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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. június 5-én honlapján közétett előterjesztése 
tartalmazza azokat a kormányzati feladatokat, amelyek célja az új Polgári Törvénykönyv és a jogrendszer 
közti harmónia megteremtése. A dokumentum az általános alapelvek lefektetése mellett konkrétan is 
kiemel néhány olyan új intézményt, fogalmat, amelynek átvezetésére a tárcáknak különösen figyelniük 
kell. Véleményünk szerint a dokumentumnak részletes iránymutatást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, 
hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye milyen formában jelenjen meg az egyes ágazati 
jogszabályokban, illetve elő kell írnia a teljes jogrend átvilágítását a házasság és az élettársi kapcsolat 
közti indokolatlan különbségtételek felszámolása érdekében. 

A BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT 

A bejegyzett élettársi kapcsolatot új intézményként a 2009. évi XXIX. törvény vezette be, de megjelenik a 
Polgári Törvénykönyv Családjogi könyvében is. Mint arra 2008. novemberi és 2009. májusi 
véleményünkben felhívtuk a figyelmet, a jogbiztonság szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a 
bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye egységes formában, jól átgondolt szempontok szerint jelenjen 
meg a különböző jogszabályok rendelkezéseiben. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a tárcák ad hoc 
módon, a jogrendszerben komoly koherencia-zavart okozva vezetik át a törvényeken a bejegyzett 
élettársi kapcsolat intézményét.  

Különösen súlyos a helyzet, amikor a módosító jellegű törvények úgy módosítanak más törvényeket, hogy 
az éppen aktuálisan módosított paragrafusokba beemelik a bejegyzett élettársai kapcsolatot, érintetlenül 
hagyják viszont a törvény további paragrafusait. Erre példa a Parlament előtt fekvő T/9817. sz. egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely az 
Illetéktörvény 18. §-át módosítva beemeli a törvénybe a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ám a törvény 
további 44 helyén csak a házastárs jelenik meg, azt sugallva, hogy csak az az egy paragrafus vonatkozik a 
bejegyzett élettársakra.  

Véleményünk szerint szükség van rá, hogy az előterjesztés egészüljön ki olyan szakasszal, amely 
egyértelmű iránymutatást ad a tárcáknak a bejegyzett élettársi kapcsolattal kapcsolatos 
törvénymódosítási irányelvekről. Ha a Minisztérium – az általános utaló szabály megőrzése mellett – az 
átvezetés mellett dönt, valamennyi jogszabályban meg kell jeleníteni a házastársak mellett a bejegyzett 
élettársakat is. Ha ilyen átvezetést a Minisztérium nem lát szükségesnek, a tárcák kapjanak arra 
vonatkozó iránymutatást, hogy a házastársak mellett a bejegyzett élettársakat külön nem szabad 
megemlíteni, mert rájuk az általános utaló szabály vonatkozik.   

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT 

A bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetése mellett is várható, hogy sok azonos nemű pár nem a 
házassághoz hasonló együttélési formát, hanem az élettársi kapcsolatot választja, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy az élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokról is szót ejtsünk. Az új Polgári Törvénykönyv 
jelentősen átalakítja az élettársi kapcsolat szabályozását: az élettársi kapcsolatot családjogi 
intézményként ismeri el és bővíti annak jogkövetkezményeit. Azonban mint arra 2009. január 20-i 



véleményünkben felhívtuk a figyelmet, az élettársi kapcsolatból származó hátrányoknak csak egy 
töredéke származik az élettársi kapcsolat polgári jogi szabályaiból, az ágazati jogszabályok teli vannak 
olyan rendelkezésekkel, amelyek indokolatlan módon, gyakran teljesen következetlenül állapítanak meg 
eltérő szabályokat az élettársi kapcsolatra és házasságra.  

Jó példa erre, hogy míg a rászorultság alapján járó juttatások esetében az élettársak jövedelmét 
együttesen kell figyelembe venni, a nagycsaládosok kedvezményeire való jogosultság (megemelt családi 
pótlék, tankönyvtámogatás) megállapításakor az együtt élő házastársak által közösen nevelt gyermekek 
számát össze kell adni, az élettársakét nem. 2005-ben állampolgári panasz alapján az országgyűlési 
biztos helyettese vizsgálatot folytatott, és 1927/2005. határozatában a jogszabályt diszkriminatívnak 
ítélte. A jogszabály azonban azóta sem került módosításra. Ehhez hasonló következetlenség, hogy míg a 
köztisztviselő és a közalkalmazott nem jogosult fizetés nélküli szabadságra élettársa külszolgálati 
kiküldetése esetén, házastársa viszont igen; a hivatásos és szerződéses katonák esetében azonban az 
élettársak és a házastársak azonos elbírálás alá esnek. 

Véleményünk szerint az élettársi kapcsolat családjogi viszonyként való elismerése elkerülhetetlenné teszi 
az ilyen diszkriminatív jogszabályok felszámolását, ezért javasoljuk, hogy az előterjesztés egészüljön ki 
olyan szakasszal, amely előírja a tárcák számára, hogy vizsgálják felül a hatáskörük szerinti jogterülethez 
tartozó valamennyi olyan jogszabályt, amely eltérő jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg az 
élettársak és a házastársak számára, és az indokolatlan megkülönböztetések esetében kezdeményezzék a 
törvények és rendeletek módosítását.  

Javasoljuk tehát, hogy az előterjesztés egészüljön ki olyan szakaszokkal, amelyek: 

 egyértelmű iránymutatást fogalmaznak meg a tárcák számára a bejegyzett élettársi 
kapcsolat jogrenden történő átvezetésének kodifikációs technikájáról; 

 előírják a tárcák számára, hogy tekintsék át a házassághoz vagy élettársi kapcsolathoz jogot 
vagy kötelezettséget rendelő jogszabályok tejes körét, és kezdeményezzék az indokolatlan 
megkülönböztetések felülvizsgálatát.  
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