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Az Alkotmánybíróság az 154/2008. (XII. 17.) 
AB határozatban alkotmányellenesnek minősítet-
te a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi 
CLXXXIV. törvényt, és ezzel megakadályozta an-
nak 2009. január 1-jei hatálybalépését. A határozat 
rendelkező részének másik pontja ugyanakkor meg-
állapítja: az azonos nemű személyek számára a be-
jegyzett élettársi kapcsolat létrehozása nem alkot-
mányellenes.1

Jellemző a mai magyar közállapotokra, hogy a 
döntés nem nagyon lepett meg senkit. Egyesek ré-
széről fásultsággal vegyes öröm jellemezte a döntés 
fogadtatását, mások éles kritikával színezett beletö-
rődéssel reagáltak: „lehetett volna rosszabb is, kü-
lönben is, mit várhatunk.” A magunk rossz érzésé-
nek forrása az, hogy az Alkotmánybíróság igazol-
hatóan lemondott arról, hogy gyakorlatát egy olyan 
modern plurális társadalom intézményes elvárásai-
hoz igazítsa, amilyen a magyar társadalom is. Pedig 
éppen ennek az intézménynek kellene azon fáradoz-
nia, hogy az alkotmány értelmét úgy határozza meg, 
hogy az alkalmas legyen a sokféle kultúrájú és szo-
kású politikai közösséget egyben tartani képes kö-
telékek kifejezésére. Ez pedig csak akkor lehetséges, 
ha értelmezői gyakorlatát a társadalom minden tag-
jára tekintettel próbálja meg kialakítani, ha a társa-
dalom minden tagja, sajátos kultúrájával és életfor-
májával ugyanolyan fontos számára.

A bejegyzett élettársi kapcsolat alkotmányosságá-
ról szóló határozat alapján szomorúan konstatálhat-
juk, hogy az Alkotmánybíróság nem veszi komolyan 
az egyenlő méltóság elvéből fakadó követelménye-
ket. Nem tudunk másra gondolni akkor, amikor azt 
olvassuk, hogy az alkotmányos egyenlőség fogalmából 
következik a házasság megkülönböztetett védelme, sőt a 
megkülönböztetés kötelezettsége.

Hogyan juthatott a bíróság erre a következtetés-
re? Az elemzésünkben a határozat azon megállapí-
tásaira koncentrálunk, amelyek a házasság fogalmát 
és intézményes védelmét alapozzák meg, hiszen itt 
fogalmazódnak meg azok az érvek, amelyek a be-
jegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény alkot-
mányellenességét a testület szerint megalapozzák.

A határozat legfontosabb állításai következők:  
1. A testület a házasság fogalmát adottnak veszi, és 

azt egyrészről a házassággal kapcsolatos társadal-
mi felfogás, illetve köztudat, és a köznyelvben hasz-
nálatos házasságfogalom segítségével tölti ki tarta-
lommal. Ez alapján a házasság különnemű párok 
együttélésének a kerete, amelynek célja tipikusan 
közös gyermekek születése és családban való fel-
nevelése. 2. A házasság fogalma olyan családfelfo-
gáshoz kapcsolódik, amely a házasság intézményére 
épül. 3. A házasság alkotmányos védelme objektív 
intézményvédelmi kötelezettséget jelent, ebből fa-
kad az államnak a házasság intézményével kapcso-
latos jogszabály-alkotási kötelezettsége. Ez az intéz-
ményvédelem egyben kiemelt védelmet és támoga-
tást feltételez a többi együttélési formával szemben. 
4. A testület álláspontjának fontos részét képezi, 
hogy házasságértelmezését nem gyengítik a más 
dogmatikai alapon nyugvó liberálisabb tendenciájú 
nemzetközi gyakorlatok, hiszen a különböző orszá-
gok gyakorlatai korántsem tekinthetők egységesnek. 
A külföldi gyakorlatok közül a magyar bíróság el-
sősorban a német Alkotmánybíróság gyakorlatát te-
kintette mintának.

Először a döntésnek a házasság fogalmával kap-
csolatos állításait vizsgáljuk meg alaposabban, vala-
mint azt, hogyan kapcsolódik ez a fogalom a lehet-
séges családfelfogásokhoz.

Az értelm ezés n eh ézségei

Az alkotmányok általában nem bőbeszédűek. Nincs 
könnyű helyzetben az értelmező akkor, amikor az 
alkotmányban szereplő valamely fogalom alkotmá-
nyos tartalmát kell kifejtenie. A házasság fogalmá-
nak meghatározása pedig különösen nehéz, hiszen 
mindenkinek van fogalma róla, ellentétben mondjuk 
a népszuverenitás fogalmával. Nincsenek értelme-
zési problémáink, hiszen magától értetődő, mit ér-
tünk házasság alatt. Ehhez a felfogáshoz kapcsoló-
dik az Alkotmánybíróság értelmezői gyakorlata is, 
amikor adottnak fogja fel a házasság fogalmát.2 Az 
Alkotmánybíróság meghatározása szerint a házasság 
„tipikusan közös gyermekek születését és a család-
ban való felnevelését célozza, amellett, hogy a há-
zastársak kölcsönös gondoskodásban és támogatás-
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ban élésének is kerete. […] A házasság intézményét 
az állam arra tekintettel is részesíti alkotmányos vé-
delemben, hogy elősegítse a házastársak számára a 
közös gyermekkel is rendelkező család alapítását.”3 
Ezzel a meghatározással az AB saját bevallása sze-
rint a társadalmi felfogást követte. A testület 1995-
ös álláspontja egyszerre pontos és alapvetően prob-
lematikus.

Pontos abban az értelemben, hogy a statiszti-
kák tanúsága szerint is a házasság a legelterjedtebb 
együttélési forma, tipikusan a család alapja.4 Alap-
vetően problematikus azonban, hogy ez a tényleges 
társadalmi konvenció jogi kötelezettségek forrása le-
het.5

kérdés, hogy a házasság fogalmával kapcsolatban 
milyen mértékig lehet a nyelvi és a történelmi kon-
vencióra hagyatkozni.6 Az erkölcsi konvenciók na-
gyon fontos szerepet játszanak a társadalmi gya-
korlatokban. „A konvenciók a rendezett társadalmi 
együttélés, a kiszámítható viselkedés, a sikeres in-
terakció, a megállapodás és az együttműködés felbe-
csülhetetlen értékű eszközei. olyan magatartássza-
bályok, eljárásmódok, viselkedésmódok, koordináci-
ós eszközök, amelyek úgy hangolják össze számos, 
egymást nem ismerő ember viselkedését, hogy adott 
helyzetekhez bizonyos értelemben önkényesen ren-
delnek meghatározott viselkedésmódokat.”7 A kon-
vencionális erkölcsnek tehát a fenti értelemben vett 
koordinációban betöltött szerepéből következik nor-
matív ereje.8 A jog ellát koordinációs funkciókat, és 
ezek a jog értékes teljesítményei közé tartoznak. 
A konvenció koordinációs erényei vitathatatlanok, 
abban az esetben legalábbis, ha nincs vita a kon-
vencionális normák tartalmáról és az engedelmes-
ség alapjairól. Amennyiben a gyakorlat résztvevői 
között alapvető nézeteltérések vannak a kötelezett-
ség alapjaival és terjedelmével kapcsolatban, a kon-
vencióra való hivatkozás önmagában már nem ké-
pes igazolni a jognak való engedelmességi kötele-
zettséget. A házasság fogalma kapcsán pedig éppen 
ez a helyzet. A határozat nem hoz fel olyan ténye-
ket, amelyek megerősíthetnék vitatott álláspontját,9 
inkább morális érveket hív segítségül. A vita azon-
ban nem kizárólag empirikus kérdések körül forog, 
hanem olyan teoretikus kérdésekről is, amelyek a fe-
leket a jog alapjainak újragondolására ösztönzik.

Az Alkotmánybíróság is érzékelte a házasság 
megítélését befolyásoló társadalmi folyamatokat: 
„Másrészt változások tapasztalhatók a hagyományos 
családmodellben is, elsősorban a házasságok tartós-
ságát tekintve.” A testület viszont a társadalmi vál-
tozásokból csak a válások növekvő számának szen-
telt figyelmet, és ezt nem értékelte úgy, hogy elbi-
zonytalaníthatja a házasság konvenciójára alapozott 

alkotmányjogi meghatározást. „Mindez azonban 
nem ok arra, hogy a jog eltérjen a házasságnak at-
tól a jogi fogalmától, amely a mai állapothoz vezető 
hagyományban mindig is élt, és amely a mai jogok-
ban is általános, továbbá amely a köztudat és köz-
nyelv házasságfogalmával összhangban van.”10 Nem 
világos azonban, milyen értelemben használja az AB 
a „hagyomány” kifejezést. A „mai állapothoz veze-
tő” megjelölés folyamatos változást feltételez, míg 
a „mindig is élt” valamilyen változatlan tartalomra 
utal. Ezt a legjobb indulatú olvasatban úgy lehet ér-
telmezni, hogy a házasság folyamatosan változó ha-
gyományának van egy érintetlen magja, amelyet a 
házasság jogi értelme védelmez.

Világosabban fogalmaz schanda Balázs: állás-
pontja szerint a szociológiai változások nem alapoz-
hatják meg az alkotmány tartalmának megváltoz-
tatását, a házasság intézményének átértékelését,11 
ezeket a fogalmakat ugyanis az Alkotmány „talál-
ja” – nem maga hozza létre. „A házasság megelő-
zi az Alkotmányt, az intézményt nem az Alkot-
mány hozza létre, hanem csupán elismeri mint vé-
dendő értéket.”12 Az a védendő érték, amelyet az 
alkotmány megtalál, független a társadalmi válto-
zásoktól, azt, hogy mi a különbség a házasság és az 
élettársi kapcsolat között, leginkább egy természet-
jogi szemléletből lehet tisztázni.13 A természetjogi 
kritika szerint a hagyományok reflektálatlan köve-
tésére alapozott gyakorlati orientációk képesek le-
hetnek hozzájárulni egy jogrendszer fenntartásához, 
ám arra nem képesek, hogy a jog előtti rendből a 
jogba való átmenetet megvalósítsák.14 A kortárs ter-
mészetjog egyik klasszikusa, John Finnis szerint ezt 
csak egy olyan felfogás képes megtenni, amely a jog-
ra mint erkölcsi ideálra tekint. Ez az erkölcsi ide-
ál az ő elméletében az emberi jó egy bizonyos felfo-
gását jelenti.15

Az Alkotmánybíróság, amikor azt állítja, hogy a 
házasság fogalmának van egy érinthetetlen magja, 
amely mentes a társadalmi változásoktól, közel kerül 
egy ilyen természetjogi állásponthoz. Az AB meg 
is nevezi, mit ért a házasság ilyen változatlan mag-
jának: 1. A házasság férfi és nő kapcsolatán alapul,  
2. amelynek célja a közös gyermek felnevelése, és  
3. ebben az értelemben a házasság a család alapja. 
Ez a definíció nagyjából megfelel az ágostoni házas-
ságfelfogásnak, amely a hűséget, az utódnemzést, il-
letve a házastársak közötti kapcsolat felbonthatatlan 
szentségét tekinti a házasság legfontosabb elemének. 
A katolikus természetjog egyik legfontosabb vezé-
relve szerint a három elemből a legfontosabb mégis 
az utódnemzés. „A házasélet minden aktusának al-
kalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadásá-
ra.”16 Ebből következik az egyház nagyon határozott 
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álláspontja az abortusszal, a próbaházassággal és a 
melegházassággal kapcsolatban. Ahogyan azt majd 
a későbbiekben bemutatjuk, az Alkotmánybíróság 
ágostoni ihletésű házasságfogalmában máshova ke-
rülnek a hangsúlyok. Az ebből eredő ellentmondá-
sokra később még visszatérünk.

E természetjogi elvek és igazolások azonban azt 
a veszélyt hordozzák magukban, hogy amennyiben 
a jog ezekre támaszkodik, akkor az emberek olyan 
érdekeit védi, amelyeket ők nem tulajdonítanak ma-
guknak, sőt amelyekkel nem szeretnének azonosul-
ni. Az ilyen esetekben a jog nem számba veszi az 
emberek preferenciáit, hanem paternalista módon 
előírja nekik azokat.17 Ez azonban az önkormányzás 
elvén alapuló politikai közösségben súlyos igazolá-
si kérdéseket vet fel. Ahogyan azt Bódig Mátyás is 
hangsúlyozza, „a természetjog nem képes megfelelő 
értelmet adni elméletében a demokratikus vitáknak, 
illetve a jog iránti engedelmesség szempontjából a 
demokratikus legitimációnak.”18 A természetjogi 
igazolás tehát elvileg alkalmas lehet a jogi kötele-
zettség megalapozására, de az egyének autonómiá-
jára, illetve az önkormányzás elvére épülő alkotmá-
nyos demokráciában nem az.

Az eddigieket összegezve azt mondhatjuk, hogy 
az AB a házasság fogalmával kapcsolatos értelme-
zési nehézségeket konvencionalista érvekre támasz-
kodva próbálta megoldani. A közfelfogásra, köznyelv-
re, hagyományra utaló érvekből erre lehet következ-
tetni. Amikor azonban ezt a közfelfogást kikezdik 
a társadalmi változásra hivatkozó kritikák, a kon-
vencióra alapozott érvek elerőtlenednek, ugyanis 
éppen az kérdőjeleződik meg, amiből ezek az érvek 
az erejüket merítik. Az AB érzékelte a problémát, 
és olyan kisegítő elveket hívott segítségül, amelyek 
képesek lehetnek megvédeni a házasság fogalmát a 
társadalmi változásokkal szemben is. Erre szolgált a 
házasság érinthetetlen magjáról szóló természetjogias 
elképzelés. Ezzel a megoldással azonban a testület 
feloldhatatlan ellentmondásokat teremtett, hiszen a 
konvencionalizmus és a természetjog egymás kon-
ceptuális alternatívái.19 Mindkettő elvárásainak nem 
lehet egyszerre megfelelni. De bármelyiket is része-
sítse esetleg előnyben a bíróság, nem lesz alkalmas 
az önkormányzás elvére épülő alkotmányos demok-
ráciánkban a jogi kötelezettségek igazolására. A be-
jegyzett élettársi kapcsolatról szóló határozat házas-
ságfogalmának ellentmondásai ezekből a konceptu-
ális ellentmondásokból fakadnak.

Mi lehet a fenti elképzelések alternatívája? A jog-
nak egy olyan elképzelése, amely, illeszkedve az al-
kotmányos demokráciák intézményrendszeréhez, a 
jogot egy olyan társadalmi gyakorlatként fogja fel, 
amelyben a résztvevők legfontosabb közös ügye, 

hogy bizonyos gyakorlati kérdésekről ítéletet for-
málhassanak, ezeket az ítéleteket megvédhessék.20 
Ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy a jog 
alapvetően deliberatív vagy argumentatív gyakorlat.

stephen Breyer nevéhez köthető az úgyneve-
zett élő alkotmány elképzelés, amely szerint abból, 
hogy az alkotmány emberi viszonyokat szabályoz és 
a társadalmi értékekre reflektál, nem az következik, 
hogy mindig fennálló, a többség által követett érté-
kek alapján kell ítélkeznie a bírónak. A bíró felada-
ta az, hogy felismerje a vizsgált jog célját a társada-
lomban, és hozzájáruljon a cél teljesüléséhez.21 Ez a 
hozzáállás akár a társadalom mély megosztottságát 
is felszínre hozhatja, de egyetérthetünk Gerald Pos-
temával abban, hogy annak ellenére, hogy valószí-
nűleg „nem lehetséges, hogy a közös deliberáció és a 
nyilvános igazolás keretét hozzuk létre olyan társa-
dalmakban, amelyek mélyen megosztottak az alap-
vető értékek és elvek kérdésében. Természetesen le-
het, hogy ésszerűtlen az a remény, hogy a jog kínál-
hatja ezt a keretet. Ha bármi okunk van rá, hogy 
fenntartsuk ezt a reményt, akkor az abban a felisme-
résben rejlik, hogy ugyanúgy törekszünk arra, hogy 
rendezzük az olyan vitatott kérdéseket, amelyek az-
zal fenyegetnek, hogy megbénítják a szükséges tár-
sadalmi együttműködést, mint arra, hogy igazságo-
san rendezzük őket; valamint abban a felismerésben, 
hogy ezeket a törekvéseket nem lehet radikálisan 
szétválasztani.”22 

Az alkotmánynak a társadalmi változásokhoz 
igazított értelmezése, illetve a fenti értelemben vett 
„élővé” tétele azt kívánja meg, hogy vizsgáljunk felül 
olyan jogi fogalmakat, mint a házasság a férfi és nő 
kapcsolatához, illetve a család házassági kötelékhez 
és közös gyermekhez kötése. és erre a felülvizsgálat-
ra nem kizárólag az azonos neműek kapcsolatai mi-
att lenne szükség. A házasság és a család fogalma 
ugyanis rá van utalva az empirikus gyakorlat válto-
zásaira. Hiszen amikor egy társadalomban csökken 
a házasság szerepe az élettársi kapcsolat rovására, az 
jelentőséggel bír a házasság jogi fogalma szempont-
jából.

A csA lá d fogA lm ánA K 
értelm ezése  

Az A lKotm án y bí róság 
gyA Kor lAtá bAn

Az Alkotmánybíróság házassággal kapcsolatos ha-
tározatainak egyik legsúlyosabb mulasztása, hogy fi-
gyelmen kívül hagyják azt, hogy a családi viszonyok 
egyre gyakrabban nem házasságra, hanem élettár-
si kapcsolatra is épülnek, illetve a gyermeküket vagy 
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gyermekeiket egyedül nevelő szülők esetében pedig 
még arra sem.23 Arról nem is beszélve, hogy az Al-
kotmánybíróság által is kitüntetett figyelemben ré-
szesített közfelfogás messzemenőkig toleráns az élet-
társi kapcsolattal szemben. Ha még azt is tekintet-
be vesszük, hogy a gyermekek egyre nagyobb száma 
születik házasságon kívül,24, ezzel párhuzamosan ki-
tartóan csökken a házasságkötések25 és ugyanolyan 
stabilan növekszik a válások száma,26 akkor az Al-
kotmánybíróság házasság- és családszemlélete már 
más színben tűnik fel. A fenti változások legfonto-
sabb következménye, hogy a házasság és a család fo-
galma nem elválaszthatatlan egymástól.

A család házasságtól elválasztott értelmezé-
se egyébként nem ellentétes az Alkotmánybíróság 
gyakorlatával sem. kezdetben a bíróság még megle-
hetősen megszorítóan értelmezte a család kifejezést, 
például amikor a mesterséges megtermékenyítési el-
járást házassághoz kötötte. Ebben a határozatban 
család alatt még a gyermekkel bíró házaspárokat ér-
tette.27 De az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatban a 
testület azt is megállapította, hogy „az Alkotmány 
67.§ (1) bekezdésének rendelkezését nem lehet úgy 
értelmezni, hogy az tartalmazza a gyermeknek a 
családi álláshoz, a vérségi családba tartozáshoz va-
ló jogát is. Az idézett alkotmányi szabályból csak 
a tényleges családi gondoskodáshoz való jogosultság 
következik. Ez pedig nemcsak a vérségi, hanem az 
ún. szociológiai családba tartozást és e család részé-
ről való gondoskodást és védelmet is magába foglal-
ja.”28 Az AB egy másik határozatában pedig utal ar-
ra, hogy a család kifejezés alatt elsősorban szülőket 
kell érteni.29 Ekkor egyébként abból a szempontból 
sem különböztet szülők és szülők között, hogy kö-
zöttük milyen kapcsolat áll fenn, házasság vagy élet-
társi kapcsolat. sőt előfordul, hogy a szociológiai ér-
telemben vett család intézményét védi a biológiai ér-
telemben vett családdal szemben.30

Az Alkotmánybíróság gyakorlatának ebből az irá-
nyából az következik, hogy a család alapvetően a há-
zasságon alapszik, de ha gyermek is származik belő-
le, akkor irreleváns a szülők házas állapota, a gyer-
mek-szülő jogviszony családot eredményez.31 Ebből 
a szempontból különösen fontos a New York-i gyer-
mekjogi egyezmény, amely hangsúlyozottan nem 
csak a házasságon alapuló kapcsolatokat tekinti csa-
ládnak.32 A család szociológiai felfogását erősíti a 
strasbourgi gyakorlat is. A gyakorlatot erősen meg-
határozó Marckx v. Belgium ügyben33 hozott ha-
tározat szerint az a „természetes kapcsolat”, amely 
az anyát és lányát összeköti, tekintve, hogy az anya 
mindig felelősséget érzett gyermekéért és gondos-
kodott róla, a 8. cikkben foglalt családi életet meg-
valósítja. Az EJEB a családi élet fogalma körében 

minden esetben a tényleges, élő kapcsolatot értéke-
li, a törvényes és törvénytelen család között nem tesz 
különbséget. A Berrehab v. The Netherlands ügyben34 
még azt is kimondta az EJEB, hogy az együttélés 
nem feltétele annak, hogy a szülő és a kiskorú gyer-
mek között családi élet alakulhasson ki. A szülők és 
gyermekük közötti családi élet akkor is fennáll, ha 
a szülők már nem élnek együtt. Abban az esetben 
persze, ha a különélő szülő mindent megtesz a kap-
csolat fennmaradásáért.

Az Alkotmánybíróság a család „szociológiai” fel-
fogásával értékeli azokat a társadalmi folyamatokat, 
amelyeket a családi viszonyok pluralizálódásaként 
ír le a családszociológiai szakirodalom. De fontos 
hangsúlyozni, hogy a család „szociológiai” fogalma 
a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában egy rö-
vid utalásokból összeálló gyakorlat, nincs egy olyan 
határozat, amely a család fogalmának ezt a felfogá-
sát hozzákapcsolta volna a házasságról szóló értel-
mezési gyakorlathoz. Ebből fakadnak a családdal és 
a házassággal kapcsolatos gyakorlat ellentmondá-
sai. Más hangsúlyokkal rendelkező házasságfoga-
lom következne a család „szociológiai” felfogásából, 
mint azt az AB a két nagy házassággal foglalkozó 
határozatában kialakította. Hogy miért is, ehhez ér-
demes áttekintenünk, milyen értékelései lehetnek a 
családot érintő társadalmi folyamatoknak.

A csA lá di v iszon yoK vá lságA?

A keresztény természetjogi felfogás a házasság in-
tézményének önmagában megkülönböztetett érté-
ket tulajdonít, éppen ezért a válások és az élettársi 
kapcsolatok számának növekedését a házasság és a 
családi viszonyok válságaként értelmezi.35 Azonban 
az újonnan keletkezett családtípusok nem feltétlenül 
jelentenek egymással összeegyeztethetetlen alterna-
tívákat, hanem olyan családi életformáknak tekint-
hetők, amelyek egy életpályán belül egymással ösz-
szeköthetők.36 Ma már a fiatal felnőtteknél „tipiku-
san” az élettársi kapcsolaton keresztül vezet az út a 
házassághoz, illetve a gyermekvállaláshoz. A csalá-
dok többsége megmarad ezen a „főcsapáson”, mások 
azonban felbontják a házasságot, de ekkor is általá-
ban mindkét fél a gyermeknevelés jogára törekszik, 
s gyakran közösen szerzik meg azt. A párkapcsolat-
nak véget vetnek ugyan, szülői kötelezettségüknek 
azonban eleget tesznek. Egyesek újra megházasod-
nak, új családot alapítanak. Más párok anélkül lesz-
nek szülők, hogy összeházasodnának, némelyikük 
pedig az utólagos házasságkötés mellett dönt.

A családfejlődési folyamatnak különböző útjai lé-
teznek, amelyeket az érintettek és a társadalmi kör-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  1 .  s z á M D o k U M E N T U M  é s  k o M M E N Tá r  /  93

nyezet is helyesel vagy legalábbis elfogad. De ezek a 
tendenciák nem rendítik meg a nukleáris család do-
minanciáját. Arról van inkább szó, hogy a magyar 
társadalomban a nukleáris család mellett egyéb csa-
ládszerkezeti formák is fontossá váltak: az egyszülős 
csonkacsalád, a válás utáni család, a mostohacsalád, 
a gyermeket adoptáló család. Ezek a formák nem 
abból fakadnak, hogy az érintettek elvetnék a há-
zasság intézményét, hanem a társadalmi változások, 
egyéni életpályák következményei. sokszor csak át-
meneti életszakaszokat jelentenek, nem pedig hosz-
szan fennálló életmódot.

A természetjogi felfogással ellentétben azt, hogy 
a családok szerkezete sokszínűvé vált, nem feltétle-
nül kell válságként értelmezni, inkább fokozatos vál-
tozásról van szó. A család a háztartási közösség fel-
bomlása után is fontos összetartó közösséget jelent. 
A családnak az egyes családtagok földrajzi távolsá-
ga esetén is jelentős szerep jut. A korábbi háztartási 
közösséget a családi viszonyok hálózatos közössége 
váltja fel. Nem vitás, hogy létezik a gazdasági-társa-
dalmi változások következtében egyfajta strukturális 
veszélyeztetettség, illetve a csökkenő kényszerek mi-
atti kulturális relativizáció, de ezek nem veszélyezte-
tik a család fennmaradását.

Ezek a változások az egyének nézőpontjából azt 
jelentik, hogy a családi életformák pluralizációja kö-
vetkeztében az intim kapcsolatokat fokozottabban 
terhelik döntéshozatali problémák. Az egyén dönté-
si szabadsága és felelőssége a családi élettel kapcso-
latos döntéshozatal. Ezt a lehetőséget és egyben ter-
het ma már nem veszi le a válláról sem az egyház, 
sem a tágabb értelemben vett család. A többség ál-
tal osztott társadalmi konszenzus létezik a tekintet-
ben, hogy a párkapcsolat alapját az egymás iránt ér-
zett vonzalom, a kölcsönös szolidaritás képezi. En-
nek megszüntével társadalmilag megengedett, sőt 
jogilag támogatott a válás.

De a válás növekvő arányát sem kell feltétle-
nül a házasság intézményének válságaként felfogni, 
ahogyan ezt az Alkotmánybíróság teszi. Vaskovics 
Lászlóval értünk egyet: „kétségtelen, hogy a csa-
lád alakítása és stabilitásának megtartása kockáza-
tokkal járnak együtt. Ezek a kockázatok azonban 
gyakran a családalakítás önálló esélyeit is maguk-
ban hordozzák, lehetővé teszik az egyének számára, 
hogy megváltoztassanak hibás vagy hosszabb távon 
nem vállalható döntéseket, például a gyermek meg-
felelő nevelése érdekében, s azt is, hogy új kapcsola-
tot létesítsenek, új családot alapítsanak.”37

A társadalmi folyamatok tehát olyan családi mo-
dellek formálódásához vezetnek, amelyek az egyén 
választási lehetőségeit megnövelik, de ezek a válasz-
tási lehetőségek nem csupán azt jelentik, hogy az 

egyén a saját preferenciái mentén alakíthatja életút-
ját és benne családi viszonyait, hanem azt is, hogy a 
döntések felelősségét egyedül ő viseli.

Attól függően, hogyan értékelték ezeket a társa-
dalmi folyamatokat, változott az elmúlt húsz évben 
a kormányzati családpolitika is. A családi viszonyok 
változásait válságként megélő szemléletből, legyen 
az természetjogi vagy konvencionalista, paternalista 
családpolitika következik, amely szerint a kormány-
zat előnyben részesíthet bizonyos családstruktúrá-
kat. Ez a gyakorlat főleg azt jelenti, hogy a házas-
ságban élőket jutalmazó családtámogatási rendszert 
szorgalmaznak, ugyanis a házasságot tekintik olyan 
formának, amely a társadalom számára is kedvező. 
Ezekkel a támogatásokkal a kormányzat megpróbál-
ja a párokat a helyes együttélési forma felé terelni.38

Az ezzel a felfogással szembehelyezkedő szem-
lélet szerint azonban éppen a valós családszerkeze-
teket kell megerősíteni. A család fogalmába bele-
tartoznak az utóbbi évtizedekben megjelent családi 
formák is. Mindegyik típusút egyformán támogatni 
kell, a családpolitikának gyermekközpontúnak kell 
lennie.39

Az Alkotmánybíróság akkor, amikor a házasság 
és a család alkotmányjogi fogalmát tartalommal töl-
ti ki, egyúttal a kormányzat családpolitikájának ér-
tékpreferenciájára is hatással van. Az a házasság-
felfogás, amely a család és a házasság elválasztha-
tatlanságára épül, egy olyan családpolitikát alapoz 
meg, amely éppen ellentétes irányú az egyén egyre 
nagyobb döntési felelősségére épülő tényleges csalá-
di viszonyokkal.

álláspontunk szerint a házasság és a család társa-
dalmi gyakorlatokkal összhangban lévő változatának 
a két intézményt az egyén önrendelkezési szabadsá-
gát garantáló alapjogokkal és az egyenlőség elvével 
együtt kell újragondolnia. A házasságot kiemelt vé-
delemben részesítő felfogással szembeni legnagyobb 
kihívás az, hogy egy olyan alkotmányos gyakorlat-
ban kell meggyőző erővel bírnia, amely az alapve-
tő jogokra és az egyenlő méltóság elvére épül.40 Az 
Alkotmánybíróság döntésében minden eszközt be-
vetett, hogy ne kelljen ezekkel az elvekkel szembe-
néznie.

A h ázAsság és A csA lá d  
m i nt A m Agánszfér A r észe

A házasság és a család jogi szabályozásának problé-
mái arra a kérdésre vezethetők vissza, hogy egyál-
talán nem magától értetődő, mi a szerepe a jognak 
ezen intézményekkel kapcsolatban. Annak a kiindu-
lópontnak a bonyodalmai, hogy a házasság fogalmát 
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a jog, az alkotmány „adottnak” fogja fel, arra vezet-
hetők vissza, hogy a jog olyan területre tévedt, ahol 
igencsak kérdéses az illetékessége.

A kérdés a magyar bíróságok gyakorlatában is 
felmerült a következő formában: hogyan vezethe-
tő le az alkotmány 15. §-ából az, hogy a házasság 
felbontása bírói hatáskörbe tartozik? Az indítványo-
zók szerint a bírói út a magánszféra alkotmányelle-
nes korlátozását jelenti. Az Alkotmánybíróság érve-
lése szerint a létrehozott házasság, a meglévő család 
megtartásának előmozdítása, a házasság felbontásá-
nak törvényes szabályok között tartása az alkotmány 
által a család védelmére előírt állami feladat, amely-
nek eszköze a bírói út.41

Ebben a döntésben megjelenik az az alapvető 
probléma is, amely az Alkotmánybíróság házasság-
gal és családdal kapcsolatos határozatait rendszerint 
jellemzi: a házasság és a család fogalmának az egy-
becsúsztatása, függetlenül attól, hogy az alkotmány 
ezt a két védendő intézményt egymás mellett em-
líti. A házasság és a család – ahogy arra már több-
ször utaltunk – két különböző intézmény. Ahogy a 
határozat egy kritikusa is hangsúlyozta: „kétségte-
len tény, hogy az állami, társadalmi érdek a család 
megtartása – de ehhez hozzá kell tennünk, hogy az 
egyén érdeke korántsem bizonyosan esik egybe ez-
zel az állami érdekkel, s azt is, hogy a házassági kö-
teléken alapuló család megtartása nyilvánvalóan ak-
kor lehet államilag felvállalható cél, ha többé-kevés-
bé jól funkcionáló, társadalmi feladatait betölteni 
képes családról van szó.”42 éppen ezért– folytatva az 
előző gondolatmenetet - az, hogy a házasság felbon-
tására irányuló eljárás a bíróság feladata, nem első-
sorban a házasság megőrzését szolgálja, hanem azt, 
hogy a bíróság kontrollt gyakorolhasson azon kér-
dések felett, amelyekben a bontás kapcsán döntést 
kell hozni (gyermekelhelyezés, tartás).43 különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy a jognak milyen korlá-
tozott lehetőségei vannak ezeknek a problémáknak 
a megoldásában.44

Ha a jognak korlátozottak a lehetőségei, akkor 
végül is melyek azok a tartalmi indokok, amelyek az 
állam közreműködését indokolják? A szülői felügye-
lettel kapcsolatos kérdések kapcsán a bíróság erre is 
megadta a választ.

Ha a házasság és a családi élet a magánszfé-
ra része, annak az egyik alapvető megnyilvánulá-
sa az a szülői jog, hogy a gyermek nevelésének irá-
nyait meghatározzák. Ezt a szülői jogot garantálja 
az alkotmány 67. § (2) bekezdése. A szülőknek el-
sőbbségi joguk van, amely mindenki mással szem-
ben megilleti őket, különösen a politikai, ideológi-
ai (hozzátesszük: lelkiismereti) szempontú állami 
döntésekkel szemben.45 A szülők maguk döntenek 

arról, hogy hagyományaik, családi szokásaik, tár-
sadalmi helyzetük, vallási és erkölcsi meggyőződé-
sük, anyagi lehetőségeik szerint miként választják 
meg a gyermek nevelését, oktatását biztosító intéz-
ményt, módszert, eszközöket. Ebbe külső hatalom, 
a családon kívül álló személy nem avatkozhat be.46 
De a szülők e jogai mellé kötelezettségek is társul-
nak, amelyeket a 67. § (1) bekezdése állapít meg. 
Ez a szabály a szülőknek a gyermekkel kapcsolatos 
alkotmányos kötelezettségeit szabja meg. E kötele-
zettségek: a gyermek védelme és a róla való gon-
doskodás. A szülői felügyelet – állapítja meg az Al-
kotmánybíróság – ezért elsődlegesen kötelesség, s 
csak ebből az alkotmányos alapkötelességből folyik 
a szülő felügyeleti jogosultsága.47 A testi fejlődés 
biztosítására vonatkozó kötelesség a tartás, gondo-
zás. A szellemi, erkölcsi fejlődés lehetővé tétele pe-
dig a nevelés megválasztásának a szabadságán és 
egyben kötelezettségén alapul. Azonban a gyermek 
védelme és a róla való gondoskodás nemcsak a csa-
lád alkotmányos kötelessége, hanem az államé, a 
társadalomé is. Ha a gyermeknek nincsenek szü-
lei vagy a szülői kötelességeket nem teljesítő szü-
lei vannak, akkor helyettük az államnak kell helyt-
állania. „Ez ad a jogalkotó államnak lehetőséget a 
törvényes beavatkozásra és kötelezi az államot köz-
vetlen helytállásra (tartás) a védelem és gondosko-
dás feladatára (büntető rendelkezések, állami gon-
dozásba vétel).”48 Tehát ha a szülő érdekének, jo-
gainak korlátozására sor kerül, az csak a gyermek 
érdekében történhet.

A családnak tehát a legfontosabb viszonyrend-
szere, amely a jogi szabályozást is indokolja, a szü-
lő és a gyermek viszonya, a szülő és a gyermek kö-
zötti tényleges kapcsolat. A gyermek védelme szem-
pontjából a szülők közötti viszonyok másodlagosak. 
A magyar Alkotmány nem tesz különbséget házas-
ságban vagy házasságon kívül született gyermek kö-
zött. A szülői felügyeletet a szülők akkor is gyako-
rolhatják együttesen, ha nem élnek együtt.49 A csa-
ládi életbe való legerőteljesebb beavatkozás, a szülői 
felügyelet korlátozása, csak azokban a kivételesen 
esetekben indokolt, amikor a szülő felróható maga-
tartása a gyermek érdekeit és életét súlyosan veszé-
lyezteti. Ilyen helyzetekben az állam az érintett szü-
lői státuszát meg is szüntetheti.50 Ezekben az ese-
tekben a korlátozás legfontosabb érdeke „a gyengébb 
fél”, a gyermek érdekeinek a védelme.51

A családi viszonyok sokszínűvé válásával a há-
zasság intézményének dominanciája a szülő-gyer-
mek viszony létrehozásában megszűnt. éppen ezért 
a házasságot megkülönböztetett figyelemben része-
sítő, kiemelten támogató családpolitika a nem há-
zasságon alapuló családokat hátrányosan érintené. 
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Ha az Alkotmánybíróság tekintettel van az életvi-
szonyok pluralitására épülő családi viszonyokra, ak-
kor összehangolja a család felfogását a házasság in-
tézményével kapcsolatos gyakorlatával. Ha minden 
gyermek egyformán fontos számára, s minden csalá-
di viszonyban meg kívánja védeni a „gyengébbik fe-
let”, akkor ez csak úgy érhető el, ha ugyanolyan in-
tézményes védelmet biztosít számukra.

De nem csak gyermekvédelmi szempontból prob-
lematikus a házasság kiemelt védelmének doktríná-
ja. Ez a felfogás ugyanis indokolatlan beavatkozást 
jelent a magánszférába is. Egyetértünk a Bragyova 
András különvéleményében írottakkal: „Az állam-
nak egyenlően kell kezelnie a házasság mellett dön-
tő és a házasságot kötni nem kívánó (vagy az adott 
időben nem házas), esetleg házasodni nem is tudó, 
polgárait. Az egyenlően kezelés kizárja a házasság 
intézményének jogi eszközökkel történő ráerőlteté-
sét vagy, például kedvezményekkel csak ösztönzését 
is.”52 Az állam tehát nem határozhatja meg, hogy 
az egyének milyen párkapcsolatban éljenek, megsér-
ti ezzel az önrendelkezési szabadságágukat, indoko-
latlan beavatkozás lenne ez a magánszférájukba, és 
olyan különbségeket hozna létre a családpolitikában, 
amely ellenkezne az alkotmány gyermek- és család-
védelmi elkötelezettségeivel.

á llA mcél vAgy obj eKtí v 
i ntézm én y v édelem?

Az Alkotmánybíróság legfontosabb érve a házasság 
intézményének megkülönböztetett védelme mellett, 
hogy az alkotmány kifejezetten védi ezt az intéz-
ményt, míg a többi együttélési formát nem. Tehát a 
megkülönböztetés indoka az állam intézményvédel-
mi kötelezettsége. Azt, hogy mit jelent ez az intéz-
ményvédelmi kötelezettség, az AB joggyakorlatának 
egyik legtalányosabb kérdése.

Azt a felfogást, amely a jogosultság védelme érde-
kében az ahhoz tartozónak mondott intézményt is 
védeni kívánja, a német alkotmányjogban nevezték 
el „intézményvédelmi” felfogásnak, vagy más néven 
az alapjogvédelem objektív oldalának. Ez azt jelenti, 
hogy egy alapjog tényleges érvényesülése érdekében 
a jogosultságot megjelenítő intézmény kap állami 
jogvédelmet. Ennek az indoklása az, hogy ameny-
nyiben nem nyújtanak megfelelő tárgyi feltételeket, 
illetve megfelelő intézményeket, a szabadság formá-
lis maradna, az egyén autonómiája nem valósulna 
meg.53 Ahogy az intézményvédelmi álláspont egyik 
jeles német képviselője, Peter Häberle fogalmazott: 
az egyéni szabadságnak „intézményesen garantált 
létfeltételekre van szüksége.”54

A magyar Alkotmánybíróság először átfogóan az 
első abortuszhatározatában tisztázta az alapjogokkal 
kapcsolatos intézményvédelem tartalmát. Az e ha-
tározatban foglaltak szerint az államnak nem pusz-
tán csak az alapjogokat kell garantálnia, hanem az 
azokkal kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket ön-
magukban is, hogy ne csupán az egyes igényekhez 
kapcsolódva védje őket. „Az állam számára az alap-
jogok védelme csupán része az egész alkotmányos 
rend fenntartásának és működtetésének. Ezért az ál-
lam úgy alakítja ki az egyes alapjogok megvalósítá-
sához szükséges jogszabályi és szervezeti feltételeket, 
hogy mind a többi alapjoggal kapcsolatos, mind pe-
dig egyéb alkotmányos feladataira tekintettel legyen, 
az egyes alapjogoknak az egész rend szempontjából 
legkedvezőbb érvényesülését teszi lehetővé, s mind-
ezzel az alapjogok összhangját is előmozdítja. […] 
Az állam – általános és objektív szempontjaiból kö-
vetkezően – a szubjektív alapjog által védett körön 
túlmenően is meghatározhatja ugyanazon alapjog, 
objektív, intézményes védelmi körét.”55

Tehát az Alkotmánybíróság szerint az állam az 
alapjog objektív védelme során az egyes alapjogok-
hoz tartozó értékeket a többi alapjoggal összefüggés-
ben kezeli, s az alapjogok védelmét az egész alkot-
mányos rend védelmébe és fenntartásába ágyazza.56

Az első abortuszhatározatban kialakított konst-
rukciót az Alkotmánybíróság olyan irányba fejlesz-
tette tovább, amely alapvető feszültségeket okozott 
az alapjogok intézményes védelmével kapcsolatban. 
Az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos 
határozatban kialakított felfogás szerint azokban 
az esetekben is beszélhetünk intézményvédelemről, 
amelyekben nincsen szó alanyi alapjogokról. Ezek-
ben az esetekben a jog egyfajta önállósult és önma-
gában vett intézményvédelmet jelent, azaz olyan sa-
játos alapjogot, amelynek az objektív, intézményvé-
delmi oldala a túlnyomó és meghatározó.57

Ez a határozat tulajdonképpen a már az első 
abortuszhatározatban meglévő, de nem hangsúlyos 
elemeket vitt el egy olyan irányba, amely már ne-
hezen egyeztethető össze az alapjogok objektív in-
tézményvédelmének eredeti koncepciójával.58 Az 
Alkotmánybíróság önállósult intézményvédelem-
ről beszél, vagyis az alapjogi védelemtől elváló, el-
különült intézményvédelemről, majd meglepő for-
dulattal ezt az önállósult intézményvédelmet mégis 
alapjognak tekinti. Ezzel a bíráknak az volt a céljuk, 
hogy az állam környezetvédelemre vonatkozó köte-
lességei teljesítésének garanciáit az alapjogok szint-
jére emeljék.59

Ezt az intézményvédelmi felfogást alkalmazta 
az AB a bejegyzett élettársi kapcsolattal foglalkozó 
határozatában is a család és a házasság intézményé-
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nek védelmével összefüggésben. Az Alkotmánybí-
róság még egy korai határozatában rögzítette, hogy 
a házasságra és a családra vonatkozó szabályok az 
alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében alapvető 
jogokra és kötelességekre vonatkoznak.60 Ebből kö-
vetkezően e viszonyokat csak törvénnyel lehet sza-
bályozni, illetve e jogok lényeges tartalmukban nem 
korlátozhatók. A nem lényeges tartalmi körben le-
hetséges törvényi korlátozásoknak pedig arányosnak 
és szükségesnek kell lenniük.61

A termőföldtörvény „családi gazdaság” fogalmá-
nak értelmezése kapcsán viszont arra az álláspont-
ra helyezkedett az Alkotmánybíróság, hogy az al-
kotmány 15. §-ára „alanyi jog nem alapítható, ez 
ugyanis az államnak a házasság és a család védel-
mére vonatkozó kötelességét fogalmazza meg: azt 
az államcélt, hogy a törvényhozó jogszabályok meg-
alkotása útján részesítse védelemben a házasság és 
a család intézményét”.62 Ebből következően a há-
zasság és a család alkotmányos intézményi védelme 
alapjogi szintű védelmet jelent (lényeges tartalom 
korlátozhatatlansága, szükséges/arányosság), alap-
jogok nélkül.

Míg a korai határozatban rögzített felfogásból ki-
formálható a házassággal és a családdal kapcsolatos 
objektív intézményvédelem, addig a bejegyzett élet-
társakról szóló határozatban is idézett későbbi felfo-
gás csak összezavarja az alkotmányjogi fogalmain-
kat, ha azt a konstrukciót, amelyet az Alkotmány-
bíróság az egészséges környezethez való jog kapcsán 
kidolgozott (alapjogi védelem alapjogok nélkül), ob-
jektív intézményvédelemnek nevezzük.

Ha a bíróság ennyire el akarja távolítani a házas-
ság intézményének a védelmét az alapjogoktól, a vé-
delem sajátosságait jobban megragadhatná, ha in-
kább államcélnak tekintené azt. Az államcél olyan 
kötelező erejű alkotmányos előírás, amely az állam 
számára meghatározott feladat teljesítését írja elő. 
körvonalazza az állami tevékenység meghatározott 
programját és irányait, ideértve a törvények és egyéb 
előírások értelmezésének irányelveit. Az államcélok 
állami kötelezettséget írnak elő; az államnak nincs 
választása a tekintetben, hogy követi-e a célkitűzést 
vagy sem, de azt, hogy az adott (védelmi) célkitűzést 
milyen eszközökkel valósítja meg, abban szabadon 
dönthet. A bejegyzett élettársakról szóló határo-
zat alapján arra lehet következtetni, hogy az Alkot-
mánybíróság a házasság védelmét lényegében ilyen 
állami kötelezettségnek tekinti.

De az Alkotmánybíróság is keveri a megnevezé-
seket: hol államcélnak tekinti,63 hol az objektív in-
tézményvédelem kifejezést használja.64 A bizonyta-
lanság oka az, hogy az AB igényt formál a házasság 
intézményével kapcsolatban arra a kiemelt védelem-

re, amelyben a bíróság korábban az egészséges kör-
nyezethez való jogot részesítette. A 28/1994. (V. 20.) 
AB határozatban megfogalmazott visszalépés tilal-
mához hasonló konstrukciót létrehozva fogalmazták 
meg a házasság kiemelt védelmének az elvét, amely 
szerint az állam kötelezettsége a házasságnak a töb-
bi együttélési formától megkülönböztetett védelme, 
és ennek a megkülönböztetett védelemnek nincs fel-
ső határa.

Ezzel a konstrukcióval nemcsak az a nagy baj, 
hogy a házasság védelme érdekében tartósítja a fo-
galmi zűrzavart, hanem az is, hogy nem veszi figye-
lembe: az Alkotmánybíróság elismerte a házasság-
hoz való alapvető alanyi jogot. „A házasság alkot-
mányos védelme az Alkotmánybíróság álláspontja 
szerint azt is jelenti, hogy az Alkotmány egyben ga-
rantálja a házasságkötés szabadságát.”65 Ha erre te-
kintettel vagyunk, akkor nagyon nehezen tartható 
az Alkotmánybíróságnak az államcélhoz hasonló in-
tézményvédelmi felfogása.

A házasság védelmét értelmezhetjük az objektív 
intézményvédelmi felfogás keretében, de ez akkor 
egy alapjoghoz kapcsolódó megerősítő védelmet je-
lent. Nem értünk egyet azzal az állásponttal, amely 
az alapjogi és az intézményi védelmet szembeállít-
hatónak tartja.66

Az az álláspont, amely szerint „(a)z állam – Al-
kotmány 15. §-ából folyó – intézményvédelmi köte-
lezettsége elsődlegesen abban áll, hogy a házasságot 
– mint a különnemű személyek tartós életközössé-
gén nyugvó »érték«-et – minden rendelkezésre álló 
eszközzel és módon (akár pozitív diszkriminációval 
is) segítse és támogassa”,67 nem vesz tudomást a lé-
tező társadalmi gyakorlatok sajátosságairól, és nem 
egyeztethető össze az egyenlőség elvén alapuló csa-
ládpolitikával, illetve figyelmen kívül hagyja a há-
zasság alapjogi összefüggéseit.

De nemcsak kiss László párhuzamos véleménye 
nem illeszkedik az alkotmányos demokráciák egyen-
lőségelvéhez, hanem a többségi felfogás sem. Igaz, 
a többségi vélemény nem fogalmaz ilyen világosan. 
Egyrészről megállapítja, hogy az állam lehetősége-
ihez mérten szabadon választja meg, milyen család-
politikát folytat, majd rögzíti, hogy a házasság alkot-
mányos védelme lehetőséget biztosít a más életfor-
máktól eltérően való szabályozására.68 Majd kifejti, 
hogy ez az eltérő védelem lehetősége tulajdonkép-
pen egy kiemelt alkotmányos védelmet jelent, min-
den más életforma csak törvényes, értsd: alacsonyabb 
rendű védelmet igényelhet. Csak az tartozik a jog-
alkotó mérlegelési körébe, hogy miképpen alakítja 
ki ezt a kétszintű védelmet.69 Csak az a szabályo-
zás alkotmányos, amely a házasság kiemelt védelmét 
tiszteletben tartja. éppen ezért aggályos a többség 
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számára a bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye. 
A jogalkotó által választott intézmény a férfi és nő 
házasságának valódi konkurenciát jelentene.70

Ahogy Bragyova is megfogalmazta különvélemé-
nyében, a házasság intézményes védelmének két fel-
fogása ütközik itt össze.71 Az egyik álláspont szerint 
a házasság alkotmányos védelme kimerül abban, 
hogy az alkotmány a házasság mint jogintézmény 
létezését biztosítja, és ebből következően a törvény-
hozó a házasság intézményét nem szüntetheti meg. 
A másik felfogás azonban már erősebb védelmet je-
lent: a házasság védelme a házasság preferálását je-
lenti. Ez kizárja, hogy a jog a házassággal egyenér-
tékűnek tekintse a házassághoz hasonló együttélé-
si formákat. Az egyenértékűség itt a jogi hatások és 
a státus azonosságát vagy erős hasonlóságát jelenti. 
A házasság ilyen védelme nem tekinti alkotmány-
ellenesnek a házassághoz valamennyire hasonló (de 
házasságkötés nélküli) párkapcsolatokat, ha jogilag 
nem azonosak a házassággal.

A két felfogás közül az egyik a házasság alapjo-
gi megközelítéséhez kapcsolódik, a másik pedig az 
alapjogtól eltávolított intézményvédelmi megközelí-
téshez. Már eddig sem rejtettük véka alá, hogy me-
lyik felfogást tartjuk helyesebbnek, de további ér-
veket meríthetünk álláspontunk megerősítésére az 
Alkotmánybíróság házassággal kapcsolatos gyakor-
latából.

A h ázAsság A lA pjogi 
összefüggései és  

Az egy en lÔség elv e

Az Alkotmánybíróság már igen korán rögzítette, 
hogy a házasságra és a családra vonatkozó szabályok 
alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkoznak, 
annak ellenére, hogy ezeket a szabályokat nem az 
alkotmány alapvető jogokról és kötelességekről szó-
ló XII. fejezete tartalmazza.72 Ezt erősítette meg az 
AB, amikor megállapította, hogy az alkotmánynak 
a házasság intézménye védelmét biztosító 15. §-a a 
házasságkötés szabadságát is garantálja.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az em-
beri méltósághoz való jog, mint az „általános szemé-
lyiségi jog” egyik megfogalmazása, magába foglal-
ja az önrendelkezés szabadságához való jogot is. Az 
önrendelkezési jognak része a házasságkötés szabad-
ságához való jog is, így ez a jog az Alkotmány 54. 
§ (1) bekezdése alapján ugyancsak alkotmányos vé-
delemben részesül. A házasságkötés szabadságához 
való jog tehát az önrendelkezési jog részeként al-
kotmányos oltalom alatt álló alapjognak minősül.73 
A házasságkötéshez való jogot alkotmányos tartal-

mának a kifejtése során tehát mint az emberi méltó-
ságból levezetett, mindent embert megillető alapve-
tő jogot értelmezték.74

A házassággal kapcsolatos alapjogvédelemnek és 
az egyenlőség elvének két fontos dimenziója van. 
Az egyik a férfi és a nő közötti egyenlőségre vonat-
kozik, a másik pedig a heteroszexuálisok és a ho-
moszexuálisok közötti egyenlőségre. Egyfelől tehát 
„a házassággal kapcsolatos alapvető jogok nem első-
sorban egyéb párkapcsolati formákkal szemben je-
lentkeznek, hanem sokkal inkább a nemek egyen-
jogúságának biztosításának érdekében. Ez utóbbi 
különösen lényeges, tekintve, hogy a házasság hosz-
szú ideig, számos területen és jogrendszerben ép-
pen nem a férj és feleség egyenjogúságának színte-
re volt. kifejezetten védelemben a házasságot egyik 
dokumentum sem részesíti, sokkal inkább a házas-
társaknak a jogait és emberi méltóságát (szabadság, 
önkéntesség) tekinti védelemre érdemesnek. Ezeken 
az alapjogokon keresztül tulajdonít értéket a házas-
ságnak.”75

A másik fontos kérdés, hogy megilleti-e a házas-
ságkötés szabadsága azokat, akik azonos neművel 
kívánnak házasságot kötni. Az Alkotmánybíróság 
már többször idézett határozata szerint „a házasság 
intézménye kultúránkban és jogunkban is hagyomá-
nyosan férfi és nő életközössége. Ez az életközösség 
tipikusan közös gyermekek születését és a családban 
való felnevelését célozza, amellett, hogy a házastár-
sak kölcsönös gondoskodásban és támogatásban élé-
sének is kerete.”76 Ez a felfogás a tanulmány elején 
említett konvencionális család- és házasságértelme-
zés klasszikus megfogalmazása. Arról is szóltunk, 
hogy ez a megfogalmazás szociológiai értelemben is 
pontos, vagyis a családok többsége valóban a házas-
ságra épül. Egyre nagyobb részük azonban nem. De 
a legfontosabb fordulat a következő: „A gyermekek 
nemzésére és szülésére való képesség nem fogalmi 
eleme és nem feltétele a házasságnak, de a házasság 
eredeti és tipikus rendeltetéséből folyóan a házastár-
sak különneműsége igen.”77

A házasság fogalmának a fenti meghatározás 
szerint három eleme van, ezek azonban az Alkot-
mánybíróság értelmezésben nem egyenrangúak.78 
A legfontosabb elem a házastársak különneműsé-
ge. A közös gyermek felnevelésének a célja alapvető 
fontosságú, de hangsúlyozottan nem szükségszerű 
fogalmi elem. Amiről hallgat a bíróság, az az, hogy 
mit jelent és milyen alkotmányos jelentősége van, 
hogy a házasság a házastársak kölcsönös gondosko-
dásban és támogatásban élésének kerete. Pedig a há-
zasság fogalmának ez az eleme az, amelyik a házas-
ságkötés mindenkit megillető alapjogához a legszo-
rosabban kapcsolódik.
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Amennyiben a házasságkötés szabadságát mint 
az emberi méltóságból levezetett önrendelkezési 
szabadság egyik megnyilvánulását értjük, akkor to-
vábbra is képviselhető az a házasságfogalom, amelye 
még a feudális házasságfogalommal szakítani akaró 
1952. évi IV. törvény kapcsán fogalmazódott meg: 
a házasság „két szabad és egyenlő ember kölcsönös 
vonzalomra épített önkéntes közössége.”79 A há-
zasságnak eszerint a legfontosabb eleme a kölcsö-
nös vonzalomra épített életközösség, amelynek ön-
kéntességét garantálja a házasságkötés szabadságá-
nak alapvető joga. Ez az egymás szeretetén alapuló 
önkéntes közösség az alapja annak a kölcsönös gon-
doskodásnak és támogatásnak, amelyre a házasság-
ra lépők kötelezettséget vállalnak. Ez tekinthető ál-
láspontunk szerint a házasság alapvető fogalmi ele-
mének.

Ha tehát ennek az életközösségnek nem feltéte-
le a reprodukciós képesség, akkor milyen elvek zár-
ják ki az azonos nemű párokat? A különneműségnek 
ugyanis csak a reprodukciós képességekre tekintet-
tel lehetne jelentősége, ahogy az a házasság kato-
likus felfogásában következetesen megfogalmazó-
dik. Vagy a különneműség hagyománya fontosabb, 
mint az, hogy a házasság kölcsönös szereteten ala-
puló életközösség legyen? Az azonos neműek között 
nem alakulhatnak ki ilyen érzelmi kapcsolatok?

A kanadai Cory bíró az M. v. H. ügyben kifejtett 
érvelése szerint azzal, hogy a meleg párokat kizár-
ják a házastársak számára elérhető tartási jogosult-
ságok köréből, megsértik emberi méltóságukat. Az 
ilyen szabályozás azt juttatja kifejezésre, hogy a me-
leg párkapcsolatban élő emberek kevésbé érdemesek 
az elismerésre és a védelemre, valamint a heterosze-
xuális egyénektől eltérően a meleg személyek kevés-
bé képesek anyagi függőséggel járó kapcsolatokat lé-
tesíteni. Az ilyen szabályozás fokozza a meleg pár-
kapcsolatban élők egyének hátrányos helyzetét.80

A magyar Alkotmánybíróság elismeri, hogy az 
azonos neműek között ténylegesen fennállhatnak 
ilyen érzelmi és gazdasági kapcsolatok.81 De ez az 
érzelmi kapcsolat nem részesülhet olyan védelem-
ben, mint a házasság. Annak ellenére, hogy a gyer-
meknemzés, illetve a szülés képessége a házasságnak 
nem fogalmi eleme, a házasság és az azonos neműek 
élettársi kapcsolatának megkülönböztetésére még-
iscsak alkalmas. Ez az bíróság gyakorlatának egyik 
legnagyobb ellentmondása, amelyet a bejegyzett 
élettársi kapcsolatokról szóló határozat is örököl.

Ezt az értelmezést a 14/1995. (III. 13.) AB hatá-
rozat megtévesztő csúsztatása tette lehetővé. A bí-
róság a melegházasság megítélésekor ahelyett, hogy 
a hetero-, illetve homoszexuális párok helyzetét ha-
sonlította volna össze, a férfiak és a nők homogén 

csoportját vetette egybe, ennek is köszönhetően 
erősítette meg a házasság hagyományos fogalmát.82 
Ezt azt tette lehetővé, hogy a házasság fogalmának 
szükségszerű elemévé tette a különneműséget, mi-
vel fogalmilag nem lehetséges az azonos nemű pá-
rok házassága, ezért értelemszerűen diszkriminá-
cióról sem beszélhetünk. Ezért is volt nagyon fon-
tos részletesen tárgyalnunk azt, hogy milyen gyenge 
lábakon áll a házasság fogalmát megalapozó érve-
lés. Amennyiben nem tartható az Alkotmánybíró-
ság házasságfogalma, akkor az az állítás sem védhe-
tő, hogy az azonos neműek kizárása a házasságból 
nem jelent diszkriminációt.

Az alkotmány nemcsak a házasság, hanem az 
emberi méltóság kitüntetett védelmét is kimondja, 
valamint az abból következő hátrányos megkülön-
böztetés tilalmát is. A házasság alkotmányos védel-
mének tartalmát e szakaszokra tekintettel kell meg-
határozni. A hátrányos megkülönböztetés elvének 
következetes alkalmazása nem veszélyeztetné a há-
zasság intézményét, csupán lehetővé tenné egy ki-
sebbség számára alapjogainak gyakorlását. Nehéz 
megérteni, hogy egy alkotmányos demokráciában a 
kisebbségek alapjogainak védelme érdekében létre-
hozott intézménynek miért olyan nehéz erre az ál-
láspontra helyezkednie.

összeh Ason lító jogi pA r Aván

A dél-afrikai Alkotmánybíróságtól eltérően a ma-
gyar Alkotmánybíróságot semmi sem kötelezi, hogy 
külföldi kitérőket tegyen álláspontja felvázolása so-
rán. A strasbourgi joggyakorlat áttekintése magya-
rázható az országgyűlésnek célzott ismeretterjesztő 
kitekintésként, ezt meghaladóan azonban a testület 
szakmai igényessége és tudományos kíváncsisága le-
het az összehasonlító elem fő magyarázata. Az ösz-
szehasonlító elemzés eredménye csak abban az eset-
ben vehető komolyan, ha azt a képzetet ébreszti az 
olvasóban, hogy a szerző az ésszerű és nyilvános el-
vek mentén (és nem önkényesen) kiválasztott pél-
dákra támaszkodva igyekszik egy olyan kérdésre vá-
laszolni, amelyre – a kérdést elolvasván – a gondosan 
előkészített minta alapján többféle értelmes válasz is 
elképzelhető.83

Az Alkotmánybíróság arra volt kíváncsi, kizárólag 
férfi és nő között képzelhető-e el házasság,84 illetve 
hogy hogyan reagálnak az egyes jogalkotók a házas-
sággal potenciálisan versenyképes családi (háztartá-
si) együttélési formák megjelenésére a saját társadal-
mukban.85 Az első kérdés azért megtévesztő, mert 
bár az Alkotmánybíróság által is idézett nemzetközi 
egyezmények valóban férfi és nő életközösségeként 
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írják le a házasságot, a testület által is vizsgált stras-
bourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) gya-
korlatában eddig csupán érintőlegesen fordult elő a 
„köthetnek-e házasságot mások is?” kérdés. Az Al-
kotmánybíróság először a transzszexuálisok házas-
ságkötésére, majd a homoszexuális párok jogi hely-
zetére vonatkozó joggyakorlatot tekintette át.

A transzszexuálisok családjogi státuszára irányu-
ló vizsgálódás során a többségi véleményt osztó ma-
gyar alkotmánybírák úgy hivatkoznak a rees- és a 
Cossey-ügyre,86 hogy közben nem említik: az ott 
megfogalmazott álláspontjától 2002-es Goodwin v. 
The United Kingdom ügyben87 egyértelműen eltért az 
EJEB.88 A nagykamara indokolása szerint „mivel 
az Egyezmény elsősorban és leginkább egy embe-
ri jogokat védő rendszer, a bíróság figyelemmel kell 
hogy legyen a megváltozott körülményekre mind az 
alperes államban, mind általában a tagállamokban, 
és tekintetbe kell például vennie minden olyan ki-
alakulóban lévő megegyezést, amely az elérendő vé-
delmi szintre vonatkozik”.89 Ezen elvek mentén az 
EJEB a transzszexuálisok családjogi viszonyait ille-
tően (így az új nemükben történő házasságkötésük 
elősegítése érdekében) egy igen pragmatikus megkö-
zelítést választott: a tagállamok közötti különbségek 
hangsúlyozása helyett a tiszta gyakorlati megoldások 
felé tereli a figyelmet. Az Alkotmánybíróság tehát 
nem egyszerűen idejétmúlt (és tartalmukban jórészt 
irreleváns) döntésekre alapozva ismertette az irány-
adó EJEB-joggyakorlatot a házasságkötés korlátaira 
nézve, hanem elmulasztotta megemlíteni az egyéb-
ként más okból hivatkozott Goodwin-ítélet egyik 
legfőbb következtetését, amely sokkal inkább meg-
fontolandó lett volna a szóban forgó törvény alkot-
mányossági vizsgálata során...

Hasonló okból aggályos az Alkotmánybíróság ér-
velése az R. és F. v. The United Kingdom ügy 90 befo-
gadhatósági döntésének ismertetése kapcsán is. Eb-
ben az ügyben az EJEB azért nem találta kellő sú-
lyúnak az indítványozót ért sérelmet, mert az addig 
házasságban élő r. és F. házasságának felbontása F. 
új neme anyakönyvezésének törvényi feltétele volt 
ugyan, viszont a felek a polgári élettársi közösség 
(civil partnership) formájában minőségileg igen ha-
sonló jogi elismerést nyerhetnek az egyik fél nem-
váltását is túlélő kapcsolatuknak. Bár a befogadha-
tósági döntések, főként a sérelem aránytalanul kis 
mértéke miatt történő elutasítások, elég alacsony el-
ismerésnek örvendenek, az Alkotmánybíróság szá-
mára feltett kérdés eldöntésekor az r. és F. döntés 
legfontosabb tanulsága talán mégsem az, hogy az 
Emberi jogok európai egyezményének 12. cikkéből 
nem következik kényszerítően a házasság megnyi-
tása az azonos nemű párok előtt. érdemes lett vol-

na talán azt (is) kiemelni, hogy az eljárás során az 
EJEB összevetette a házasságra és az azonos ne-
műek polgári élettársi kapcsolatára vonatkozó jogi 
szabályozást. Hangsúlyozandó, hogy az EJEB bírái 
számára fel sem merült a kérdés, vajon megenged-
hető-e egy ilyen házasságszerű viszony jogi elisme-
rése a férfi és nő házasságát védő 12. cikk fenntartá-
sa mellett. (Az EJEB kifejezetten megengedő állás-
pontjára nézve lásd újabban a Burden and Burden v. 
The United Kingdom ítéletet91 is, amelyet az Alkot-
mánybíróság nem említ.)

A házasság fogalmának boncolgatása során az 
Alkotmánybíróság külön is kitér a homoszexuá-
lis párkapcsolatok jogi helyzetére. Az ügyek tárgya 
alapján az alkotmánybírák által áttekintett kínálat 
elég vegyes: az EJEB fajtalanságra vonatkozó korai 
döntései keverednek a homoszexuális indítványo-
zók egyéni (!) örökbefogadási kérelmei kapcsán le-
vont következtetésekkel. (Az ügyek tárgya alapján 
egyébként nem egészen világos, pontosan mi kö-
zük is van ezeknek a példáknak a bejegyzett élet-
társi kapcsolat alkotmányosságának vizsgálatához.) 
érdekes módon az ügyek mozaikszerű ismertetése 
során az alkotmánybírósági összefoglalás a tényál-
lásokra koncentrál, és jelzi, kinek a javára született 
döntés. Ezek a rövid ismertetők azonban nem térnek 
ki az EJEB által az adott ügyekben lefektetett jog-
elvek (és az Emberi jogok európai egyezménye al-
kalmazása során figyelembe veendő követelmények) 
tartalmának tárgyalására.

Így például az alkotmánybírósági döntésből meg-
tudhatjuk, hogy „a karner v. Ausztria ügyben […] 
pedig azért marasztalta el az EJEB az alperes álla-
mot, mivel az megtagadta a lakásbérleti jogviszonyt 
a túlélő házastárs tekintetében folytatni engedő sza-
bálynak az elhunytat túlélő homoszexuális élettárs-
ra való alkalmazását”. Ebből a kétségkívül pontos 
összefoglalóból azonban kimaradt, hogy az EJEB 
ugyanebben az ügyben azt is kimondta: „A hagyo-
mányos értelemben vett család védelme nagyon el-
vont és nagyon sokféle konkrét megoldás használ-
ható a megvalósításához. olyan esetekben, ahol az 
állam mérlegelési szabadsága szűkre szabott, mint 
azokban az ügyekben, ahol a megkülönböztetés 
alapja a nem vagy a nemi irányultság, az arányos-
ság elve nem csak azt követeli meg, hogy a válasz-
tott megoldás elvileg alkalmas legyen a cél elérésé-
re. Igazolni kell, hogy a [bérleti jogról szóló] törvény 
céljának eléréséhez a törvény alkalmazási köréből ki kel-
lett zárni a homoszexuális kapcsolatban élő személye-
ket”92 (kiemelés a szerzőktől).

Ezen a ponton felmerül a kérdés: hogyan oldha-
tó fel az EJEB gyakorlatában egyrészről a házasság 
mint kizárólag férfi és nő kapcsolatának értelmezé-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  1 .  s z á M100 /  D o k U M E N T U M  é s  k o M M E N Tá r

se (amelyet a 12. cikk szövegszerűen támogat), más-
részről pedig a házassággal tartalmilag szinte azonos 
családi-együttélési és párkapcsolati formák elismeré-
se és védelme? érdemes észrevenni, hogy az Alkot-
mánybíróság által csak említett, de érdemben való-
jában nem elemzett ügyekben (mint az r. és F., va-
lamint a karner, továbbá a nem is említett Burden 
és Burden ügy) az EJEB nem a házasságot meghatá-
rozó 12. cikk, hanem a magán- és családi élet sért-
hetetlenségét védő 8. cikk alapján döntött. röviden 
összefoglalva: az EJEB által megválaszolt jogi kér-
dés épp azokban az esetekben volt a legközelebb az 
alkotmánybírósági vizsgálat tárgyához, amelyek – 
talán az EJEB gyakorlatának első látásra talán ke-
vésbé szembetűnő sajátosságai miatt – elkerülték az 
Alkotmánybíróság figyelmét. A strasbourgi gyakor-
latban ugyanis a házasság messze nem az egyetlen 
családi együttélési forma, amely emberi jogi védel-
met élvez – az Egyezmény 8. cikke alapján.

sokat segített volna az Alkotmánybíróság össze-
hasonlító jogi kirándulásának eredményességén, ha a 
vizsgálat során a testület ügyel az Egyezmény foga-
lomhasználatára és az EJEB gyakorlatában jól kimu-
tatható jogértelmezési trendekre. Ebben az esetben 
az Alkotmánybíróság könnyen rátalált volna az EJEB 
„családi életet” érintő döntéseire, köztük a tartalmi 
közelség okán nem elhanyagolható Emonet és má-
sok kontra svájc ítéletre.93 Az Emonet-döntés alapján 
ugyanis legalábbis megkérdőjelezhető, milyen eszkö-
zökkel és milyen mértékben ösztönözheti polgára-
it az állam a házasságkötésre annak érdekében, hogy 
családi viszonyaik jogi keretet nyerjenek. Az Emo-
net-ügy alaphelyzete speciális, az EJEB által meg-
állapított elv azonban túlmutat a tényállás korlátain. 
A svájci jog szerint a házasságon kívül együtt élő he-
teroszexuális pár férfi tagja csak úgy fogadhatta vol-
na örökbe nőnemű partnere vérszerinti gyermekét, 
hogy az örökbefogadással egyidejűleg megszűnnek 
a vér szerint anya szülői jogai a lányával kapcsolat-
ban. A kormány azon kifogására, hogy a felek elér-
hették volna a kívánt joghatást (a közösen gyakorolt 
szülői jogokat), ha örökbefogadás helyett a házasság-
kötést választják, az EJEB kifejtette: „a nemzeti ha-
tóságok nem vehetik át a döntést az érintett felektől 
arról, hogy milyen együttélési formát választanak. 
Amint már azt korábban megállapította [a bíróság], 
a 8. cikkben említett »családi élet« fogalma nem kor-
látozódik a házasságon alapuló kapcsolatokra és más 
»családi« kötelékeket is magában foglalhat.”94 A ko-
rábbi esetjoggal összhangban az EJEB ismét hang-
súlyozta a jogfejlesztő jogértelmezés fontosságát, és 
elutasította a túlzott ragaszkodást egy-egy fogalom 
– jelen esetben a családi élet – történetileg elfogadott 
értelmezéséhez.95 rosszindulat lenne azt feltételezni, 

hogy az Alkotmánybíróság azért mulasztotta el be-
vonni az összehasonlító jogi vizsgálatba a határozat 
egyik alapkérdését vizsgáló strasbourgi határozatot, 
mert az alapjaiban ingatta volna meg a taláros testü-
let által tizenhárom éve töretlenül védett hagyomá-
nyos családfogalmat. Ugyanakkor az Alkotmánybí-
róság számára kedvező érvek szelektív, saját kontex-
tusukból kiragadott felvonultatása könnyedén erre a 
következtetésre csábíthatja a strasbourgi esetjogban 
kicsit is tájékozott olvasót.

Az Alkotmánybíróság hasonlóan zavarba ejtő 
összehasonlító vizsgálatot folytatott le, felméren-
dő, hogyan reagálnak az egyes jogalkotók a házas-
sággal potenciálisan versenyképes családi (háztartá-
si) együttélési formák megjelenésére a saját társadal-
mukban. Az Alkotmánybíróság által felismerni vélt 
nemzetközi trend szerint az azonos neműek számára 
létrehozott házasságpótló jogintézmények igen nép-
szerűek, a házasság megnyitása a homoszexuális pá-
rok előtt azonban problémás. E tekintetben az Al-
kotmánybíróság hivatkozik az Egyesült államokban 
1996-ban hozott szövetségi házasságvédelmi tör-
vényre (Defense of Marriage Act), azt azonban nem 
hangsúlyozza, hogy azokban a tagállamokban, ahol 
az azonos neműek házasságkötése szerepel a poli-
tikai napirenden (így például az Alkotmánybíróság 
által is szívesen felemlegetett kalifornia államban), 
a szövetségi törvény nem szabott gátat a tagállami 
melegházasság-aspirációknak.

érdekes módon az összehasonlító elemzés so-
rán az Alkotmánybíróság teljességgel érzéketlen-
nek bizonyult mind az érintett normaszövegek fi-
nomságai, mind az Alkotmánybíróság által emlí-
tett bíróságok döntésének politikai súlya, mind az 
ezek nyomán kialakuló nemzetközi trendek iránt. 
Az Alkotmánybíróság elemzésének egyik részében 
sem tesz igazán világos különbséget az összehason-
lító vizsgálat szempontjából a házasság és az egyéb 
(jogszabályban kifejezetten elismert) családi viszo-
nyok között. Emiatt az olvasó nem képes felmérni 
az egyes szereplők (bíróságok, törvényhozók, indít-
ványozók) magatartásának jogi és gyakorlati súlyát. 
A német szövetségi Alkotmánybíróság döntésének 
elemzése során például kimarad annak vizsgála-
ta, vajon a német alaptörvény egyértelmű hallgatá-
sa mellett honnan származik a törvényhozó bátor-
sága az azonos nemű élettársak jogviszonyának ren-
dezésére. A magyar döntésben található összefoglaló 
diszkriminációtilalmi megközelítésre enged követ-
keztetni, miközben veszni hagyja a német döntés-
ben olyan hangsúlyos alapjogi dimenziót.

A német Alkotmánybíróság a melegek bejegyzett 
élettársi kapcsolatát létrehozó törvényi szabályozást a 
személyiség szabad kibontakoztatásához való joghoz, 



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  1 .  s z á M D o k U M E N T U M  é s  k o M M E N Tá r  /  101

illetve a diszkriminációtilalom alkotmányos rendel-
kezéseihez kapcsolta, mivel a törvény e személyek 
szabad kibontakozását segíti elő és a velük szemben 
fennálló diszkriminációt építi le.96 Ami a házasság 
védelmét mint alapvető alkotmányos értéknyilvání-
tást illeti, a német Alkotmánybíróság állandó gya-
korlatának megfelelően azt követeli meg, hogy a tör-
vényhozó ne hozza a házasságot más életformáknál 
kedvezőtlenebb helyzetbe. A testület nagyon világo-
san fogalmaz abban a tekintetben is, hogy a házasság 
mint életforma kiemelt alkotmányos védelme lehető-
vé teszi az ahhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtá-
sát, de semmiképpen sem követeli meg a törvényho-
zótól más életformák hátrányos megkülönböztetését. 
Arra, hogy a házasságot a jogosultságok terjedelmét 
illetően folyamatosan jobban kellene védeni, mint 
más életközösséget, sem a normaszöveg, sem a tör-
téneti értelmezés nem ad alapot.97

A német Alkotmánybíróság álláspontjából egyér-
telműen következik: nem lehet házasságvédelem cí-
men teljesen kiüresíteni a meleg élettársi kapcsolat 
jogintézményét pusztán azon az alapon, hogy a há-
zasságvédelem alkotmányos alapú, a meleg élettársi 
kapcsolat védelméről pedig a törvényhozó rendelke-
zett. A törvényhozó döntése ugyanis a melegek au-
tonómiájának védelmén alapul, és így az egyéni ön-
rendelkezés és a diszkriminációtilalom védőbástyá-
ja övezi: az Alkotmánybíróság szerint a törvényhozó 
nem tett mást, mint az alkotmány vonatkozó ren-
delkezéseit konkretizálta a törvénnyel a meleg élet-
társi kapcsolatra nézve.98

De az is kétségtelen, hogy a fenti alapjogi érvelés 
dacára a német Alkotmánybíróság igyekezett fenn-
tartani a megkülönböztetés lehetőségét is. Ez veze-
tett a házassági járadék körüli jelenlegi vitákhoz is. 
A német jog szerint minden közhivatalnokot meg-
illet a házassági járadék, amellyel a családi élet költ-
ségeihez, a családtagok tartásához nyújt az állam se-
gítséget. A házassági járadékra való jogosultságnak 
nem feltétele, hogy a közhivatalnoknak gyermeke 
legyen, a jogosultság ahhoz a tényhez kötött, hogy 
a hivatalnoknak van-e tartási kötelezettsége valami-
lyen családtagjával szemben. A házasság ténye ezt a 
jogosultságot megalapozza. Ebben rejlik a kedvez-
mény ellentmondásossága is, hiszen a gyermektelen 
házaspárok is igényelhetik ezt a járadékot, azonban 
a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő homoszexuá-
lisok nem. Ebből a különbségből pedig nehéz másra 
következtetni, mint arra, hogy a bejegyzett élettár-
si kapcsolatban élők kapcsolata kevésbé értékes, az 
ő tartási kötelezettségeik nem érdemesek a támoga-
tásra. A német Alkotmánybíróság eddig következe-
tesen elutasította a bejegyzett élettársi kapcsolatban 
élők igényeit. A testület e tárgyban 2008 május ele-

jén hozott döntése99 azért is figyelemre méltó, mert 
az Európai Bíróság 2008 áprilisában100 azt a német 
szabályozást, amely a korábban bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élő hátramaradottakat nem tekintette 
olyan helyzetben lévőknek, hogy jogosultak legye-
nek az özvegyi nyugdíjra, diszkriminatívnak ítélte, 
és megállapította, hogy ugyanúgy kell kezelni őket, 
mint a házastársukat elvesztett özvegyeket, és így 
őket is megilletheti az özvegyi nyugdíj.

Annak ellenére, hogy az Európai Bíróság a nem-
zeti bíróságokra hagyta annak megítélését, valóban 
összehasonlítható élethelyzetekről van-e szó, a né-
met Alkotmánybíróság júniusi döntésében kifejtett 
érvek nem sokáig tarthatók már. A kritikusok sze-
rint csak idő kérdése, mikor hajlik meg a német tes-
tület az Európai Bíróság érvei előtt, ezért ezt a hár-
mas tanácsi döntést a megadás előtti utolsó puskalö-
vésként értékelik.101 A változó gyakorlat előszelének 
is tekinthető az, hogy a tartományokban azóta kü-
lönböző gyakorlat alakult ki a házassági járadékkal 
kapcsolatban.102 Úgy tűnik, hogy a magyar gyakor-
lat számára mintának tekintet német gyakorlat is a 
két intézmény teljes egyenjogúsítása felé halad.

A m egKü lön böztetés h i án yA, 
m i nt diszK r i m i náció for r ásA

Végül érdemes áttekinteni azokat az érveket, ame-
lyek az AB téves fogalmi meghatározásából a be-
jegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény alkot-
mányellenességére vonatkoznak. A többség először 
igazolni igyekezett, hogy a bejegyzett élettársi kap-
csolat keletkezése és tartalma folytán nemcsak sok-
kal jobban hasonlít a házasságra, mint az élettársi 
kapcsolatra, hanem valójában „quasi házasság”. Eh-
hez azt a két fő különbséget – az örökbefogadás és a 
közös névviselés lehetőségét – kellett relativizálnia, 
amelyet a törvényhozó a két intézmény között fenn-
tartott. Az örökbefogadás tekintetében az indoko-
lás ezt azzal gondolta megoldani, hogy különnemű-
ek esetében az örökbefogadás amúgy sem az egyet-
len, sőt nem is a tipikus módja a jogi értelemben vett 
család létrejöttének, hiszen nekik lehetnek saját, vér 
szerinti gyermekeik, és ők részt vehetnek humán 
reprodukciós eljárásban is.103 Ez az álláspont szintén 
nehezen egyeztethető össze az egyenlőség elvével. 
Az azonos neműek esetében viszont az örökbefoga-
dás tilalmával a jogalkotó nem kívánta elősegíteni a 
jogi értelemben vett családdá válást. Csakhogy at-
tól, hogy a különneműek más módon is létrehozhat-
nak családot, az örökbefogadás tilalma még nagyon 
jelentősen megkülönbözteti egymástól a házasságot 
és a bejegyzett élettársi kapcsolatot.
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Az örökbefogadás fontosságát jelzi annak a kuta-
tásnak az eredménye, amelyet az MTA szociológi-
ai kutatóintézete végzett a szociális és Munkaügyi 
Minisztérium megbízásából 2007 augusztusa és ok-
tóbere között több mint ezer leszbikus, meleg, bi-
szexuális és transznemű (LMBT) személy körében. 
Eszerint a megkérdezettek körében az örökbefoga-
dás támogatottsága 80 százalék, ami megegyezik az 
azonos nemű házasság támogatottságával. A regiszt-
rált partnerkapcsolat támogatottsága ugyanebben a 
körben viszont 93 százalékos, ami szintén arra utal, 
hogy a megkérdezettek igenis érzékelnek különbsé-
get a két intézmény között.104

A közös név viselésének tilalma pedig az alkot-
mánybírák szerint kikerülhető közigazgatási úton 
történő névváltoztatással.105 Azzal azonban adós ma-
rad az Alkotmánybíróság, hogy ha ezek a különbsé-
gek nem elegendők a két intézmény megkülönböz-
tetésére, milyen eltérések esetében találnák alkot-
mányosan elfogadhatónak az elkülönítést. Bragyova 
András különvéleménye értelmében a két intézmény 
közötti különbség részben megítélés kérdése: kinek 
sok, kinek kevés, számára történetesen elegendő ah-
hoz a különbség, hogy másik intézménynek legyen 
tekinthető. sőt Bragyova szerint legalább egy tekin-
tetben a bejegyzett élettársi kapcsolat jobban védte 
volna a házasság intézményét, mint az annak meg-
semmisítése nyomán érvényben maradó szabályozás. 
Ma ugyanis semmi sem zárja ki, hogy egy házas fér-
fi vagy nő egy szintén házas nővel vagy férfival a 
Ptk. szerinti élettársi kapcsolatot létesítsen.106 Ezt 
a házasság intézménye szempontjából nyilvánvaló-
an kedvezőtlen helyzetet az új szabályozás egyértel-
műen kizárta volna, amennyiben megtiltaná, hogy 
házas ember bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít-
sen, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élő sem 
köthetett volna házasságot mással, mint bejegyzett 
élettársával.107

A többség ezzel szemben megelégszik annak 
deklarálásával, hogy a megkülönböztetés indokolat-
lan hiánya az alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében 
foglalt alkotmányos egyenlőség sérelméhez vezet. 
Ezt nevezhetjük a „megkülönböztetés hiánya mint 
diszkrimináció” valóban hungarikumnak számító 
alkotmányjogi doktrínájának. Az Alkotmánybíró-
ság szerint ennek a diszkriminációnak az az alapja, 
hogy a törvény homogén csoportként kezeli a kü-
lönböző és az azonos nemű személyek párkapcso-
latait, és egy általános utaló szabállyal – az említett 
nem lényegtelen eltérésekkel – a bejegyzett élettár-
si kapcsolatra alkalmazni rendeli a házasság szabá-
lyait. A testület ezzel az érveléssel teljesen kifordítja 
a diszkriminációtilalom alkotmányos elvének alkal-
mazását. E fejére állított logika szerint ha két szabá-

lyozandó csoport nem homogén, akkor a szabályo-
zásnak szükségképpen eltérőnek kell lennie. Már-
pedig a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
alkotmányos doktrínája – ahogyan azt eddigi gya-
korlatában a magyar Alkotmánybíróság is értelmez-
te108 – csak annyit jelent, hogy nem homogén, vagyis 
nem összehasonlítható jogosultak esetében a kezelés 
lehet eltérő, anélkül, hogy az sértené az alkotmányos 
elvet. Vagyis az alkotmánybírák többsége olyan kö-
vetelményt fogalmaz meg, amelynek semmi köze az 
egyenlő bánásmód elvéhez.

A többség másik érve a diszkriminatív kvázi azo-
nos szabályozással kapcsolatban, hogy ha az alkot-
mány 15. §-ában rögzített intézmény – a házasság 
– és egy törvénnyel védett intézmény – a bejegyzett 
élettársi közösség – azonos helyet foglalhatna el, ak-
kor az „alkotmányi védelem” azonossá válna a „tör-
vényi védelemmel”. Márpedig, érvelnek az alkot-
mánybírák – Bragyova András kivételével –, miu-
tán az alkotmány a legmagasabb szintű jogforrás a 
jogrendszerben, ezért törvényi szinten nem lehet al-
kotmányos intézményekkel azonos, új intézménye-
ket létrehozni. Ennek a semmivel sem igazolható ál-
lításnak nyilvánvalóan számos magyar törvényi sza-
bály ellentmond, amelyeknek alkotmányosságát az 
Alkotmánybíróság ezen az alapon sohasem von-
ta kétségbe. Bragyova András ellenérve érzékelteti 
legjobban a többségi érvelés abszurditását: „Ha az 
alkotmány a körte alkotmányos védelmét írná elő, az 
őszibarack körtével azonos védelme nem sérthetné a 
körte alkotmányban előírt védelmét.”109

A többség harmadik érve, hogy a törvény egyet-
len generális utaló szabállyal a jogrendszer egészé-
nek a házasságra, a házastársakra stb. – tehát a há-
zasság intézményére – vonatkozó összes szabályát 
felhívja és „megfelelően” alkalmazni rendeli a be-
jegyzett élettársi kapcsolatra, rábízva ezzel a jogal-
kalmazó fórumokra, hogy eseti mérlegeléssel elte-
kintsenek egy-egy jogszabályi rendelkezés alkalma-
zásától. Az alkotmánybírák szerint ez a megoldás 
a jogbiztonság követelménye alapján megengedhe-
tetlen. Pedig itt csak egyszerűen egy mindennapi, 
Herbert Hart-i értelemben vett jogalkalmazói önál-
lóságról van szó, ami ráadásul kizárólag jogok kiter-
jesztését eredményezheti.

Balogh Elemér véleménye szerint a „bejegyzett 
élettársi kapcsolat jogintézményének a szabályozá-
sa során a jogalkotónak figyelemmel kell lennie a 
nemek közötti különbségekből eredő természetsze-
rű különbségekre”. Akármit is jelent ez a mondat, 
nyilvánvalóan arra utal, hogy kiss Lászlóval együtt 
azért bírálják a többség álláspontját, mert az „na-
gyobb veszélyt lát a különneműek regisztrált élet-
társi kapcsolatát reguláló szabályozásban, mint ab-
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ban, ha az azonos neműek házassághoz »hasonló« 
élettársi kapcsolatát regisztrálja a jog”. Ezt a alter-
natívát sugallta az ügyben szokatlanul megszólaló 
XVI. Benedek pápa is, aki – magyar főpapokat fo-
gadva – a következő, a kDNP indítványával kísér-
tetiesen összecsengő kijelentést tette: „Jogos volt kri-
tikátok a homoszexuálisok együttélésének polgárjo-
gi elismerésével kapcsolatosan, mert az nemcsak az 
Egyház tanításával ellentétes, hanem a magyar al-
kotmánnyal is.”110

Természetesen magunk nem ismerhetjük az Al-
kotmánybíróságon belüli alkufolyamatokat, de a kí-
vülállók számára úgy tűnik, a nemzetközi alkotmá-
nyos tendenciák követésére nagy hangsúlyt fektető 
testületnek azon az áron sikerült csak megakadá-
lyoznia az e tendenciákkal nyilvánvalóan ellentétes, 
homofób tartalmú döntést, hogy kizárta a bejegyzett 
élettársi kapcsolat tervezett formájának megnyitását 
különneműek számára. Ehhez még az Alkotmány-
bíróság presztízsvesztesége sem bizonyult túl magas 
árnak, hiszen a döntés nemcsak az alkotmányjo-
gi dogmatika alapfogalmaihoz nem illeszkedik, ha-
nem a formális logika elemi szabályait is figyelmen 
kívül hagyja. Ha ugyanis egy határozat két premisz-
szája így szól: 1. a házasság férfi és nő kapcsolata, 2. 
a bejegyzett élettársi kapcsolat lényegében azonos a 
házassággal, akkor a konklúzió nem lehet a határo-
zat rendelkező részében szereplő – egyébként helyes 
– tétel, hogy ti. az azonos neműek bejegyzett élet-
társi kapcsolata nem alkotmányellenes.

összegzés

Írásunk elején négy pontban foglaltuk össze a ha-
tározat legfontosabb állításait; ideje összegeznünk, 
hogy mire jutottunk ezen állításokkal kapcsolat-
ban.

A határozat első fontos állítása két részből állt: 
a házasság fogalmát a társadalmi felfogásra, a köz-
tudatra, a köznyelvre támaszkodva kell tartalommal 
kitölteni. A társadalmi felfogás alapján pedig a há-
zasság férfi és nő kapcsolatán alapul, amelynek célja 
a közös gyermek születése és családban való felneve-
lése. Ezzel kapcsolatban arra hívtuk fel a figyelmet, 
hogy a konvencionalista érvek egy vitatott gyakor-
lat esetében nem tudnak meggyőzők lenni. A hiány-
zó meggyőzőerőt pótló természetjogias érvek pedig 
egyfelől összeegyeztethetetlenek a konvencionaliz-
mussal, másfelől nem illeszkednek az autonómiára 
és az önkormányzás elvére épülő intézményrendszer 
alapelveihez. Ebből következően a házasság fogal-
mát más alapokra támaszkodva kell meghatározni. 
A konvencionalista és a természetjogi érvek tartha-

tatlanságából következik a kizárólag csak heterosze-
xuális kapcsolatokra épülő házasságfogalom tartha-
tatlansága is. (Legalábbis addig, amíg jobb érveket 
nem találnak alátámasztásukra.)

A határozat második fontos állítása, hogy a család 
intézménye nem választható el a házasságtól. A csa-
lád alapja a házasság. Ezt az állítást empirikus ada-
tok segítségével igyekeztünk cáfolni. s rámutattunk 
arra, hogy a házasságra épülő családfogalom mint 
alkotmányos családfogalom nem felel meg a tényle-
ges társadalmi gyakorlatoknak. A család alapja nem 
a házasság, hanem a gyermek. Nem a házasságot, 
hanem a gyermekvédelmet állítottuk a család intéz-
ményes védelmének középpontjába. Ebből követke-
zően a házasság és a család viszonylatában a család 
fogalma az alapvetőbb. A család alapja pedig a gyer-
mek-szülő kapcsolat. Ennek a viszonynak a házas-
ság nem szükségszerű eleme. Ezekből pedig az is 
következik, hogy a házasságnak a többi párkapcso-
lati formával szembeni kiemelt védelme nem igazol-
ható. Ennek következtében a határozat azon állítása 
sem tartható, amely szerint a házasság védelme egy 
olyan objektív intézményvédelmet jelent, amely ezt a 
kiemelt védelmet biztosítja számára. A törvényhozó 
azzal, hogy szabályozza a család és a házasság alap-
vető viszonyait, és e szabályozása során védi a gyen-
gébb fél érdekeit, eleget tesz intézményvédelmi kö-
telezettségének.

Az intézményvédelemre vonatkozó legfontosabb 
állítás szerint a házasság védelme egyfajta alapjog 
nélküli alapjogvédelmet jelent. Ez azonban nem 
illeszkedik az Alkotmánybíróság gyakorlatához. 
A testület gyakorlatának része az is, hogy a házas-
sággal összefüggő alapjogok védelme és a házasság 
intézményének a védelme nem választható el egy-
mástól. Ez a felfogás pedig jobban illeszkedik az al-
kotmányos rend olyan alapvető elveihez, mint az 
egyenlőség elve. komolyan kell venni az objektív 
intézményvédelemnek azt a követelményét, hogy az 
alapjogok intézményes védelmét az egész alkotmá-
nyos rendre tekintettel, az alkotmány alapvető elve-
ivel összhangban határozzuk meg.

Amennyiben pedig a házasság intézményi védel-
mét a házassággal összefüggő alapjogokra tekintet-
tel ragadjuk meg, akkor a házasság fogalmának nem 
a különneműség a legfontosabb eleme, hanem a köl-
csönös vonzalomra épített életközösség, amelynek 
önkéntességét garantálja a házasságkötés szabadsá-
gának alapvető joga. Ez az egymás szeretetén ala-
puló önkéntes közösség az alapja annak a kölcsönös 
gondoskodásnak és támogatásnak, amelyre a házas-
ságra lépők kötelezettséget vállalnak.

Végül a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló ha-
tározat álláspontjának fontos részét képezte az, hogy 
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az Alkotmánybíróság által előadott házasságértel-
mezés összhangban van a nemzetközi gyakorlattal 
és tendenciákkal. A határozat által hivatkozott ese-
tek alaposabb értelmezése azonban éppen az ellen-
kezőjéről győzött meg bennünket. A magyar jog-
gyakorlat, az Alkotmánybíróság elnökének minden 
ellenkező híresztelésével szemben, távolodik Euró-
pától.
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