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Dombos Tamás Úr részére,

ügyvivő
Háttér Társaság

Tisztelt Uram!
A hivatalunk részére 2019.04.12. napján, elektronikus úton küldött levelére hivatkozással, az
alábbiakról tájékoztatom.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Bet.) alapján
az azonos nemű személyek között külföldön kötött házasság anyakönyvezhető. Amennyiben
nevezettek nem kívánják külföldön anyakönyveztetni a házasságukat, úgy a házaspárnak a
beutazást követően lehetősége van anyakönyvvezető előtt személyesen megjelenni, és bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesíteni.
A Bet. 1. -a értelmében 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 létesíteni.
A Bet. 3.

(1) bekezdése alapján, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a

rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell a házasságra vonatkozó
szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra; a házastársra vagy házastársakra vonatkozó
szabályokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra; az özvegyre vonatkozó
szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettársára; az elvált személyre
vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették; a
hajadonra, nőtlenre vonatkozó szabályokat arra a személyre, aki még nem volt házas, és
bejegyzett élettársi kapcsolatot még nem létesített; és a házaspárra vonatkozó szabályokat a
bejegyzett élettársakra.
A fenti jogszabály törvényi indoklása szerint a törvény általánosan egyértelművé teszi, hogy ahol
jogszabály a házastársakra, házaspárra vagy a házasságra vonatkozóan állapít meg jogokat vagy
kötelezettségeket, azokat a szabályokat a bejegyzett élettársakra, illetve a bejegyzett élettársi
kapcsolatra is megfelelően érteni kell. így a bejegyzett élettársi kapcsolatra a törvény által nem
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény családjogról
szóló Negyedik Könyvének házasságra vonatkozó szabályai alkalmazandók. Továbbá a
bejegyzett élettársakat mindazok az adójogi, munkajogi, szociális, bevándorlási, honosítási stb.
kedvezmények megilletnék, mint a házasságban élőket, illetve ugyanazok az eljárási szabályok is
vonatkoznának rájuk, mint a házastársakra.
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
2. da) pontja alapján családtag többek között a harmadik országbeli állampolgár vagy a magyar
állampolgár házastársa. A Bet. 3. (1) bekezdés a), b) és f) pontja alapján - álláspontunk szerint
— a Harmtv. 2.
d) pontjában meghatározott „házastárs" családtagi kategória a bejegyzett
élettársakra is kiterjed. A fentiekre tekintettel azonos nemű személyek amennyiben bejegyzett

élettársi kapcsolatban élnek lehetőségük van családi együttélés biztosítása célú tartózkodási
engedély előterjesztésére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Igazgatóság megtette a szükséges intézkedéseket a Hivatal
honlapján szereplő család együttélés biztosítása célú tájékoztató módosítása iránt.
A fentieken túl tájékoztatom, hogy Hivatalunknak általános - minden ügyre alkalmazható állásfoglalási kötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján nincs, és az Alkotmánybíróság
60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban a levelünkben foglaltak
szakmai véleménynek minősülnek, kötelező erővel nem bírnak.
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