményével az effajta kapcsolatrend-

szert. Ez a státusz az anyakönyvvezető előtt tett kölcsönös akaratnyilvánítással és 

bejegyzéssel jön létre. Ezzel szemben a de facto élettársak között csak érzelmi-

gazdasági közösség áll fenn, nem beszélhetünk bejegyzésről, bár említést kell tenni 

az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásáról, amely a bizonyítás megkönnyítését 

szolgálja, de még ebben az esetben sem beszélhetünk bejegyzésről, csakis nyilván-

tartásba vételről. A de facto élettársak között tehát csak egy szerződéses viszony 

jön létre, mely az alábbiak szerint foglalható össze: „Az élettársi viszony a Ptk. 

szerint szerződés, amelyhez fűződhetnek ugyan családjogi joghatások, de – fősza-

bályként – csak akkor, ha legalább egy évig fennállt és az élettársaknak közös 

gyermeke van.”4 

Ezzel a megosztással azonban a jogalkotó további két alcsoportját különítette el 

a de facto élettársaknak, egyrészt azokat, akik között csakis szerződéses viszony áll 

fenn (éppen ezért rájuk csak a kötelmi jog szabályai irányadóak), másrészt pedig 

azok az élettársak, akik között a fennálló kapcsolatnak családjogi hatásai is vannak, 

rájuk a Családjogi Könyvben található rendelkezések is irányadóak. Ennek alapját 

a közös gyermek adja, ugyanis a jogalkotó védelemben kívánja részesíteni azokat a 

társas együttélési formákat, melyből közös gyermek származik. 

Annak ellenére, hogy a jogalkotó pontos fogalmat ad az élettársi kapcsolatok 

vonatkozásában, a tartalmi értelmezés számos kérdést felvet, melyekre a bírói gya-

korlat ad választ. Éppen ezért érdemes megvizsgálni az egyes fogalmi elemeket 

külön-külön, igaz, a bírói gyakorlat amellett foglal állást, hogy a lényegi jellemző-

ket együttesen és összességében5 kell vizsgálat tárgyává tenni, és csakis ez alapján 

állapítható meg, hogy a felek között állt-e fenn élettársi kapcsolat, vagy sem. 

Több esetben is kimondta a legfőbb ítélkező testület, hogy az élettársi kapcsolat 

létrejöttének és fennállásának megállapítása feltételezi, hogy az élettársak közös 

lakásban laknak, közös háztartást tartanak fenn, érzelmi kapcsolatban állnak, együ-

vé tartozásukat harmadik személyek felé nyíltan felvállalják, legalább hallgatóla-

gosan egyetértenek abban, hogy a közös gazdálkodásuk során szerzett vagyon kö-

zös is legyen (BH 122/2007), valamint az érzelmi közösségük az egymással szem-

beni támogatási kötelezettséget is feltételezi (BH 280/2004). Ezek a pozitív kritéri-

                                                 
3  2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (a továbbiakban: új PTK), 6:514. § (1) 

bek. 
4  PETRIK Ferenc (szerk.): Polgári jog: Kommentár a gyakorlat számára (II. kötet), HVG-

ORAC, Budapest, 2012, 140–141. 
5  SZEIBERT Orsolya: A házasságon kívüli partnerkapcsolatok kérdései: különös tekintettel 

az élettársak vagyoni viszonyaira, PhD-dolgozat, Budapest, 2009, 148–150. 
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umok azok, amelyek leginkább megtöltik tartalommal az élettársi kapcsolat definí-

cióját, ám ki kell emelni a legfontosabb negatív feltételt is. A Legfelsőbb Bíróság 

ugyanis azt is kimondta, hogy „ha a felek egyike házastársi élet- és vagyonközös-

ségben él, annak a ténye az élettársi vagyonközösség fennállásának a lehetőségét 

kizárja” (BH 504/2004) – vagyis amennyiben bármelyik félnek már van fennálló 

házassága, az lehetetlenné teszi, hogy mással élettársi kapcsolatot létesítsen. 

A joggyakorlatban leggyakrabban azonban két fogalmi elemnek van kiemelke-

dő jelentősége. Az első a felek tartós együttélésének szándéka, hiszen ha valaki 

élettársi kapcsolatot kíván létesíteni, az a Legfelsőbb Bíróság szerint a „végleges-

ség szándékával történő berendezkedést tételez fel” (BH 504/2004).  

A tartós együttélés azonban nem feltétlenül jelent folyamatos, megszakítás nél-

küli együttélést. Egy ilyen kivételes esetben a következő történt: Az alperesi jog-

előd Angliában élt, de Magyarországon ismerkedett meg a felperessel, akivel közö-

sen vásároltak meg és újítottak fel egy ingatlant. Ebben az ingatlanban éltek közö-

sen, bár eléggé sajátságos formában, mert az alperesi jogelőd hol itt, hol angliai 

lakásában tartózkodott, valamint a felperes is egy rövidebb időt Angliában töltött. 

Az elsőfokú és másodfokú bíróság eltérően ítélte meg a helyzetet, mert az első 

esetben nem minősítették a felek viszonyát élettársi kapcsolatnak, míg a másik 

esetben már igen, azzal a magyarázattal, hogy a felek mások felé igenis elismerték 

kapcsolatukat, és csakis amiatt volt szükség az alperesi jogelőd „ingázására”, mert 

ha véglegesen maradt volna Magyarországon, elveszítette volna az Angliában ka-

pott szociális és rokkantsági járulékait. A Legfelsőbb Bíróság az utóbbi indokkal 

értett egyet, és kimondta, hogy az a tény, hogy a feleknek két különböző államban 

volt lakása, és csak lehetőségeiknek megfelelően éltek közös háztartásban, még 

nem jelenti azt, hogy élettársi kapcsolat nem állt fenn közöttük (Legf. Bír. Pfv. II. 

21.744/2004). 

A másik fontos elem, mellyel a legfőbb bírói szerv leginkább foglalkozott, a fe-

lek között fennálló gazdasági közösség. Ez a leginkább megkövetelt fogalmi elem, 

melynek nem csak a jelentését határozta meg a Legfelsőbb Bíróság, de különösen 

nagy gondot fordít a fennállás vizsgálatára is. Az előbb említett ügy kapcsán hang-

súlyozta, hogy „csak akkor állapítható meg a gazdasági közösség, ha a felek nem 

csupán esetileg, egy-egy vagyontárgy megszerzésében vagy csupán az együttélés 

mindennapi kiadásai tekintetében működnek együtt, hanem a gazdasági tevékeny-

ségüket meghatározó célkitűzéseik az életközösség egész tartama alatt közösek, 

ennek eléréséhez pedig teljes körű együttműködést tanúsítanak, a jövedelmeiket 

közös céljaik érdekében együttesen használják fel” (Legf. Bír. Pfv. II. 21.744/ 

2004). 

Fontos kérdésként jelenik meg, hogy megállapítható-e a felek között fennálló 

élettársi kapcsolat, ha csak a felek egyike rendelkezik jövedelemmel, vagy jelentő-

sen nagyobb vagyona van a másik félhez képest. Egy ehhez kapcsolódó jogeset 

kapcsán – ahol is a felek 22 évig tartó együttélésüket vagyon hiányában kezdték, 

majd egyikük vállalkozásba kezdett, és nagy vagyonra tett szert – megállapítást 

nyert, hogy a huszonkét évig tartó, családi életet megvalósító együttélés élettársi 

kapcsolatnak minősítendő, annak ellenére, hogy a felek külön bankszámlával ren-
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delkeztek, és jövedelmeikkel önállóan gazdálkodtak. A vagyonelemek vizsgálatát 

követően ugyanis megállapítható volt, hogy mindkét fél szerepet játszott a vagyon-

gyűjtésben, illetve a jelentősebb, anyagi helyzetüket is érintő döntéseket közösen 

hozták meg (Legf. Bír. Pfv. II. 21.286/2005). 

Mindebből megállapítható, hogy az élettársi kapcsolat tartalmának pontos meg-

határozása kulcsfontosságú a felek közötti jogviszonyok rendezése érdekében. 

 

2. Az élettársak helyzete az Alkotmánybíróság döntése alapján 

Mint már korábban említettem, az élettársak jogi megítélésnek egyik legfontosabb 

alapja az Alkotmánybíróság egyik döntése volt. 2012. december 20-án született 

meg az az alkotmánybírósági határozat, mely megsemmisítette a családok védel-

méről szóló 2011. évi CCXI. törvény (Csvt.) bizonyos rendelkezéseit. Az érintett 

rendelkezés az alábbiak szerint hangzik: „A család a természetes személyek érzel-

mi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja 

egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat vagy a családba 

fogadó gyámság.”6 A normaszöveg csak és kizárólag három formáját ismeri el a 

családnak, nevezetesen a házasságot, az egyenesági rokoni kapcsolatot és a család-

ba fogadó gyámságot, viszont kizárja a modern társas együttélési módok más for-

máit, vagyis az élettársi kapcsolat valamennyi fajtáját. 

Az alapvető jogok biztosa felismerve a problémát, az Alkotmánybírósághoz 

fordult az érintett rendelkezés vizsgálata és megsemmisítése érdekében. Indoklásá-

ban hivatkozott egyfelől az emberi méltóság, másrészt az egyenlő bánásmód köve-

telményének sérelmére, melyeknek álláspontja szerint a hagyományos család esz-

méje nem tesz eleget. Emellett nemzetközi szerződésbe ütközés is megfigyelhető, 

ugyanis a Rómában, 1950. november 4-én kelt Emberi Jogok és Alapvető Szabad-

ságok Védelméről Szóló Egyezmény 8. cikke kimondja, hogy „Mindenkinek joga 

van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák”.7 

Álláspontja szerint azonban ez a nemzetközileg is deklarált alapjog sérülést szen-

ved a Csvt. 7. §-ának fenntartásával. Érvelésében kifejtette továbbá, hogy az Al-

kotmánybíróság korábbi esetjoga is foglalkozott a témával, bár leginkább az azo-

nos neműeket érintő bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét és az azzal kapcso-

latosan felmerült aggályokat vizsgálta. A de facto élettársak szempontjából azon-

ban ugyancsak fennáll ez a jogsérelem, hiszen a Csvt. vonatkozó rendelkezése őket 

is kizárja a család fogalmából. 

Az Alkotmánybíróság a kérdéskör vizsgálata során arra a döntésre jutott, hogy 

az érintett jogszabályi rendelkezést megsemmisíti. Indoklásában egyértelműen 

kifejezésre jutatta, hogy a család mint fogalom tartalmát nem határozhatja meg 

kizárólag a házasság intézménye, hiszen a változó társadalmi konvenciók egyre 

inkább az alternatív társas együttélési formák felé fordulnak. A fiatalok számára 

                                                 
6  2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről, 7. § (1) bek. 
7  1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő 

jegyzőkönyv kihirdetéséről, 8. cikk. 
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már nem a házasság intézménye és velejárói jelentik az összetartozás és a biztonság 

alapját. Egyre inkább teret hódít a szociológiai értelemben vett családfelfogás, 

melyre az Alkotmánybíróság is számos alkalommal hivatkozik határozatában. Fon-

tosnak tartja azonban felhívni a figyelmet egy korábbi döntésében szereplő indok-

ra, mégpedig, hogy „az Alkotmány a házasságot és a családot a magyar társadalom 

alapintézményének tekinti”,8 és ezért szükséges a jogintézmény alaptörvényi szintű 

védelme. Ez azonban felveti annak a problémáját, hogy a házasság és az élettársi 

kapcsolat nem tekinthető teljesen egyenrangú jogintézménynek, hiszen akkor a 

jogszabályi hierarchiában eltérő helyen szereplő elemek részesülnének ugyanolyan 

védelemben. Az Alaptörvény azonban a legmagasabb szintű jogforrás, így az állam 

törvényi szinten nem hozhat létre az alaptörvényi rendelkezésekkel megegyező, új 

jogintézményt. Ezzel összefüggésben azonban megállapította, hogy „az Alkot-

mányból nem a házassági kötelék mint együttélési forma egyedüli (kizárólagos), 

hanem a különös (kiemelt, alkotmányos szintű) védelme vezethető le, vagyis az 

alaptörvény nem zárja ki más, a házasságtól eltérő párkapcsolatok törvényi szintű 

oltalmát. A jogalkotónak tehát... lehetősége van a házasságon kívüli együttélési 

formákat is elismerni és törvényi szintű védelemben részesíteni”.9 

A testület érvelésének másik oldalát a gyermekek érdekei jelentik. Ezzel össze-

függésben ismét csak hivatkozott a szociológiai értelemben vett családfogalomra, 

és megállapította, hogy az alaptörvényi védelemnek ki kell terjednie azokra a „tar-

tós jellegű kapcsolatokra”10 is, amelyben közös gyermek található, ugyanis ilyen 

esetekben az intézményvédelmi kötelezettség azon része kerül előtérbe, amely a 

kapcsolatból eredő új életet oltalmazza, függetlenül attól, hogy az milyen jogszabá-

lyi szinten származó együttélési formából jön létre. Ezt erősíti egyfelől az Alaptör-

vény XVI. cikke, mely szerint „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”,11 

másfelől a Ptk. IV. Könyvének alapelvei között megtalálható gyermekek érdekei-

nek védelme, ami rögzíti „A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai 

fokozott védelemben részesülnek. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját csa-

ládjában nevelkedjék”.12 

Ehhez kapcsolódva érdemes lehet megvizsgálni a szociológiai értelemben vett 

családfogalom sajátosságait. Meg kell említeni, hogy eltérő nézetek alakultak ki 

arról, mi is lehet a definíció pontos tartalma. A szociológusok egy része ragaszko-

dik a tradicionális családfelfogáshoz, mely szerint a család alapja egyértelműen a 

házasság, valamint a vérségi kapcsolat lehet. Egyre nő azonban azon kutatók szá-

ma, akik a társadalmi változásokkal összefüggésben, azokat követve próbálják 

meghatározni a család szó tartalmát. Egyetértek azzal a gondolatmenettel, mely 

szerint „Az ember társas lény, a családi együttélés számára a legtermészetesebb 

                                                 
8  154/2008. (XII. 17.) AB határozat. 
9  43/2012. (XII. 20.) AB határozat. 
10  43/2012. (XII. 20.) AB határozat. 
11  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XVI. cikk. 
12  új Ptk. 4:2. § (1)–(2) bekezdés. 
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együttélési forma, amely testi, lelki, szellemi fejlődése számára a legkedvezőbb. 

Ezen még az sem változtat, hogy egyes kultúrákban más és más elképzelések élnek 

arról, hogy kik alkotják a családot. Sokféle család létezik, beleértve a házasság 

nélküli együttélést, az újraegyesült családokat, az egyszülős családot, a gyermekte-

len párokat, esetleg a kommunákat, és akár a gyermeket nevelő homoszexuális 

párokat is. Közös ezekben a kis-közösségekben, hogy tagjai testben és lélekben 

összetartoznak”.13 A családmodellek tekintetében dinamikusság figyelhető meg, a 

társadalmi változások egyértelműen hatással vannak a tartalom meghatározására. 

Sokan hajlamosak ezt válságjelzésként kezelni, azaz hogy a hagyományos család-

modell veszélyben van. Az előbb idézett kutatás azonban egyfajta változásnak 

tekinti ezeket a jelenségeket, nevezetesen például a házassági hajlandóság csökke-

nését, a házasságon kívüli partnerkapcsolatok felerősödését. A változás pedig pozi-

tív is lehet, és egyre inkább szerephez juttatja a család funkcióit. Kilenc funkciót 

különböztethetünk meg14: 

1. Biológiai funkció: A társadalom „utánpótlása” szempontjából leginkább a 

reprodukció tölt be kiemelkedő szerepet, és bármely családmodellről legyen 

is szó, ez a funkció mindig jelen van. 

2. Gazdasági funkció:  „A család a gazdaság, a termelő munka szervezeti egy-

sége is.”15 A család gazdasági funkcióját két összetevő alkotja, egyrészt jö-

vedelemből gazdálkodó közösség, másrészt a család mint szervezet gazdasá-

gi haszonnal működik (például a házimunka felosztása, lakás karbantartása, 

gyermekgondozás stb.). 

3. Az érzelmi szükségleteket kielégítő funkció: Idesorolható többek között a szü-

lő-gyermek viszonya, érzelmi kapcsolata, másrészt a partnerek között fenn-

álló érzelmi közösség. 

4. Társadalmi státusz meghatározása: Ez a funkció biztosítja a társadalmi stá-

tuszok újratermelődését a nevelés, a szocializáció és az értékátadás eszközé-

vel. 

5. A betegek ellátása és az öregekről való gondoskodás: Ez a funkció a szocio-

lógusok szerint inkább a korábbi időkben volt megfigyelhető, amikor is az 

idősebb generáció anyagiakkal próbálta pótolni a testi, fizikai erejének és 

hasznosságának csökkenését. A fiatalabb családtagok tisztelték és segítették 

az idősebbeket, próbáltak tanulni az élettapasztalataikból, ma azonban egyre 

inkább ennek az ellenkezője figyelhető meg. 

6. A kulturális igény felkeltése, a szabadidő irányítása: Szintén egy kevésbé ér-

tékesnek tartott funkció jelenleg. A modern élet sajátossága, hogy a család-

tagok nem töltenek egymással kellő időt, nem járnak együtt szórakozni. En-

                                                 
13  BUDONYI Edit–BUSI Etelka–HEGEDŰS Judit–MAGYAR Erzsébet–VIZELY Ágnes: A gya-

korlati pedagógia néhány alapkérdése – Család, gyerek, társadalom, Bölcsész Konzor-

cium, 2006, 9. http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf (Letöltve: 2016. május 18.) 
14  BUDONYI–BUSI–HEGEDŰS–MAGYAR–VIZELY: i. m. 14–18. 
15  Uo. 15. 
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nek okai között szerepelhetnek az anyagi nehézségek vagy éppen a túlzott 

munkateher, ami a mai társadalomban egyértelműen megfigyelhető. 

7. A családtagok életének irányítása és ellenőrzése: A modern időkben ez te-

kinthető a leginkább ellentmondásos funkciónak. Az ellentmondásosság egy-

részt a generációk közötti világnézeti különbségekből adódik, másrészt a 

megváltozott életritmusból és ugyancsak az időhiányból ered. 

8. Szocializációs, nevelési funkció, személyiségformálás: A család az elsődleges 

szocializáció színtere, hiszen a gyermek itt tanulja meg azokat az alapvető 

magatartási mintákat, konvenciókat, melyeket később a társadalom részeként 

is alkalmaz. Éppen ezért ennek a funkciónak rendkívül fontos szerepe van. 

9. Támogató funkció: A család az egyén énképének, önértékelésének forrása is, 

képes akár a fizikai, akár az érzelmi problémák rendezésében segítséget 

nyújtani. A családtagok közötti érzelmi kötődés az, ami ezen funkció alapja-

ként szolgál. 

Ezek a funkciók többé-kevésbé minden családfogalomban megtalálhatóak, 

azonban fontosságuk megítélése eltérő lehet. 

E rövid kitekintés után térjünk vissza az Alkotmánybíróság 43/2012. (XII. 20.) 

AB határozatához, melyben nemcsak a Csvt.-ben szereplő családfogalom tartalmi 

kifogásolhatóságát érintette, hanem azt is kifejtette, hogy a definíció változatlanul 

hagyása jogbizonytalanságot is teremt. Más hatályos joganyagban, más kontextus-

ban is előkerül a család kifejezés, például a vagyoni viszonyok rendezésével, tá-

mogatások elosztásával vagy akár összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatosan. 

„Ez az állapot pedig – főleg, ha a jogalkalmazó megkísérli e szerteágazó jogszabá-

lyok család-kifejezéseit a Csvt. által adott család-fogalommal összhangban interp-

retálni – párhuzamos vagy éppen egymással ütköző értelmezésekhez és ebből kifo-

lyólag bizonytalan, kiszámíthatatlan jogalkalmazási gyakorlathoz vezet.”16 

Mindezek alapján megállapította, hogy a fogalom egy eléggé leszűkített definí-

ciót ad, és nem képes eleget tenni a szükséges intézményvédelmi kötelezettségé-

nek. 

A határozathoz kapcsolódóan született egy párhuzamos indoklás, valamint több 

különvélemény is. A párhuzamos indokolásban Lévay Miklós megjegyezte, hogy 

„a családban éléshez való jog gyakorlása nem lehet a törvényalkotó által meghatá-

rozott követelmény teljesítése, hanem csakis a személyiségi jog kibontakoztatása, 

és mint ilyen, alapjogi védelemben részesül minden ezt szűkítő vagy korlátozó 

jogszabállyal szemben. Alapjogi természete azonban nem zárja ki a társadalmi 

összefüggés fontosságát, sőt, ez utóbbi még külön erősíti is a családban éléshez 

való jog tartalmát”.17 Ezzel szemben a különvélemények is elismerik a házasságon 

kívüli partnerkapcsolatok családjogi jellegét, azaz hogy ezeket a kapcsolati formá-

kat is családnak kell tekinteni, ám nem értenek egyet azzal, hogy a Cstv. érintett 

paragrafusát meg kellene semmisíteni. Balsai István szerint „azzal, hogy a jogalko-

tó az egyes jogosultságok terén eltérő joganyagokban más és más módon közelíti 

                                                 
16  43/2012. (XII. 20.) AB határozat. 
17  43/2012. (XII. 20.) AB határozat párhuzamos indokolása. 
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meg a család fogalmát, önmagában nem valósít meg alaptörvény-ellenességet, 

ugyanakkor nem vezethető le annak kötelezettsége, hogy a Csvt.-ben a létező meg-

határozások lehető legtágabb formáját kellene alkalmazni”.18 Pokol Béla pedig az 

általa készített különvéleményben kiemeli, hogy nem ért egyet az alkalmazott dön-

tési technikával, szerinte ugyanis a korábbi AB határozatok, melyek még az Al-

kotmányon és nem az Alaptörvényen alapultak, nem alkalmazhatóak. 

Mindebből számomra egyértelmű, hogy az Alkotmánybíróság volt az első állo-

mása az élettársi kapcsolatok családként történő elismerésének. 

 

3. Az élettársakra vonatkozó rendelkezések helye az új Ptk.-ban 

Ami a polgári jogi szabályozást illeti, a szakemberek között is eltérő a megítélése a 

2013. évi V. törvény, az új Polgári törvénykönyv sajátos megoldási rendszerének. 

A specialitása éppen abban rejlik, hogy megosztott a szabályzás, hiszen az élettár-

sakra vonatkozó szabályanyag egy része a családjog területére került, másik része 

pedig a kötelmi jog paragrafusai között maradt. Ez a kettősség joggal szolgáltat 

alapot arra, hogy megkérdőjelezzük, mik is valójában az élettársak. Egy sajátos 

szerződésről lenne szó? Vagy inkább egy családjogi specifikumról?  

Ahhoz, hogy a választ megkapjuk, össze kell vetnünk a normaszöveget a jogal-

kotói akarattal, fel kell tárni, hogy mely tényezők erősítik a kötelmi jelleget, és 

melyek a családjogi vonásokat. 

Az élettársakra vonatkozó szabályanyagnak és a kötelmi jog kapcsolatának je-

lentős múltja van, hiszen amikor az élettársakra vonatkozó első normák megjelen-

tek, a Polgári törvénykönyv kötelmi jogi részében kaptak helyet. Az 1977. évi IV. 

törvény volt az, amely először deklarálta az élettársak vagyoni jogait. Kimondta 

ugyanis, hogy az együttélésük alatt szerzett vagyon tekintetében közös tulajdon jön 

létre a szerzésben való közreműködés arányában.19 Ez az egyetlen passzus volt 

tehát, ami alternatívát adhatott a házasságkötés nélküli párkapcsolatok vonatkozá-

sában. Emellett az élettárs definíciója is megjelent, igaz ekkor még csak egy nő és 

egy férfi között állhatott fenn élettársi kapcsolat. 1996-ban újabb módosítás történt, 

mely szerint ,,Az élettársak – ha jogszabály másként nem rendelkezik – két, házas-

ságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélő 

személy”.20 A definíció tehát változott, tekintettel arra, hogy már azonos neműek is 

létesíthettek élettársi kapcsolatot, majd később létrejött a bejegyzett élettársi kap-

csolat intézménye is. 

Mindezek alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy miért éppen a kötelmi jog 

szabályai közé került mindez. Úgy vélem, a válasz erre az lehet, hogy máshová 

nem illett. Hiszen ha a fogalmat értelmezzük, az egyértelműen kizárja a házasság-

kötés szándékát az élettársak között. Ha nincs házasság, nem jön létre család sem, 

                                                 
18  43/2012. (XII. 20.) AB határozat; Dr. Balsai István alkotmánybíró különvéleménye. 
19  1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. 

évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről, 578. § (1) bek. 
20  1996. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. 

évi IV. törvény módosításáról. 
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és így hogyan is lenne köze a családjoghoz. A korabeli megítélés szerint ugyanis 

csakis a házastársi kapcsolat lehet egy család alapja, a hagyományoknak megfele-

lően. Ez a válasz akkor elfogadható is volt, de manapság úgy vélem, nem. A jogal-

kotó mégis a tradíciók erejét adja magyarázatul arra, hogy miért is kell az élettár-

sakra vonatkozó szabályanyag egy részét a kötelmek normái között marasztalni. 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával a korábbi L cikk kibővült 

a következővel: „A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek 

viszony.”21 Ez a módosítás egyértelműen a házasságot tekinti a család fogalmi 

elemének, élettársakról szó sincs. A magyarázat az indoklás szerint a tradicionali-

tásban22 rejlik. Látható, hogy a legfelsőbb szinteken is arra törekszenek, hogy az 

élettársi viszonyt ne tekintsék családnak, gyengítve ezzel helyzetüket.  

Nincs ez másképp azonban az új Polgári törvénykönyvben sem. A szakbizottság 

által elkészített javaslat ugyanis a társadalmi megítélés változásainak hatására, az 

európai államok tapasztalatait figyelembe véve egyértelműen a családjog szabályai 

közé kívánta elhelyezni az élettársakra vonatkozó normákat. Ám a javaslat benyúj-

tását követően aggályok merültek fel a Kereszténydemokrata Néppárt részéről, és 

egy módosító indítvánnyal azonnal megvétózták a javaslatot, és erőteljesen kiálltak 

amellett, hogy az élettársakat nem lehet családnak tekinteni semmiképpen sem, 

inkább egyfajta szerződéses viszonyról beszélhetünk, így a kötelmi jogban a helye. 

A magyarázatuk,23 melyet a módosító javaslat indokolásában találunk, vélemé-

nyem szerint bizonytalan lábakon áll. A jogalkotót azonban sikerült meggyőzni, 

hiszen az élettársakra vonatkozó normák nagy része a kötelmi jog szabályai között 

maradt. Viszont jogosan merül fel a kérdés, hogy bizonyos rendelkezéseknek miért 

kellett mégis a családjogi könyvbe kerülniük. 

Szeibert Orsolya álláspontja szerint „azáltal, hogy a gyermektelen élettársak 

(azok is, akiknek esetleg egészségügyi okok miatt nem lehet gyermeke?) a kötelmi 

jog körében kerülnek szabályozásra – illetve maradnak – anélkül, hogy a kapcso-

latnak tartási, lakáshasználati, öröklési jogi következményei lennének, egyértelmű-

en visszalépünk a Ptk. jelenleg hatályos szabályozásához képest”.24 Egyet kell 

                                                 
21  Magyarország Alaptörvénye, L cikk, (1) bek. 
22  „A Javaslat célja, hogy megerősítse a társadalmi alapintézménynek minősülő család 

alaptörvényi szintű védelmét a történelmi hagyományoknak megfelelően.”  Magyaror-

szág Alaptörvényének negyedik módosítása, részletes indoklás. 
23  „Az élettársak között magánjogi jogviszony áll fenn. E magánjogi jogviszony alapja a 

felek szerződése, melyben mindenre kiterjedően rendezhetik kapcsolatukat” – olvasható 

a T/7971/106 számú módosító javaslat indokolásában. Előzetesen még az is kijelentik, 

hogy aki élettársi kapcsolatot létesít, az lemond a házasság intézményéről és annak jog-

hatásairól, így nem tekinthető családnak. Számomra az tűnik ki ebből, hogy aki nem há-

zasodik meg, az sohasem akar családot, gyermeket stb., ami azért erős túlzás, hiszen az 

nem törvényszerűség, hogy ha valaki gyermeket szeretne, először az anyakönyvvezető-

höz rohan, hogy házasságot kössön. 
24  SZEIBERT Orsolya: Élettársak – a villikirály lányai vagy szürkéllő fűzfák?: A de facto 

élettársi kapcsolat szabályozásának margójára. http://ptk2013.hu/szakcikkek/szeibert-
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hogy értsünk ezen állításokkal, hiszen hiába nem volt átfogó szabályozás a korábbi 

Polgári törvénykönyvben, a most érvénybe lépő normák ugyancsak szűk körben 

biztosítanak jogi védelmet azon élettársak számára, akiknek nincs közös gyerme-

kük. 

Az előzőekben láthattuk, hogy a jogalkotó miért is helyezte az élettársakra vo-

natkozó szabályokat a kötelmi jog normái közé, érdemes azonban megvizsgálni a 

kérdés másik oldalát is, azaz hogy élettársak esetében beszélhetünk-e családról? 

Véleményem szerint ugyanis a jogalkotó számára sem egyértelmű a válasz, hiszen 

annak ellenére, hogy kitartóan hangsúlyozza a szerződéses jelleget, mégis ellent-

mondásba ütközhetünk a normaszövegek és indoklások tekintetében. 

Először is vizsgáljuk meg a család fogalmát. A 2011. évi CCXI. törvény, mely a 

családok védelméről szól, a következőként határozta meg a definíciót: „A család a 

természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcso-

latrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni 

kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság.”25 Ez a meghatározás azonban nem 

volt elfogadható, mint már említettem, az Alkotmánybíróság a 43/2012. (XII. 20.) 

AB határozatában megsemmisítette ezt a passzust, főként mert a modern együttélé-

si formákat kizárta, így azok védelme nem volt biztosított. 

Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy ezeket a társas kapcsola-

tokat26 igenis el kell ismerni, illetve az alkotmányos védelmük levezethető az alap-

törvény megfelelő paragrafusaiból, ugyanakkor véleményem szerint sokkal na-

gyobb jelentőséggel bír az indokolás következő mondata: „a családokat megillető 

alaptörvényi védelem kiterjed azokra a tartós jellegű társkapcsolatokra is, ame-

lyekből közös gyermek származik.”27 A közös gyermek tehát a kulcs, és miért is ne 

születhetne egy férfi és egy nő élettársi viszonyából gyermek. Ez az első momen-

tum, amely véleményem szerint a családjogi jelleget erőteljesen alátámasztja. 

Érdemes azonban összevetni a család megsemmisített definícióját az élettársi 

kapcsolat meghatározásával: 

 
A család a természetes személyek érzelmi és 

gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcso-

latrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő 

házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, 

vagy a családba fogadó gyámság.28 

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasság-

kötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és 

gazdasági közösségben (a továbbiakban: életkö-

zösség) együtt élő személy között, akik közül 

egyiknek sem áll fenn mással házassági életkö-

zössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy 

élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymás-

sal egyenesági rokonságban vagy testvéri kap-

csolatban.29 

                                                                                                                            
orsolya-elettarsak-a-villikiraly-lanyai-vagy-szurkello-fuzfak/1699 (2013) (Letöltve: 

2016. május 18.) 
25  2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről, 7. § (1) bek. 
26  Elsősorban a de facto élettársakról és a bejegyzett élettársakról van itt szó. 
27  42/2012. (XII. 20.) AB határozat, [39].  
28  2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről, 7. § (1) bek. 
29  Új Ptk. 6:514. § (1) bek. 
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Látható, hogy mindkettő érzelmi, gazdasági közösségen alapuló kapcsolatrendszer 

(persze sajátos eltérésekkel), amely ismételten azt bizonyítja, hogy az élettársaknak 

a családjogban a helye. 

Mindazonáltal számos vonása van a szabályanyagnak (de itt is hangsúlyozni 

kell az eltéréseket), amely hasonló vonásokat mutat a házasságra vonatkozó nor-

maanyaggal. Gondolok itt elsősorban a vagyonjogi szerződésre, vagyis hogy a 

felek szabadon rendezhetik vagyoni viszonyaikat az együttélés tartamára. A házas-

társak esetén már korábban is volt erre lehetőség, élettársakra vonatkozó szabály 

csak most, az új Polgári törvénykönyvben jelent meg. Emellett a lakáshasználat 

rendezésére szolgáló normák is erőteljes hasonlóságot tükröznek. Nem beszélve 

arról, hogy házasság „akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az 

anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt”.30 

Élettársak esetén hasonló intézmény a 2010. január 1-jén bevezetésre került Élet-

társi Nyilatkozatok Nyilvántartása, amely esetében az élettársak kérhetik a köz-

jegyzőtől, hogy vegye fel a kapcsolatuk létesítéséről vagy megszüntetéséről szóló 

nyilatkozatukat a nyilvántartásba.31 

Mindezeken túlmenően a jogalkotási folyamat során is a családjogi jelleget kí-

vánták előtérbe helyezni és hangsúlyozni, hiszen már a Polgári törvénykönyv kon-

cepciójának kidolgozásakor is amellett foglaltak állást, hogy a családjog területére 

kerüljön a szabályanyag.32 

Mindezek számomra világossá teszik, hogy az élettársi kapcsolatok szabály-

anyagának inkább a családjogban a helye, mert helytállóbb érveknek tartom az 

előbb leírtakat, szemben a jogalkotói magyarázattal. 

Emellett egyet kell értenem Kőrös András alábbi állításával: „Az élettársi kap-

csolatok szabályainak kétfelé osztása az említett alapon – szerződéses vagy család-

jogi kapcsolat – technikailag tökéletlenül sikerült.”33 Erre példaként említhető, 

hogy a hatályba lépő szabályanyag alapján a tartás egyszeri juttatással történő telje-

sítéséről azok az élettársak is megállapodhatnak (vagyis ugyebár szerződést köt-

hetnek), akiknek nincs közös gyermekük, és kevesebb, mint egy éve élnek együtt. 

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy nem lehet és nem is kell különbséget 

tenni szerződéses és családjogi élettársak között, mert az effajta kapcsolat inkább 

családjogi sajátosságokkal bír, és nem tekinthető egyfajta polgári jogi szerződéses 

viszonynak.34 

                                                 
30  Új Ptk. 4:5. § (1) bek. 
31  Itt jegyezném meg azonban, hogy az élettársi kapcsolat az életközösség létesítésével 

létrejön, nem a bejegyzés konstituálja. Mindazonáltal a bizonyítást jelentősen meg-

könnyítheti. 
32  HEGEDŰS Andrea: Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintet-

tel a polgári jogi kodifikációs folyamatra, PhD-dolgozat, Szeged, 2008, 76–78. 
33  KŐRÖS András: A családjog jövője: Az új Ptk. családjogi könyve – a 2013. évi V. tör-

vény és a Szakértői Javaslat összevetése; Első rész: Alapelvek, Házasság, Élettársi kap-

csolat; Családi Jog 2013/3, 8. 
34  KŐRÖS András (szerk.): Az új Ptk. magyarázata III/VI.: Polgári jog. Családjog, HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013, 147–148. 
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4. Záró gondolatok 

Az idő előrehaladtával a változások is beköszöntenek. Nincs ez másképp a társas 

kapcsolatok vonatkozásában sem. A házasság intézménye, a tradíciók egyre kisebb 

népszerűségnek örvendenek. A fiatalok érzelmi-gazdasági közösségük kialakítása 

során már nem igénylik a hagyományos alternatívákat, modernebb megoldásokat 

keresnek. Ezek a kapcsolatok azonban nem részesültek megfelelő védelemben 

korábban, a szabályozás kellően minimális volt. Egyre több lett azonban az alterna-

tív társas kapcsolatból eredő jogvita, mely elkerülhetetlenné tette azt, hogy részle-

tesen foglalkozzanak vele. 

A jogalkotó sokáig nem rendezte ezeket a kérdéseket, mára már azonban elen-

gedhetetlenné vált a probléma kezelése. Ennek okán megindult a jogalkotási fo-

lyamat, kidolgozásra (és ezzel együtt elismerésre) került elsőként a bejegyzett élet-

társi kapcsolat, majd most az új Ptk.-ban a de facto élettársi kapcsolat rendszere. 

Elsőként megszületett a Családjogi Könyv normaszöveg-tervezete, melyet az 

igazságügyért felelős minisztérium külső szakértők bevonásával dolgozott ki. 2005 

júniusában megtárgyalásra is került az elkészített anyag, és egyetértés született a 

tekintetben, hogy vitára alkalmas. 2007-ben a kodifikációért felelős tárca folytatta 

az átdolgozást az időközben beérkező szakmai észrevételek figyelembevételével, 

és ennek eredményeként 2008-ra elkészült a Szakértői Javaslat, végül további 

szükséges átdolgozásokat követően 2011 decemberében a Kodifikációs Főbizottság 

elfogadta a Bizottsági Javaslatot, és ezt terjesztette be a Kormány az Országgyűlés 

elé. 2013. február 11-én – számos módosító indítványt követően – nagy többséggel 

elfogadásra, majd 2013. évi V. törvényként kihirdetésre került az új Polgári tör-

vénykönyv és ennek részeként természetesen a családjog normaanyaga.35 

Véleményem szerint a végleges joganyag számos kívánni valót hagy maga után, 

melyre jelen tanulmányban igyekeztem is felhívni a figyelmet. Úgy gondolom, 

hogy a házasságon kívüli társas kapcsolatokat érintően született joganyag követke-

zetlen, és nem teremt kellő jogbiztonságot az érintettek számára. 

Csatlakozva számos szakember, valamint az Alkotmánybíróság álláspontjához, 

úgy vélem, a probléma gyökere egyértelműen az, hogy családnak tekinthetjük-e az 

élettársakat. Ez a kérdés ugyanis a mai napig nem egyértelmű számomra. Az Al-

kotmánybíróság álláspontja szerint „a család alkotmányos védelme nemcsak a há-

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

vonatkozik”.36 Vagyis megállapítást nyert, hogy a család fogalma nem azonosítható 

csupán a házasságkötés által létrejött közösséggel, hanem az élettársakat is meg 

kell hogy illesse a megfelelő jogi védelem. Ez a jogi védelem azonban nem lehet 

megfelelő, amíg különbséget tesznek az élettársak életmódja alapján. Azon felek 

esetén ugyanis, akiknek nincs közös gyermekük, nem beszél a jogalkotó családról, 

csakis kötelmi jogviszonyról. Ez pedig szerintem elemi hiba, hiszen ha két ember 

akár hosszabb, akár rövidebb ideig együtt él, közösen gazdálkodik, és együtt dönt a 

                                                 
35  KŐRÖS András: A családjog jövője…, 1. 
36  43/2012. (XII. 20.) AB határozat. 
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közös célokról és közös jövőről, akkor miért ne tekinthetnénk őket családnak. A 

joganyagban sajnálatos módon az jut érvényre, hogy csak a gyermek léte lehet az a 

tény, amely családjogi joghatásokat eredményezhet. E kérdésben egyetértek az 

előbbiekben idézett AB határozathoz csatolt párhuzamos véleményben foglaltak-

kal, miszerint „A családnak… nemcsak a gyermekek születésében és felnevelésé-

ben van szerepe, hanem ennél jóval több mindenben. A család az élet komplex 

közege. Ebbe beletartozik a testi-lelki gondoskodás, az együttérzés kifejezése, a 

családtagért való helytállás is”.37 

Szintén a jogalkotó következetlenségére utal, hogy hiába nyújt családjogi vé-

delmet (és ezáltal többletjogokat) azon élettársak számára, akiknek gyermekük van, 

mégis akarva akaratlanul különbséget tesz a közös, illetve a felek előző kapcsolatá-

ból származó és így az élettársak közösségébe bevitt gyermekek között. Utóbbi 

esetben ugyanis nem biztosítja a Családjogi Könyvben található valamennyi jogi 

védelmet, igaz, e kérdésre megoldást jelenthet a családjog egyik legfontosabb alap-

elve, a gyermekek érdekének védelme. 

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy az élettársak közötti jogviszonyok sza-

bályozása jelentősen kibővült a korábbi joganyaghoz képest és áttörést hozott, ám 

számos kérdésben bizonytalanságot is eredményez. A hiányosságok pótlása és a 

hibák kiküszöbölése elengedhetetlen, viszont még várat magára. 

  

                                                 
37  43/2012. (XII. 20.) AB határozat párhuzamos indoklása. 


