
 

 

  

 

A Háttér Társaság a Melegekért 1995-ben alakult, kiemelten közhasznú társadalmi 
szervezet, Magyarország legnagyobb leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) 
civil szervezete. Az egyesület telefonos lelkisegély-szolgálatot, jogsegélyszolgálatot, 
HIV/AIDS megelőzési programot és a nyilvánosság számára is nyitva álló archívumot 
működtet. Emellett rendszeresen folytatat kutatási és képzési programokat, véleményezi az 
LMBT embereket érintő jogszabályokat. Az egyesület a Magyar LMBT Szövetség egyik 
alapító tagja, és aktívan részt vesz az ILGA-Europe és a Transgender Europe európai 
ernyőszervezetek munkájában. 
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A Háttér Társaság a Melegekért egyesület áttekintette az egyes gyermekvédelmi és 
családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés társadalmi vitára 
bocsátott tervezetét, különösen annak örökbefogadásra vonatkozó rendelkezéseit. A vonatkozó 
törvényekkel ellentétben az örökbefogadási eljárás során használt adatlapok nem tartalmazzák a 
bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét, így az örökbeadást vagy örökbefogadást tervező 
bejegyzett élettársak családi állapotukat az adatlapokon nem tudják feltüntetni.  

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 2009. 
július 1-jén lépett hatályba. A törvény „bejegyzett élettársi kapcsolat” néven új családjogi 
intézményt vezetett be az azonos nemű párok számára. A 6/2003. (III. 7.) BM rendelet szerint a 
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített személyek hivatalos családi állapota „bejegyzett élettárs”. 
Az elnevezés hasonlósága ellenére a bejegyzett élettársak élettársnak nem minősülnek, mivel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685/A. §-a a bejegyzett élettársakat az élettárs 
fogalmából kizárja. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 135. § (5) bekezdése szerint ugyanakkor „a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a 
gyámhivatal kezeli (…) b) az örökbe fogadni szándékozó személy családi állapotára, fennálló 
házasságára, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatának tényére (…) vonatkozó adatokat (…); c) 
az örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, 
vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat.” 

A jelenlegi tervezet tartalmazza a gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyámhivatalok, valamint a 
nyílt örökbefogadásban közreműködő közhasznú szervezetek által használandó adatlapokat. Ezen 
adatlapok azonban sem a vérszerinti anya, illetve apa, sem pedig az örökbefogadni szándékozó 
anya, illetve apa családi állapota esetén sem tartalmazzák a „bejegyzett élettárs” családi állapot 
megnevezést. Ennek következtében a bejegyzett élettárs családi állapotú vérszerinti szülők, illetve 
örökbefogadásra jelentkező személyek hivatalos családi állapotukat nem tudják a vonatkozó 
űrlapokon feltüntetni. Véleményünk szerint azon túlmenően, hogy ez gyakorlati problémákhoz 
vezethet mind az érintett szülők, mind pedig a hatóságok számára, a rendelettervezet az 
Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése által tiltott, egyéb helyzet (szexuális irányultság) szerinti 
hátrányos megkülönböztetést valósít meg a meleg és leszbikus párokkal szemben. 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a tervezetben található adatlapokon a családi állapot 
mezők a bejegyzett élettársi kapcsolat kategóriájával egészüljenek ki.  


