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egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában 

1956. évi New York-i egyezmény a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New 
Yorkban 1956. június 20. napján kelt egyezmény 

1956. évi hágai egyezmény a gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jogról 
szóló, Hágában 1956. október 24. napján kelt 
egyezmény 

1958. évi hágai egyezmény a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
Hágában 1958. április 15. napján kelt egyezmény 

1968. évi brüsszeli egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, Brüsszelben 1968. szeptember 27. napján kelt 
egyezmény 

1973. évi hágai kollíziós jogi 
egyezmény 

a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 
Hágában 1973. október 2. napján kelt egyezmény 

1973. évi hágai végrehajtási 
egyezmény 

a tartási kötelezettségekre vonatkozó határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában 1973. 
október 2. napján kelt egyezmény 

2007. évi hágai egyezmény a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
nemzetközi behajtásáról szóló, Hágában 2007. 
november 23. napján kelt egyezmény 

2007. évi hágai jegyzőkönyv a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 
Hágában 2007. november 23. napján kelt egyezmény 

Brüsszel I. rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló 44/2001/EK rendelet 

Brüsszel Ia. rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló 1215/2012/EU rendelet 
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Brüsszel IIa. rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2201/2003/EK rendelet 

EJEB Emberi Jogok Európai Bírósága 
EJEE az Európa Tanács 1950. november 4-én Rómában kelt 

egyezménye az emberi jogokról és az alapvető 
szabadságokról 

EuFmhR. az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról 
szóló 1896/2006/EK rendelet 

EuKkR. a kis értékű követelések európai eljárásának 
bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet 

EuTR. a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet 

EuVhoR. a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK 
rendelet 

Nmjtvr. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. 
törvényerejű rendelet 

Pp. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Róma III. rendelet a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó 

jog területén létrehozandó megerősített együttműködés 
végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU rendelet 

Vht. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
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Bevezetés 

A tartásdíj célja évezredek óta változatlan: a rászoruló személy megélhetéséhez szükséges 
anyagi javak biztosítása. A rászoruló személyek eltartása legnyilvánvalóbban a családjogi 
tartási kötelezettség oldaláról világítható meg, de a téma absztraktabb aspektusból szemlélve 
erős szálakkal kapcsolódik az állami szociális támogatási hálóhoz, a (gyermek)szegénységhez, 
vagyis klasszikus emberi jogi kérdésekhez. 

A tartási kötelezettség hátterében túlnyomórészt a családszerkezet megváltozása, a család 
felbomlása áll: a szülők válása, illetve az egyik szülő családból való kilépése eredményezi a 
gyermektartási kötelezettséget, és hasonlóképpen a házassági vagy élettársi életközösség 
megszűnése vezet a házastársi vagy élettársi tartási kötelezettséghez. E kötelezettségek 
nemzetközi szinten mindig vegyülnek a határon átnyúló elemmel. Az esetek többségében a 
gyermekkel hátrahagyott feleségek önállóan nem képesek megfelelően gondoskodni magukról, 
illetve a közös gyermekről, ezért kénytelenek tartást követelni, vagy – amennyiben az 
lehetőségükben áll – a jóléti állam szociális támogatásait igénybe venni. 

A nemzetközi szinten zajló családelhagyás és a családról való gondoskodás elmulasztásának 
okai között első helyen a migráció és a menekültáramlás áll, melyek mértékét és irányát 
összetett társadalmi-gazdasági folyamatok, valamint politikai vagy háborús események 
befolyásolják. Nem szabad azonban megfeledkezni azokról az együttélők életközösségének 
megromlásához vezető pszichológiai-szociológiai-személyes tényezőkről sem, amelyek 
következménye az, hogy a hazajától távol családot alapító fél családját elhagyva hazatér vagy 
más országban telepszik le, és a korábbi családfenntartó felhagy a család eltartásával.  

A világban zajló migrációs folyamatok már a XIX. század második felében igényelték a 
nemzetközi fellépést a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesíthetősége területén, azonban 
ehhez nemzetközi jogpolitikai akarat csak a két világháború között társult, amikor 
megkezdődött a téma feldolgozása. A második világháború egy időre megakasztotta a terület 
nemzetközi jogi jogforrásba foglalását, a háború után viszont a témának új lökést adtak azok a 
vizsgálati eredmények, amelyek a második világháború tartásdíj nélkül hagyott gyermekeiről 
számoltak be: az 1955. évi világjelentés a tartásdíj nélkül sorsukra hagyott gyermekek számát 
óvatosan mintegy 400.000-re becsülte, „Az apák bűnei” című tényfeltáró cikk (1956) viszont 
sokkal reálisabban arról számol be, hogy a második világháború alatt Németországban 85.000, 
Angliában 35.000, Ázsiában 300.000 gyermeket nemzettek és hagytak sorsukra csak az 
amerikai katonák. 

A második világháború által előidézett népességkeveredés, az óriási méreteket öltött migráció, 
melynek során emberek milliói hagyták hátra hazájukat és gyakran családtagjaikat, méretei 
miatt humanitárius, vagyis emberi jogi szintre emelték a tartásdíjigények határon átnyúló 
hatékony érvényesítésének kérdését. Mivel az államok a második világháború után gyorsan 
felismerték, hogy a családi kapcsolaton alapuló tartási kötelezettség teljesítése hiányában a 
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rászorultak az állami szociális hálót terhelik meg, az 1950-es években olyan nagy lett a 
nemzetközi érdeklődés a téma iránt, hogy – kis túlzással – verseny alakult ki az Egyesült 
Nemzetek Szervezete és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia között a tartásdíjak 
határon átnyúló érvényesítése tárgyában készülő nemzetközi egyezmény elfogadása körül. A 
versenyt végül az ENSZ nyerte, ugyanis 1956-ban New York-ban elfogadták az első, tartásdíjak 
külföldi behajtásáról szóló nemzetközi egyezményt.1 

Ezt követően a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítése a nemzetközi családjog egyik 
legsikeresebb szegmensévé vált, hiszen az 1956. évi New York-i egyezmény aláírása óta elmúlt 
két emberöltő alatt – az Európai Unión belül és kívül – közel egy tucat nemzetközi 
dokumentum2 szabályozza a kérdéskört, nem beszélve a jelentős számú kétoldalú 
jogsegélyegyezményről. Az ezredforduló körül a téma a nemzetközi szintű túlszabályozás 
terheivel szembesült, ezért a „káoszban” való rendteremtés egyre sürgetőbbé vált.  

A doktori értekezésem fő célja a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítésével 
kapcsolatos európai uniós és nemzetközi szabályozás kialakulásának és fejlődési ívének 
megrajzolása, valamint a jövőbeli kihívások, fejlesztési lehetőségek bemutatása volt, melynek 
apropóját a téma legújabb jogforrásai, így a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
nemzetközi behajtásáról szóló 2007. évi hágai egyezmény, a tartási kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló 2007. évi hágai jegyzőkönyv, továbbá a tartással kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet 
adták. Az értekezésem gyújtópontjában ez a három nemzetközi dokumentum áll, a kutatásom 
nézőpontja pedig kézenfekvő volt: arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az új nemzetközi 
jogforrások be tudják-e tölteni a céljukat, nevezetesen képesek-e biztosítani a határon átnyúló 
tartási követelések hatékony érvényesítését. 

A  vizsgált jogforrások erősségeinek és gyengeségeinek elemzésén keresztül azonban feltárul 
a nemzetközi és európai családjog aktuális állapota, így a téma a nemzetközi és az európai 
családjog jelenlegi állásának szintézisére is alkalmas. A tartási kötelezettség nemzetközi 
magánjogi szabályozása során is foglalkozni kellett olyan érzékeny kérdésekkel, mint a tartási 
 
1 A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. június 20. napján kelt egyezmény 
2 A gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jogról szóló, Hágában 1956. október 24. napján kelt egyezmény; 
a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában 1958. 
április 15. napján kelt egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Brüsszelben 1968. szeptember 27. napján kelt egyezmény; a tartási 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Hágában 1973. október 2. napján kelt egyezmény; a tartási 
kötelezettségekre vonatkozó határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában 1973. október 2. napján 
kelt egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok 
végrehajtásáról szóló, Luganóban 1988. szeptember 16. napján kelt egyezmény; a tartási kötelezettségekről szóló, 
Montevideóban 1989. július 15. napján kelt amerikaközi egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet; a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, Luganóban 2007. 
október 30. napján kelt egyezmény; a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról 
szóló, Hágában 2007. november 23. napján kelt egyezmény; a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 
Hágában 2007. november 23. napján kelt egyezmény. 
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kötelezettség és a családi kapcsolatok egymáshoz fűződő viszonya, a házasság, a család, a tartás 
vagy a szokásos tartózkodási hely fogalma, a kellő kapcsolódást felmutató joghatósági okok, a 
hatékony végrehajtási mechanizmusok, az államok hatékony együttműködése stb. 

A kutatás módszere 
A doktori értekezés nem a jogforrások szemszögéből közelíti meg a tartásdíjak határon átnyúló 
érvényesítésének témakörét, ahogy az első ránézésre kézenfekvő lenne, hanem a doktori 
értekezés öt csomóponti téma köré sűríti az általam legfontosabbnak vélt kérdésköröket. Ezek 
sorban: a tartási kötelezettség fogalma (második rész), a joghatóság (harmadik rész), a külföldi 
tartási határozatok elismerése és végrehajtása (negyedik rész), a tartási kötelezettségre 
alkalmazandó jog (ötödik rész) és az államközi együttműködés (hatodik rész). 

A doktori értekezés nyolc részre és tizenhat fejezetre tagolódik.  
Az első rész – egyfajta felvezetésként – a tartási kötelezettség nemzetközi érvényesítésének 

jogtörténeti ívét rajzolja meg. Ezen belül az első fejezet – a téma társadalmi, pszichológiai, 
gazdasági és emberi jogi kontextusba illesztésével – a nemzetközi jogi szabályozás főbb 
indikátorait mutatja be. A második fejezet végighalad az egyes nemzetközi egyezmények 
fejlődéstörténetén. E rész a történeti leíró módszer jegyében íródott. 

A második rész külön foglalkozik az első csomóponti kérdéskörrel, a tartási kötelezettség 
nemzetközi magánjogi jelentéstartalmával, amit annak szerteágazó mivolta miatt túlzás nélkül 
nevezhetünk a nemzetközi összehasonlító családjog egyszerre leghálásabb és leghálátlanabb 
témájának. A harmadik fejezet a jogtörténeti és jogösszehasonlító módszerek együttes 
alkalmazásával – a teljesség igénye nélkül – villantja fel a fogalomalkotás körében felmerülő 
legfontosabb részkérdéseket. A negyedik fejezet bemutatja az európai tartási rendelet válaszát 
a fogalomalkotási kísérletekre. 

A dolgozat harmadik része a tartási kötelezettség érvényesítésének joghatósági, a negyedik 
része az elismeréssel és a végrehajtással kapcsolatos megoldásait taglalja, külön-külön 
fejezetbe szedve a nemzetközi és az uniós jogforrás szabályozását. 

Az ötödik rész a tartási kötelezettségre alkalmazandó nemzetközi kollíziós jogi szabályokkal 
foglalkozik. A hatodik rész a hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat veszi 
mélyebb vizsgálat alá, valamint részletezi a határon átnyúló tartási kötelezettség 
érvényesítésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

A dolgozat külön részben (hetedik rész) foglalkozik a határon átnyúló tartásdíjigények 
nemzetközi magánjogi fejlődésének bemutatásával. 

Az értekezés utolsó, nyolcadik része a hatályos nemzetközi szabályozás aktuális állapotának 
értékelését végzi el az előnyök és a jövőbeli kihívások megfogalmazásával. 

A jogi szabályozás vizsgálata során a kritikai szemlélet folyamatosan jelen van, hiszen a 
kutatás célja – amint fentebb is írtam – nemcsak a téma leíró jellegű bemutatása, hanem a 
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szabályozás hibáinak, hézagainak feltárása és a jövőbeli fejlesztési irányok megmutatása is volt. 
Az egyes fogalmak (házasság, család, tartási kötelezettség, szokásos tartózkodási hely stb.) 
jelentéstartalmának megjelenítésekor a fogalomelemző-logikai módszer az összehasonlító-
történeti módszerrel párosul. 

A kutatómunkám során számos releváns hazai és külföldi elsődleges, valamint másodlagos 
forrást – jogszabályt, bírósági határozatot, szakirodalmi forrásokat (monográfiát, kézikönyvet, 
kommentárt és tanulmányt) – feldolgoztam. A téma hazai feldolgozottsága jelenleg csekély, 
így a dolgozatban az idegen nyelvű (angol, német és francia) források vannak túlsúlyban. A 
megírás során nemcsak jogi, hanem szociológiai, pszichológiai és közgazdasági szakirodalmat 
is felhasználtam. A dolgozat elkészüléséhez nagyban hozzájárult az Európai Unió Bíróságán 
2015-2016-ban eltöltött féléves, intenzív kutatómunkám. 
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ELSŐ RÉSZ 

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ TARTÁSI KÖTELEZETTSÉG TÖRTÉNETE 

I. fejezet 

A tartási kötelezettség jelentősége nemzetközi aspektusból 

1. Bevezetés 
A tartási kötelezettség hátterében túlnyomórészt a családszerkezet megváltozása, a család 
felbomlása áll: a szülők válása, illetve az egyik szülő családból való kilépése eredményezi a 
gyermektartási kötelezettséget, és hasonlóképpen a házassági vagy élettársi életközösség 
megszűnése vezet a házastársi vagy élettársi tartási kötelezettséghez. E kötelezettségek 
nemzetközi szinten mindig vegyülnek a határon átnyúló elemmel. Az esetek többségében a 
gyermekkel hátrahagyott feleségek önállóan nem képesek megfelelően gondoskodni magukról, 
illetve a közös gyermekről, ezért kénytelelenek tartást követelni, vagy – amennyiben az 
lehetőségében áll – a jóléti állam szociális támogatásait igénybe venni. Az egyszülős család 
nyilvánvalóan nehezebb anyagi körülmények között él, a gyermekét (gyermekeit) egyedül 
nevelő anya pedig általában függ mások vagy az állam anyagi támogatásától.  

A tartási kötelezettségek közül – mértékére és a jogosulti kör különös fokú rászorultságára 
tekintettel – a gyermektartás bír a legnagyobb jelentőséggel, a gyermektartásdíj mellett csak 
kisebb jelentőséggel bírnak az egyéb tartások, így a házastársi, a szülő-, a testvértartás stb. 
Tulajdonképpen a határon ányúló gyermektartás érvényesítési nehézségei indították el a 
nemzetközi párbeszédet, így a tartási kötelezettség nemzetközi magánjoga innen szökkent 
szárba. 

A nemzetközi szinten zajló családelhagyás (family desertion) és a családról való gondoskodás 
elmulasztásának okai között első helyen a migráció és a menekültáramlás áll, melyek mértékét 
és irányát összetett társadalmi-gazdasági folyamatok, valamint politikai vagy háborús 
események befolyásolják. 

Nem szabad azonban megfeledkezni azokról az együttélők életközösségének megromlásához 
vezető pszichológiai-szociológiai-személyes tényezőkről sem, amelynek következménye az, 
hogy a hazajától távol családot alapító fél családját elhagyva hazatér vagy más országban 
telepszik le, és a korábbi családfenntartó felhagy a család eltartásával.3 E tényezők 
 
3 Contini 1956, 2.; Martiny 1994, 160. 
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széleskörűek, ezért már a XX. század eleji szociológiai-pszichológiai szakirodalom 
motivációjuk alapján csoportosította az elhagyókat, és vizsgálta a családelhagyás jelenségének 
okait.4 

A családszerkezet megbomlása mellett kisebb mértékben, de előfordulnak olyan esetek, 
amelyeknél a tartási kötelezettség egyszerűen a biológiai leszármazáson alapul, mert az 
érintettek között egyébként nem létesült valós családi kapcsolat. Ide tartoznak például az 
egyéjszakás kalandból vagy a nemi erőszakból született gyermekek. 

2. Társadalmi kontextus 
2.1. A XX. század első fele 

A családelhagyás társadalmi szintű problémája az Amerikai Egyesült Államokban már a XIX. 
század végén látványosan jelentkezett. Az Amerikába irányuló tömeges kivándorlás átalakította 
a társadalom szerkezetét, és a házasság körülményes felbontásának alternatívájaként főleg a 
bevándorlók körében elterjedtté vált a család elhagyása. Ez a kérdéskör – a válás speciális 
szabályai miatt is – különösen foglalkoztatta a rohamosan növekvő létszámú amerikai zsidó 
közösségeket,5 és már a XX. század elején külön szervezetet működtettek (National Desertion 
Bureau), amelynek feladata a családfenntartó által elhagyott családok támogatása volt.6 A XIX. 
század végére a tartás nélkül hagyott családok kb. 10 %-át tették ki a felbomlott családoknak.7 

Ez az arány és a mögötte meghúzódó társadalmi probléma az első világháború után tovább 
dagadt olyannyira, hogy „a szegény ember válásaként” aposztrofált jelenségnek 1930-ra 
tekintélyes szakirodalma jelent meg. Noha a XX. század első felében közvetlen statisztikai 
adatok nem álltak rendelkezésre, az Amerikai Egyesült Államokban végzett különféle 
empirikus kutatások és a következtetésre alkalmas közvetett statisztikai adatok lesújtó képet 
festettek a két világháború közötti állapotokról. Így például a gyermekjóléti hatóság (Children’s 
Bureau) 1928-as adatai azt támasztották alá, hogy a kiskorú gyermekek mindössze 28 %-a él 
együtt mindkét vérszerinti szülőjével.8 Egy másik statisztika azt mutatta, hogy az egyesült 
államokbeli árvaházakban gondozott gyermekek 25 %-a ténylegesen nem árva, hanem 
elhagyott.9 

 
4 Harold A. Phelps amerikai szociológus a Contemporary Social Problems c. munkájában számos empirikus 
kutatás eredményeit közli ebben a témában. Phelps, Harold A.: Contemporary Social Problems. Third edition. 
Prentice-Hall, New York, 1947. 506–521. 
5 1900-ban még kb. 1 millió, 1930-ban kb. 4,2 millió, 1950-ben kb. 5 millió zsidó élt az USA-ban. 
6 Zunser, Charles: The National Desertion Bureau. Its Functions, New Problems and Relations with Local 
Agencies. Jewish National Conference, 1923. 386–404. 
7 Phelps, Harold A.: Contemporary Social Problems. Third edition. Prentice-Hall, New York, 1947. 513. 
8 Az adatot közli Colcord, Joanna C.: Family Desertion and Non-support. In Edwin R. A. Seligman – Alvin 
Johnson (eds.): Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. VI. New York, Macmillan Company, 1931. 79. 
9 A statisztikai adatot közli Zunser, Charles: Family Desertion: Some International Aspects of the Problem. Social 
Service Review, 1932. 235. 
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A XX. század elején a Brit Birodalom a kolóniák között mozgó apák és férjek, valamint 
hátrahagyott családtagjaik kapcsán szembesült az amerikaihoz hasonló problémákkal, ezért a 
brit kormány 1920-ban a tartási határozatok végrehajtásának megkönnyítéséről szóló 
törvénnyel igyekezett orvosolni a más kolóniába költöző vagy oda visszatérő apáktól járó 
tartásdíjak behajtását. Noha a törvénynek számos hibája volt, így például a hatálya csak a 
házasságban született gyermekekre terjedt ki, és probléma volt az anyaország és az egyes 
kolóniák közötti kölcsönös alkalmazással is, a törvény hatályba lépésétől kezdve csökkent a 
szociális támogatás iránt tartás hiánya miatt fordulók száma.10 

A második világháború több társadalmi tényezője nemzetközi szinten is éreztette hatását a 
közeli hozzátartozókról (házastárs és gyermek) való anyagi gondoskodás terén. A második 
világháború hatására európai menekültek és bevándorlók milliói érkeztek Amerikába, sokan 
maguk mögött hagyva családjukat is.11 A külföldön állomásozó katonák ezrei hagyták hátra 
házasságon kívül született gyermekeiket tartásdíj nélkül. Az 1955. évi világjelentés a „háború 
elhagyott gyermekeit” óvatosan mintegy 400.000-re becsülte.12 Lobsenz amerikai író a Redbook 
magazin hasábjain 1956-ban közzétett, „Az apák bűnei” című tényfeltáró cikkében viszont 
sokkal reálisabban arról számol be, hogy a második világháború alatt Németországban 85.000, 
Angliában 35.000, Ázsiában 300.000 gyermeket nemzettek és hagytak sorsukra csak az 
amerikai katonák,13 más országokra és más állampolgárságú katonákra kiterjesztve azonban a 
szám ennek akár többszöröse is lehetett. 1942 és 1948 között az USA-ban 25 %-kal megnőtt a 
családjuktól válás nélkül különélők száma. Ugyancsak Amerikában tíz év alatt (1941-1951) 
közel megnégyszereződött az állam által ellátandó gyermekekre fordított kiadás (1941-ben 153 
millió dollár, 1951-ben 553 millió dollár). Az ENSZ Főtitkára által a tartási kötelezettség 
tárgyában összehívott és 1956 júniusában New Yorkban megtartott nemzetközi konferencián 
az 1955. évre vetítve 72 országból hivatalosan összesen 45.600 támogatás nélkül élő esetéről 
adtak számot.14 

Mindezek a tények világossá tették, hogy a tartási kötelezettség behajtása nemzetközi szintű 
együttműködést kíván meg, ezért 1929-ben a Nemzetek Szövetsége kezdeményezte a téma 
nemzetközi átvilágítását, majd a második világháború után az ENSZ nemzetközi egyezmény 
megkötését szorgalmazta. Az 1956 júniusában New Yorkban megtartott ENSZ-konferencián a 
résztvevő 41 állam egyhangúlag fogadta el a tartásdíj külföldön való behajtásáról szóló New 
York-i egyezményt. Meglepő módon a problémával a XX. század első felében leginkább küzdő 
Amerikai Egyesült Államok nem csatlakozott az egyezményhez. 

 
10 Walker 2015, 15. 
11 Contini 1956, 1. 
12 „Four Hundred Thousand Babies Left Behind.” U.S. News and World Report, September 23, 1955, p. 53. 
13 Lobsenz, Norman M.: The Sins of the Fathers. Redbook, 1956/4. sz. 
14 UN doc. E/CONF.21/SR.4. p. 2. 
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2.2. A XX. század második felétől napjainkig 
A nemzetközi tartási kötelezettség egyik legfőbb indikátora, a migráció a XX. század második 
felében elérte Európát is.15 E tényezőket felerősítette az Európai Közösségek megalapítása, 
később az 1985. évi Schengeni Egyezmény megkötése, majd az Európai Unió fokozatos 
terjeszkedése. A különböző nemzetiségűek Európán kívüli és belüli mozgása mára 
mindennapossá vált. 

Az Európai Unió 28 tagállamába 2014-ben kb. 3,8 millió bevándorló érkezett. A 3,8 millió 
bevándorló 23 %-a (870.000 fő) az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára. 
Ugyanebben az évben az Európai Unióból kivándorlók száma elérte a 2,8 millió főt. 2014. 
január 1-jén az Európai Unióban 33,5 millió bevándorló élt, és ebből 19,6 millióan voltak 
harmadik ország állampolgárai.16  

A globális migráció adatai is megdöbbentőek: 2015-ben 243,7 millióan éltek születési 
országukon kívül, mely a Föld össznépességének 3,3 százaléka, és 2000 óta a bevándorlók 
száma 42 %-kal emelkedett világon. Az Amerikai Egyesült Államok, Németország, 
Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek a bevándorlás legkedveltebb 
célpontjai, míg a kivándorlással leginkább érintett Mexikó, India, Kína, Oroszország és 
Ukrajna.17 

A nemzetközi tartási követelések szempontjából a globális migráción belül is annak speciális 
válfaja, az ún. családi migráció szintje érdekes adalék, hiszen ez a típusú vándorlás – a családi 
egység megbomlása esetén – magában rejti a határon átnyúló tartási igények „veszélyét”. A 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM) 2008 óta a 
migráció egyik fajtájaként kezeli a családi migrációt, amelynek négy kategóriáját határozza 
meg: a családegyesítést vagy a családalapítást („házassági migráció”) célzó vándorlást, továbbá 
az egész család vagy a szponzorált családtagok migrációját.18 Az IOM és az OECD kutatásai 
azt igazolják, hogy a migráció elsőrendű oka a családi migráció: a bevándorlók több, mint 
egyharmada családi okok miatt hagyja el származási országát. A családi migráción belül a 
családegyesítési cél szerepel az első helyen, éppen ezért a családi migráció érintettjei 
túlnyomórészt nők és gyermekek.19 
 
15 Martiny 1994, 159–160. 
16 Eurostat 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_ 
statistics (2016. július 27.) 
17 Az ENSZ adatai szerint 2015-ben a bevándorlással érintett első öt állam a világon: Amerikai Egyesült Államok 
(46,6 millió), Németország (12,0 millió), Oroszország (11,6 millió), Szaúd-Arábia (10,2 millió) és az Egyesült 
Arab Emírségek (8,1 millió). A kivándorlással érintett első öt állam a világon: Mexikó (11,9 millió), India (11,4 
millió), Orosz Föderáció (11,1 millió), Kína (8,3 millió) és Ukrajna (6,6 millió). 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml (2016. 
augusztus 10.) 
18 Family Migration. In World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global 
Economy. International Organization for Migration, 2008, 151–172. 
19 Chaloff, Jonathan: Global trends in family migration in the OECD. Conference jointly organised by the 
Department of Homeland Security of the United States and the OECD. Washington DC, 18 November 2013. 
http://www.oecd.org/els/mig/Chaloff.pdf (2016. augusztus 11.) 
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A migráció jelenlegi szintje és az utóbbi évek népességnövekedése szükségszerűen magával 
hozza a nemzetközi családi kapcsolatok jelentőségének növekedését.  

Az OECD országokban átlagosan a lakosság kb. 50 %-a él házassági vagy regisztrált partneri 
életközösségben, és további kb. 10 %-a tényleges élettársi kapcsolatban; a házasságok átlagosan 
fele végződik válással, és a felbontott házasságok több mint felében (56,2 %) gyermek is 
érintett.20 Habár a nemzetközi családi kapcsolatok empirikus és statisztikai elemzése még 
gyerekcipőben jár, Lanzieri demográfiai szakértő a nemzetközi házasságkötések és válások 
számának elemzésével foglalkozó tanulmányában – 2006. és 2007. évi adatokra alapítva – 
megállapítja, hogy Európában a házasságkötések 21,6 %-a, míg a válások 17,7 %-a, vagyis 
összességében minden ötödik házasságkötés és válás rendelkezik releváns nemzetközi 
elemmel.21 Az Európai Bizottság ugyancsak 2007. évi adatokra alapozva – kicsit 
visszafogottabban – az európai házasságkötések (2.400.000) kb. 13 %-át (310.000) mérte 
nemzetközinek, és a válások (1.047.427) ugyancsak kb. 13 %-át (137.000) vélte releváns 
nemzetközi elemmel rendelkezőnek.22 Nincsenek ugyanakkor reális mérőszámok a „vegyes” 
élettársi kapcsolatokra, de a kapcsolat lazaságából adódóan vélelmezhető, hogy legalább olyan 
arányban bomlanak fel, mint a házasságok, és hasonlóképpen gyakran érintett gyermek is. 

Mindezek az adatok alátámasztják azt a megfigyelést, hogy a nemzetközi családi kapcsolatok 
emelkedése végső soron határon átnyúló tartási szolgáltatásokat vagy követeléseket 
generálnak.23 

3. Szociológiai-pszichológiai kontextus 
A párkapcsolatok sikeressége, illetve kudarca, a családelhagyás és a válás hátterében álló okok 
vizsgálata a szociológia, a pszichológia, sőt a közgadaságtan tudományterületének is régi, 
kedvelt témája. Ebből következően a vizsgálat módszere, szempontjai és eszközei is jelentős 
eltérést mutatnak. Napjainkra a párkapcsolati instabilitás és az ennek folytán bekövetkező válás 
motívumainak leírására több elméleti irányzat és számos empirikus kutatás eredményei állnak 
rendelkezésre. 

A házasságkötés és a válás okai körében az egyik legrégebbi és legismertebb, sokak által 
élesen bírált közgadasági elmélet a Nobel-díjas amerikai közgazdász, Gary Becker nevéhez 
fűződik. Szerinte az egyének házasságkötési, illetve válási döntései leírhatók a költség-haszon 
fogalmakkal és a felek racionális választásával, vagyis a haszonmaximalizálás elvével. Ennek 
megfelelően az egyén akkor dönt a házasság mellett, ha a házasság várható haszna meghaladja 
a nőtlenségből, illetve férjezetlenségből vagy egy megfelelőbb partner utáni további 
 
20 Cohabitation rate and prevalence of other forms of partnership. Marriage and divorce rates. OECD Family 
Database. http://www.oecd.org/els/family/database.htm (2016. augusztus 11.) 
21 Lanzieri, Giampaolo: A Comparison of Recent Trends of International Marriages and Divorces in European 
Countries. Statistical Office of the European Union (Eurostat), 2011. 26. 
22 SEC (2011) 327 final, para. 3.3. 
23 Estin 2014, 104. 
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keresgéléstől várható hasznot, továbbá ehhez hasonlóan, az ember akkor adja fel házasságát, ha 
annak a várható haszna, hogy egyedül él vagy másik házastársat keres, meghaladja a válásból 
fakadó veszteséget, beleértve azt a veszteséget, melyet a gyermekeitől való elválás, a közös 
vagyon megosztása, a perköltség stb. okoz.24 

A George Levinger amerikai pszichológus által kidolgozott társadalmi csereelmélet szerint a 
házasság vagy az élettársi kapcsolat felbontásának mérlegelésekor három tényezőcsoport fejti 
ki hatását.25 Az egyik a házasság megtartásából származó hasznok, így például az érzelmi 
biztonság vagy a társadalmi státusz. A másik tényező a házasság felbontása ellen ható gátak, 
amelyek „lélektani visszahúzó erőként” működnek, és lehetnek anyagi (pl. a lakáshoz való 
ragaszkodás), érzelmi (pl. kötelességérzet a partner, a gyermek, a tágabb család iránt; félelem 
a gyermek elvesztésétől) vagy szimbolikus természetűek (pl. az elvált státusz elutasítása vallási 
vagy egyéb okból).26 E gátak visszatartó ereje lehet olyan erős, hogy még a házasságukkal 
elégedetlen feleket is visszatartja a válástól, akár a felbontásból származó előnyök (pl. a 
személyes szabadság visszanyerése vagy a jobb karrierlehetőségek) ellenére is. Végül a 
harmadik tényező a vonzó alternatívák léte és milyensége. Lewis és Spanier továbbfejlesztették 
Levinger elméletét, és a házasság fenntartásából fakadó hátrányokkal kiegészítve korábbi 
fogalomrendszert, megalkották a csereelmélet házasságtipológiáját.27 Ez alapján négy hatást 
vettek figyelembe: a házasság vonzásait és a házasság feszültségeit mint házasságon belüli 
tényezőket, valamint más életforma vonzásait (alternatívákat) és a külső nyomásokat (gátakat) 
mint házasságon kívüli tényezőket. Az első két tényező tulajdonképpen a házasság minőségét 
határozza meg, és ezen keresztül befolyásolja a stabilitást, az utóbbi kettő pedig közvetlenül hat 
a házasság felbomlásának tényleges bekövetkeztére. Tehát ha kevés vonzás, de sok feszültség 
van egy házasságban, az nagy valószínűséggel megingatja annak stabilitását. De az, hogy 
valóban bekövetkezik-e a válás, attól is függ, hogy léteznek-e a felbomlást megkönnyítő 
„alternatívák”, illetve léteznek-e a felbomlás ellen ható „gátak”. Ha „alternatívák” nem 
léteznek, a „gátak” viszont erősek, a házasság fennmaradhat a rossz minősége ellenére is. 
Viszont lehetnek adott esetben kicsik a házasság feszültségei és viszonylag nagy a vonzása 
(tehát jó minőségűnek nevezhető és szubjektíven is annak érzett házasság), ha megjelennek a 
„más életforma” még nagyobb vonzásai, és a gátak elég gyengék, akkor bekövetkezhet a 
válás.28 
 
24 Becker, Gary: Az emberi viselkedés ökonómiai megközelítése. In Lengyel György – Szántó Zoltán: A gazdasági 
élet szociológiája. Aula Kiadó, Budapest, 2005. 
25 Levinger, George: Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review. Journal of Marriage and the 
Family, 1965/1. 19–28.; Levinger, George: A social psychological perspective on marital dissolution. Journal of 
Social Issues, 1976/1. 21–47.; Nakonezny, Paul A. – Denton, Wayne H.: Marital Relationships: A Social Exchange 
Theory Perspective. The American Journal of Family Therapy, 2008, 402–412. 
26 Bognár Gábor – Telkes József: A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 25. 
27 Lewis, Robert A. – Spanier, Graham B.: Theorizing about the quality and stability of marriage. In Wesley R. 
Burr, Reuben Hill, F. Ivan Nye and Ira L. Reiss: Contemporary theories about the family. New York, Free Press, 
1979. 268–294. 
28 Gödri Irén: A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása – Elméleti támpontok és mérési lehetőségek. 
Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2001/1. 14. 
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Az értékegyensúly-elmélet különböző – biológiai és szexuális, érzelmi és intellektuális, 
gazdasági és társadalmi, kulturális és morális – értékek kölcsönös és folyamatos cseréjében látja 
a házasság lényegét, amelyre figyelemmel a kapcsolat minősége és stabilitása attól függ, hogy 
ezek az értékek összességükben kiegyenlítődnek-e, és megmaradnak-e tartósan az egyensúly 
állapotában.29 

A párkapcsolati instabilitás új irányát képviseli John Gottman amerikai pszichológus és az 
általa kidolgozott viselkedéselmélet, amely nem a válás rizikófaktorait detektálta, hanem arra 
vállalkozott, hogy prognosztizálja, melyik pár fog elválni és melyik nem. Az elmélet a 
problémamegoldó folyamat során megnyilvánuló viselkedésformákra összpontosított és 
leginkább az a feltevés vezérelte, hogy a jutalmazó és pozitív viselkedés növeli a házasság 
minőségét, míg a büntető és negatív viselkedés ellenkező irányba hat.30 Az elméletet alapvetően 
a párterápiák során alkalmazzák. 

 A hazai kutatások (Gödri Irén, Szél Bernadett, Pilinszki Attila) is azt bizonyították, hogy a 
párkapcsolat minősége, a gyermekek hatása, a tradicionális munkamegosztás 
elfogadása/elvetése, a társadalmi gazdasági helyzet, a vallásosság, a munka és magánélet 
összehangolásának lehetősége, a pár nemi szerepek tekintetében eltérő vagy egyező értékrendje 
és normarendszere, a kommunikáció jellege, a kulturális értékek, a házasságkötési kor stb. mind 
kiemelkedő szerepet játszanak abban, hogy egy házasságot vagy élettársi kapcsolatot mennyire 
veszélyeztet a felbomlás.31 

4. Gazdasági kontextus 
A tartás nélkül maradt családok támogatása az állam feladata, így a tartásdíj reális és hatékony 
behajtása nemcsak a tartásra szoruló személyek, de az állam érdeke is.32 Mára nyilvánvaló tény, 
hogy jelentős összefüggés tapasztalható a határon átnyúló tartásdíjigények hatékony 
érvényesíthetősége és a tartás nélkül maradt, támogatásra szoruló személyek száma között. 
Ahol a tartásdíjigények nemzetközi szintű behajtása nem biztosított, a tartásdíj nélkül maradtak 
az állam szociális támogatására szorulnak. Így például a fent említett, a tartási határozatok 
végrehajtásának megkönnyítéséről szóló 1920. évi brit törvény hatályba lépése után a brit 
kormány évi több millió fontot spórolt azokon az állami támogatásokon, amellyel korábban a 
tartásdíj nélkül élő gyermekeket és a (volt) házastársakat támogatta.33 

Mivel tehát a tartás célját szolgáló pénzeszközöket – a tartásra köteles személy nemfizetése 
esetén – állami szociális támogatások helyettesítik, így a téma gazdasági kontextusba 
 
29 Lőcsei Pál: A házasságbomlás problémái Magyarországon. In Cseh–Szombathy László: A változó család. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 111. 
30 Pilinszki Attila: A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők. ELTE TTK, Doktori Értekezés, 2014. 26. 
31 Tóth Olga: Válás és kapcsolatbomlás a mai magyar társadalomban – Kutatások, nyitott kérdések. Magyar 
Tudomány, 2016/2. 142–148. 
32 Walker 2015, 15. 
33 Walker 2015, 15. 
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helyezésekor, valamint a probléma súlyának értékelésekor a gyermekek és más családtagok 
megélhetésére kifizetett támogatási összegek beszédes adatokat szolgáltatnak. Így például 
Ausztráliában 3,24 billió ausztrál dollárt, az Amerikai Egyesült Államokban 27 billió amerikai 
dollárt fordítanak gyermektartás (támogatás) céljára évente.34 Ha összevetjük a fenti globális 
migrációs adatokat a legmagasabb pénzügyi támogatást nyújtó és kapó államokat felsoroló 
listával, megállapítható, hogy a bevándorlás első öt célországából négy (Amerikai Egyesült 
Államok, Oroszország, Németország, Szaúd-Arábia) ott szerepel a legmagasabb pénzügyi 
támogatást nyújtók listája élén, míg a kivándorlással legsúlyosabban érintett öt országból három 
ott szerepel a legmagasabb pénzügyi támogatást élvező államok (Mexikó, India és Kína) listája 
elején.35 

Természetesen ezek az adatok együttesen jelenítik meg az államon belüli és a nemzetközi 
okok miatt szükségessé váló támogatások mértékét, ezért az adatokból messzemenő 
következtetések nem vonhatók le. Az mindenesetre megállapítható, hogy egy adott állam 
gyermektartásra vonatkozó szabályai és azok effektív érvényesíthetősége jelentősen 
befolyásolják a gyermekek és az egyedülálló szülők számára fizetendő szociális 
támogatásokban való állami szerepvállalás mértékét. 

Magyarországon az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj költségvetési előirányzata 
hosszú évek óta meghaladja az évi 1.500 millió forintot.36 A megelőlegezett tartásdíj összege a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át, azaz a 14.250,- forintot nem 
haladhatja meg gyermekenként.37 Az állam által történő folyósítás legfeljebb 3 évig tart, és 
kérelemre 1 alkalommal legfeljebb 3 évre továbbfolyósítható. 

5. Emberi jogi kontextus 
A fent részletezett társadalmi és gazdasági folyamatokat nemzetközi jogi szinten az emberi 
jogok oldaláról lehet a legegyszerűbben megragadni, hiszen a tartási kötelezettség, az állami 
szociális támogatási háló és a (gyermek)szegénység problémája egy tőről fakadnak. 

Nemzetközi jogi szinten már a Nemzetek Szövetségének 1924. évi Genfi Nyilatkozata 
kimondta, hogy az éhező gyermeket táplálni kell. A jogi kötőerővel nem bíró Genfi Nyilatkozat 
tartalmazta a gyermekek jólétét biztosító legalapvetőbb jogokat, azonban a dokumentum a 
Nemzetek Szövetségének 1946-ban történt feloszlásával elvesztette jogi alapját.  

Az 1950-es években az ENSZ a fentebb vázolt társadalmi és gazdasági folyamatokat értékelve 
humanitárius, azaz emberi jogi problémaként tekintett a nemzetközi tartások behajtására 
vonatkozó szabályok egyszerűsítésére.38 Ez egyértelműen kiderül az 1956. évi New York-i 
 
34 Groff 2014, 94. 
35 Estin 2014, 104. 
36 A költségvetési előirányzat 2013-ban 1702 millió forint, 2014-ben 2.081 millió forint, 2015-ben 1.847,3 millió 
forint, 2016-ban 1.630,8 millió forint volt. 
37 A nyugdíjminimum összege 2008. január 1-je óta 28.500,- forint. 
38 Contini 1953, 122.; Bischoff 1964, 759. 
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egyezmény preambulumából is, amely szerint „sürgős szükség követeli annak a humanitárius 
problémának a megoldását, amely a szükséget szenvedő és a tartásuk tekintetében külföldön 
tartózkodóktól függő személyek helyzetéből következik.” A probléma kiterjedését és súlyát jól 
mutatta, hogy az egyezmény tárgyalását folytató konferencián 41 ország képviseltette magát a 
világ minden tájáról.39 

Nem meglepő így az sem, hogy az ENSZ az 1950-es években igyekezett „súlykolni” a 
gyermekek jogait, ezért 1959-ben kiadta a gyermekek jogairól szóló nyilatkozatát, amely a 
gyermekek jogainak az 1924. évi Genfi Nyilatkozathoz képest bővebb körű felsorolását 
tartalmazta, habár jogi kötőerővel ez a dokumentum sem bírt. 

1989-ben az ENSZ Közgyűlése New Yorkban egyhangúlag elfogadta a gyermek jogairól 
szóló egyezményt, amelynek jelenleg az USA kivételével a világ minden országa részese.40 Az 
egyezmény 3. cikk 2. pontja általános kötelezettségvállalást ír elő a részes államoknak, hogy a 
gyermekek jólétéhez szükséges védelem és gondozás biztosítása érdekében megtegyék a 
szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket. Az egyezmény 27. cikk 1. pontja 
rögzíti a gyermek megfelelő életszínvonalhoz való jogát, a 27. cikk 2. pontja a szülők vagy a 
gyermekért felelős más személyek tartási kötelezettségét. A 27. cikk 4. pontja lefekteti az 
említett jog és kötelezettség megvalósításának megkönnyítésére vonatkozó állami 
kötelezettséget: „Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést 
arra, hogy a gyermektartásdíjat behajtsák a szülőktől vagy a gyermekkel szemben pénzügyi 
felelősséggel tartozó bármely más személytől, saját területükön és külföldön egyaránt. 
Különösen azokra az esetekre figyelemmel, amelyekben a gyermekkel szemben pénzügyi 
felelősséggel tartozó személy nem ugyanabban az államban él, mint a gyermek, a részes 
államok előmozdítják a nemzetközi megállapodásokhoz való csatlakozást vagy ilyenek 
megkötését, valamint bármely más, alkalmas megegyezés elfogadását.” Az egyezmény 27. 
cikke tehát garantálja a gyermekek gyermektartáshoz való jogát.41 

Az 1989. évi New York-i egyezmény 27. cikkére megerősítésképpen a 2007. évi hágai 
egyezmény preambuluma is hivatkozik. 

Emberi jogi szempontból utalni kell még az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R. 84 
(4) számú ajánlásának 8. alapelvére, mely szerint „minden esetben mindkét szülőt terheli a 
gyermek eltartásának kötelezettsége.” 
  

 
39 Groff 2014, 93. 
40 Az egyezményt hazánkban az 1991. évi LXIV. törvény hirdette ki. 
41 Segal, Peretz – Miller, Myriam: The Interface between the U.N. Convention on the Rights of the Child and the 
Future Hague Conference Instrument on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 
Maintenance. In Yearbook of Private International Law, Vol. 6., 2004. 223–224. 
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II. fejezet 

Nemzetközi jogi reakciók a határon átnyúló tartási kötelezettségre 

1. Az első többoldalú nemzetközi egyezmény 
1.1. Nemzetközi erőfeszítések a XX. század első felében 

A tartási kötelezettség nemzetközi szintű szabályozásának igénye már a XIX. században 
felvetődött, azonban csak a XX. század első felében társult mellé politikai akarat is. A 
Nemzetek Szövetsége karolta fel a problémát, és 1929-ben indítványozta a téma megtárgyalását 
az Unidroit előtt. Számos előkészítő dokumentum és tanulmány előterjesztését követően az 
intézet felállított egy szakértői bizottságot,42 amely 1938 októberében Santa Margherita Ligure-
ban (Olaszország) tartott ülésén megfogalmazta a tartási kötelezettségek külföldi 
végrehajtásáról szóló egyezmény előzetes tervezetét.43 

A munkát félbeszakította a második világháború, de az Unidroit – az ENSZ Gazdasági és 
Szociális Tanácsa kezdeményezésére – 1948-ban leporolta és naprakésszé tette az egyezmény 
Santa Margherita Ligure-i tervezetét, amely kiindulópontja lett a további tárgyalásoknak.44  

Az Unidroit egy új szakértői bizottságot állított fel,45 amely 1949 novemberében elkészített 
egy felülvizsgált egyezménytervezetet („római tervezet”).46 Ez a verzió már a tartási 
kötelezettségek tárgyában hozott határozatok külföldi elismeréséről és végrehajtásáról szólt, és 
alapvetően illeszkedett a külföldi ítéletek végrehajtásáról szóló más egyezmények sorába.47 Az 
Unidroit a római tervezetet az egyes kormányok által tett észrevételekkel együtt megküldte az 
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának.48 

Mivel nem minden kormány értett egyet a római tervezet által követett szabályozási elvekkel, 
ezért az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa javaslatára az ENSZ Főtitkára 1951-ben 

 
42 A szakértői bizottság elnöke az Unidroit akkori elnöke, az olasz Mariano d’Amelio volt; tagjai: J. Basdevant 
(Franciaország), E. Borchard és F. Déak (Amerikai Egyesült Államok), H. Ficker (Németország), C. Gorgé 
(Svájc), H. C. Gutteridge (Nagy-Britannia), C. Meyer (Dánia), T. Perassi (Olaszország), G. Sauser-Hall (Svájc), 
Ch. de Visscher (Belgium), E. de Steller (Nemzetek Szövetsége). 
43 Avant-projet de Convention adopté par le Comité lors de sa deuxième session, tenue à Santa Margherita du 24 
au 27 octobre 1938, Doc. 15 (1938) 
44 Avant-projet d’une Convention pour l’exécution à l’étranger des obligations alimentaires / Preliminary Draft of 
a Convention on the Enforcement Abroad of Maintenance Obligations, Rome, Doc. 16 (1948) 
45 Az új szakértői bizottság elnöke az Unidroit akkori elnöke, az olasz Massimo Pilotti lett; tagjai: J. P. Niboyet 
(Franciaország), E. M. Meijers (Hollandia), T. Perassi (Olaszország), B. A. Wortley (Nagy Britannia). 
46 Avant-projet d’une Convention pour la Reconnaisance et l’Exécution à l’Etranger des décisions en matière 
d’Obligations Alimentaires (Edition revisée) / Preliminary Draft of a Convention on the Recognition and 
Enforcement Abroad of Maintenance Obligations (Revised edition), Rome, Doc. 16(1) (1950) 
47 Contini 1956, 2. 
48 UN document E/CN.5/236. 
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felállított egy szakértői testületet,49 amelynek feladatává „egy modellegyezmény vagy egy 
modellmegállapodás vagy akár mindkettő” kidolgozását tette.50 

A szakértői testület e homályos iránymutatás alapján két tervezetet készített el 1952-ben: a 
tartási kötelezettségek végrehajtásáról szóló mintaegyezményt (model convention; „genfi 
tervezet”) és a tartási kötelezettségekről szóló mintamegállapodást (model agreement).51 A 
mintaegyezmény alapvetően a római tervezetre hasonlított, és a kontinentális jogrendszerű 
(civil law system) országok (például Franciaország, Brazília, Argentína) álláspontját tükrözte, 
míg a mintamegállapodás a common law jogrendszerű államok (különösen az Amerikai 
Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Királyság) megközelítését tette magáévá, és lényegében 
az egyesült államok államközi egységes támogatási rendszerét szabta nemzetközi 
megállapodássá.52 

Már a két tervezet léte is egyértelművé tette, hogy a minél szélesebb körű ratifikációhoz 
szükséges konszenzus létrehozása lehetetetlen lesz a különböző jogrendszerű államok között. 
Az ENSZ Főtitkára által felállított szakértői bizottság – felismerve a kudarcot – 1952 
augusztusában Genfben megtartott ülésén megállapította, hogy a külföldi tartási határozatok 
elismerése és végrehajtása nem húzná ki a probléma gyökerét, ugyanis az esetek túlnyomó 
többségében a tartásra jogosultak számára már a végrehajtható tartási határozat „megszerzése” 
is akadályba ütközik, akár a jogosult, akár a kötelezett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti 
államban induljon eljárás.53 A tartásra jogosultak előtt számos olyan eljárásjogi akadály, így 
például a távollévő alperes, kézbesítési, joghatósági, bizonyítási problémák stb. tornyosulnak, 
amelyek megnehezítik, sőt, esetenként ellehetetlenítik a tartási igények érvényesítését. 
Mindezekre figyelemmel a szakértői testület a tartási igények külföldi behajtásáról szóló 
többoldalú egyezmény tervezetének kidolgozását javasolta. 

A szakértői bizottság ugyanakkor nem hagyta teljesen kárba veszni a tartási határozatok 
határon átnyúló végrehajtása terén hosszú évek óta tett erőfeszítéseket sem, ezért javaslatot tett 
arra is, hogy a külföldi határozatok végrehajtására már „bejáratott” nemzetközi módszereket a 
külföldi tartási határozatokra is ki kell terjeszteni. Így a szakértői bizottság – az 1952-es 
mintaegyezmény nyomán – megalkotta a tartással kapcsolatos határozatok külföldi 
végrehajtásáról szóló mintaegyezményt azzal a szándékkal, hogy a külföldi ítéletek exequatur 
vagy lajstromozás útján történő végrehajtását lehetővé tevő részes államok egymás között 
kötendő kétoldalú megállapodásaik modelljéül szolgáljon. 

Az ENSZ Főtitkára a többoldalú egyezmény megalkotása céljából – a tagállamokkal folytatott 
párbeszédet követően – 1956. május 29. és június 20. napja között a tartási kötelezettség 
 
49 A szakértői bizottság elnöke E. M. Meijers (Hollandia), alelnöke H. E. Yntema (Amerikai Egyesült Államok), 
rapporteurje M. Kraemer-Bach (Franciaország) lett; tagjai: K. Lipstein (Egyesült Királyság), E. A. Saleh 
(Libanon), F. C. de San Tiago Dantas (Brazília). 
50 Resolution 390(XIII)H of August 9, 1951 
51 Model Convention on the Enforcement of Maintenance Obligations, E/AC.39/L.3.; Model Agreement on 
Maintenance Obligations, E/AC.39/L.6. 
52 Contini 1953, 116., 118. 
53 Contini 1956, 3. 
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tárgyában konferenciát hívott össze New York-ba. A konferencián 32 kormány képviseltette 
magát résztvevőként és további 9 megfigyelő státuszban.54 1956. június 20-án a konferencia 
egyhangúlag elfogadta és aláírásra megnyitotta a tartásdíj külföldön való behajtásáról szóló 
New York-i egyezményt. 

1.2. Az 1956. évi New York-i egyezmény 
A tartásdíj külföldön való behajtásáról szóló 1956. évi New York-i egyezmény az első 
többoldalú nemzetközi jogi eszköz a tartási kötelezettség megsértéséből eredő, határon átívelő 
jogi problémák leküzdésére, ezért egyesek a nemzetközi tartási jog Magna Cartájaként 
tekintenek az egyezményre.55 

Az egyezménynek jelenleg 64 állam részese, de az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 
nem írták alá az egyezményt.56 Mindezzel együtt is a részes államok számát tekintve a tartási 
követelések behajtása tekintetében eddig elfogadott egyezmények közül az 1956. évi New 
York-i egyezmény tekinthető a legsikeresebbnek. 

Az egyezményt hazánkban az 1957. évi 53. törvényerejű rendelet hirdette ki, és 1957. 
augusztus 23. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. 

2. Az első hágai egyezmények 
A második világháború után a határokon átnyúló tartásdíjigények ugrásszerű növekedése miatt 
a Hágai Konferencia is felfigyelt a tartási kötelezettség témájának nemzetközi vetületeire. A 
genfi tervezetet kidolgozó szakértői bizottság elnökletét ellátó holland Meijers professzor 
szívügyének tekintette a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog nemzetközi egységesítését, 
ezért vélhetően az ő hatására a holland nemzetközi magánjogi kormánybizottság hivatalosan is 
megkereste a Hágai Konferenciát a tartási kötelezettségek kollíziós jogáról szóló 
egyezménytervezet elkészítésére.57 A kollíziós jog egységesítésére irányuló törekvések abból a 
várakozásból táplálkoztak, hogy az együtt fog járni a külföldi tartási határozatok elismerésének 
és végrehajtásának egyszerűsödésével. Ezért a Hágai Konferencia az 1951-ben megtartott 
hetedik ülésszakának napirendjére tűzte a témát. 

A konferencia hetedik ülésszakán végül nem sikerült minden kérdésben megnyugtató 
álláspontot kialakítani, ezért az ülésszak záródokumentuma egy ajánlást fogadott el, amely 
szerint a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog, valamint a tartási határozatok végrehajtására 
 
54 Résztvevők: Afganisztán, Argentína, Ausztria, Belgium, Bolívia, Ceylon, Costa Rica, Dánia, Dominikai 
Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Hollandia, Irán, Izrael, Japán, 
Jugoszlávia, Kambodzsa, Kína, Kolumbia, Korea, Kuba, Mexikó, Monaco, Német Szövetségi Köztársaság, 
Olaszország, Norvégia, Svédország, Uruguay, Vatikán. Megfigyelők: Csehszlovákia, Egyesült Királyság, 
Guatemala, Kanada, Libanon, Peru, Svájc, Törökország, Venezuela. 
55 Pålsson 1986, 359. 
56 2016. július 25-i állapot 
57 De Winter 1957, 134. 
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vonatkozó kérdéseket egy a holland kormány küldöttsége által felállított külön testület 
tanulmányozza. 

E különbizottság felállítására 1955-ben került sor, ahol felvetődött, hogy a tervezett kollíziós 
jogi egyezményt a tartási határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezménnyel kell 
kiegészíteni, mivel a tárgyalófelek között világossá vált, hogy az ENSZ keretében születő 
egyezmény kizárólag a részes államok közötti koordinációra fog kiterjedni, és egyáltalán nem 
fogja érinteni sem az alkalmazandó jogi, sem a joghatósági és végrehajtási kérdéseket.58 Végül 
1956-ra mindkét egyezménytervezet elkészült a korábban már kidolgozott római és genfi 
tervezetek alapján. 

Az ENSZ-egyezmény 1956 júniusi elfogadását követően 1956. október 24-én a Hágai 
Konferencia 8. ülésszakán hét állam aláírta a gyermektartási kötelezettségekre alkalmazandó 
jogról szóló hágai egyezményt.59 

A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló hágai egyezményt 1958. április 15-én kettő tagállam írta alá.60  

Az 1958. évi hágai egyezmény először építette ki a kölcsönös elismerés és végrehajtás rendjét 
a részes államok között a tartási határozatok körében, míg az 1956. évi hágai egyezmény először 
szabályozta a kollíziós jogi kérdéseket a hátárokon átnyúló tartási kötelezettség tárgyában. 

Az 1956. és 1958. évi hágai egyezmények személyi hatálya – ahogy az már az egyezmények 
címéből is kiderül – korlátozott: kizárólag a 21. életévét be nem töltött és nem házas gyermek 
tartására terjed ki, feltéve, hogy a jogosult és a kötelezett között egyenesági rokonság áll fenn, 
de függetlenül attól, hogy a gyermek törvényes, nem törvényes származású vagy 
örökbefogadott.61 

Jelenleg az 1956. évi hágai egyezménynek 13, az 1958. évi hágai egyezménynek 18 állam 
részese.62 Mindkét egyezmény 1962. január 1-jén lépett hatályba. Hazánk az 1958. évi hágai 
egyezményhez csatlakozott, amelyet az 1965. évi 7. törvényerejű rendelettel hirdetett ki.63 Az 
1956. évi hágai egyezményhez nem csatlakoztunk. 

3. Az 1973. évi hágai egyezmények 
A migráció növekedésével a Hágai Konferencia több részes állama juttatta kifejezésre azt a 
vágyát, hogy a hágai egyezmények személyi hatályát szükséges lenne kiterjeszteni a felnőtt 
 
58 Bischoff 1964, 761. 
59 Az aláíró államok: Ausztria, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Norvégia és Spanyolország. 
60 Az aláíró államok: Ausztria és Görögország. 
61 Pelichet 1995, para. 16. 
62 Az 1956. évi hágai egyezményt Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Japán, Liechtenstein, 
Luxembourg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc és Törökország írta alá és erősítette 
meg. Görögország és Norvégia ugyan aláírták az egyezményt, de nem ratifikálták. Az 1958. évi hágai egyezményt 
Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Szlovákia és Törökország írta 
alá és erősítette meg. Görögország és Luxembourg ugyan aláírták az egyezményt, de nem ratifikálták. 
63 Az 1958. évi hágai egyezmény rendelkezéseit hazánkban 1964. december 19. napjától kellett alkalmazni. 
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személyek, így különösen a házastársak és a szülők tartására. Az Európa Tanács 1968-ban arra 
kérte a Hágai Konferenciát, hogy vizsgálja meg az 1956. és 1958. évi tartási egyezmények 
kiterjesztésének lehetőségét a migráns munkavállalók házastársaira, valamint esetlegesen más 
felnőttkorú családtagokra nézve.64 

A Hágai Konferencia 1971-ben egy különbizottságot állított fel, mely 1971-1972-ben 
elkészítette az 1956. és 1958. évi egyezmények működését bemutató tanulmányokat. Heves 
szakmai viták után a tárgyalófelek úgy döntöttek, hogy a Hágai Konferencia nem egy egyszerű 
jegyzőkönyvvel megvalósított harmonizációt hajt végre a gyermektartási és más családtagok 
tartási kötelezettségére vonatkozó szabályok között, hanem új jogforrást alkot.65 A 
tárgyalófelek megállapodtak abban is, hogy mind a joghatósági és végrehajtási, mind az 
alkalmazandó jogi szabályokat hozzá kell igazítani a kiterjesztett tárgyi hatályhoz, fenntartva 
ugyanakkor a szabályozás dichotómiáját. A különbizottság ennek megfelelően két 
egyezménytervezetet készített el, melyhez a jelentést a belga Michel Verwilghen készítette. 

A Hágai Konferencia tizenkettedik ülésszakának 1973. október 2-i ülésén négy állam írta alá 
a tartási kötelezettségekről szóló határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1973. évi 
hágai egyezményt és három állam a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1973. 
évi hágai egyezményt. Az 1973. évi végrehajtási egyezménynek jelenleg 24, az 1973. évi 
kollíziós jogi egyezménynek jelenleg 15 részes állama van.66 

Az 1973. évi hágai egyezmények hatálya terjedt ki először mindenféle családi tartási 
kötelezettségre.67 A szabályozás megosztottsága, vagyis az alkalmazandó jogi és a végrehajtási 
egyezmény külön jogforrásba foglalása egyszerűsítette a részvétel korlátozásának lehetőségét 
az államok részére.68 A két egyezmény magán viseli az egyidőben való kidolgozás szerencsés 
következményét, a hasonló szerkezetet és szövegezési stílust, ami az alkalmazásukat jelentősen 
megkönnyítette.  

Az 1973. évi hágai egyezmények nem jelentenek gyökeres elfordulást az 1956. és 1958. évi 
hágai egyezményektől, inkább azok kiigazításának, átdolgozásának tekinthetők a kiterjesztett 
hatályra figyelemmel, de megőrizve minden, korábban már elfogadott elemet. 

 
64 Batiffol 1973, 262. 
65 Rapport Verwilghen 1975, para. 7. 
66 Az 1973. évi joghatósági hágai egyezményt Albánia, Andorra, Ausztrália, Csehország, Dánia, az Egyesült 
Királyság és Észak-Írország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, 
Litvánia, Luxembourg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, 
Törökország, Ukrajna írta alá és / vagy erősítette meg. Belgium ugyan alírta az egyezményt, de nem erősítette 
meg. Az 1973. évi kollíziós jogi hágai egyezményt Albánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Japán, Lengyelország, Litvánia, Luxembourg, Németország, Olaszország, Portugalia, Spanyolország, Svájc, 
Törökország írta alá és / vagy erősítette meg. Belgium ugyan aláírta, de nem ratifikálta az egyezményt. 
67 Martiny 1994, 144–145. 
68 Rapport Verwilghen 1975, para. 3. 
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4. A 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv 
A Hágai Konferencia az 1990-es évek elején érzékelte azt a – gyakran káoszként aposztrofált – 
problémát, hogy a gyermektartásdíjak és az egyes családtagok részére megállapított tartásdíjak 
határokon átívelő behajtását gátolja az e területen keletkezett nemzetközi szintű jogforrások 
jelentős száma és e jogforrások eltérő alkalmazása, értelmezése.69  

A Hágai Konferencia 1995-ben foglalta össze tematikusan a határon átnyúló tartásdíjigények 
érvényesítésével kapcsolatos problémaköröket.70 1999 áprilisában ült össze az a speciális 
bizottság, amely a gyermekek és más családtagok részére járó tartásdíjak nemzetközi 
behajtásával kapcsolatban keletkezett négy korábbi hágai egyezmény és az 1956. évi New 
York-i egyezmény gyakorlati működését tárta fel a részes államokban. A különbizottság 
kiábrándítónak találta a helyzetet, és a bizottság tagjainak többsége érthető módon ellenállást 
tanúsított egy esetleges új nemzetközi jogforrás megalkotásával szemben egy olyan területen, 
ahol korábban egyébként is több, részben párhuzamos egyezmény elfogadására került sor; ezért 
többen inkább a meglévő egyezmények gyakorlati alkalmazásának fejlesztése mellett törtek 
lándzsát.71 

Az ésszerű kételyek ellenére az 1999-ben összeült különbizottság mégis a merész utat 
választotta, és a vizsgálat lezárásaként „a maximális hatékonyság és a szükséges 
rugalmasság vegyítésével” egy új nemzetközi jogforrás kidolgozását javasolta a határozatok 
elismerése és végrehajtása, valamint az alkalmazandó jog területén a minél szélesebb körű 
ratifikálás elérése érdekében.72 

A Hágai Konferencia 2002-ben megtartott 19. ülésszakán létrehozták az új egyezmény 
tervezetét kidolgozó különbizottságot, továbbá megalakult a szerkesztőbizottság is.73 A téma 
előadóiként (rapporteur) Alegría Borrást (Spanyolország) és Jennifer Degelinget (Ausztrália) 
választották. A speciális bizottság munkacsoportokban tevékenykedett: a határozatok 
elismerésével és végrehajtásával, a joghatósággal, az alkalmazandó joggal, az adminisztratív 
együttműködéssel és a nyomtatványok kidolgozásával foglalkozó munkacsoportok alakultak. 

A különbizottság a 2003 májusában tartott első ülésén megvitatta, hogy az új nemzetközi jogi 
aktus tartalmazzon-e rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a tartási határozatot hozó 
hatóságoknak mely jogot kell alkalmazniuk, és ha igen, akkor milyen szabályok szerepeljenek 
ezekben a rendelkezésekben. A viták nyomán két ellentétes álláspont bontakozott ki: míg a 
civiljogi jogrendszereket képviselő küldöttek többsége támogatta az alkalmazandó jogra 
vonatkozó bizonyos szabályrendszer lefektetését, addig a common law jogrendszereket 
 
69 Pelichet 1995, para. 7.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, Einl., Rn. 2. 
70 Conclusions de la Commission spéciale de 1995 sur le fonctionnement des Conventions de La Haye et de New 
York (1956) sur les obligations alimentaires. Doc. prél. No 10 de mai 1996 à l’intention de la Dix-huitième session. 
71 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 3. 
72 Rapport et Conclusions de la Commission spéciale sur les obligations alimentaires d’avril 1999, para. 46. 
73 A különbizottság elnökévé Fausto Pocart (Olaszország), alelnökeivé Mary Helen Carlsont (Egyesült Amerikai 
Államok), Kurucz Máriát (Magyarország) és Jin Sunt (Kína) választották. A szerkesztőbizottság elnöke az új-
zélandi Jan Doogue lett. 
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képviselő küldöttek legtöbbje ezt ellenezte.74 Az alkalmazandó jogra vonatkozó általános 
szabályrendszer kialakítását támogató küldöttségek legtöbbje úgy vélte, hogy ezek a 
tárgyalások egyedülálló lehetőséget kínálnak az 1956. és 1973. évi hágai egyezmények 
felülvizsgálatára, de úgy, hogy a felülvizsgálati folyamat ne csak az 1956. évi hágai és az 1973. 
évi hágai kollíziós jogi egyezményben már részes államokra, hanem valamennyi államra 
kiterjedjen.75 Erre figyelemmel a különbizottság elnökének javaslatára 2003-ban a 
különbizottság megalakította az alkalmazandó joggal foglalkozó munkacsoportot, melynek 
elnöke Andrea Bonomi (Svájc) lett. 

A különbizottság 2003-tól 2007-ig minden évben, többnyire munkacsoportokban ülésezett. 
2007-re elkészült az egyezmény tervezete a hozzá tartozó magyarázó jelentéssel, mely a Hágai 
Konferencia 2007. november 5-étől 23-áig tartó 21. ülésszakán lefolytatott vita alapját képezte. 
2007 májusában a különbizottság úgy döntött, hogy az alkalmazandó jogra vonatkozó 
szabályok az egyezménytől formálisan elkülönülő jegyzőkönyvben fognak szerepelni. Ezt 
követően a bizottság megállapodott a jegyzőkönyv előzetes tervezetének kidolgozásában, 
amely egy magyarázó jelentéssel együtt a Hágai Konferencia 21. ülésszakán folytatott 
tanácskozások alapjául szolgált.76 

Az egyezmény megszövegezésével a Hágai Konferencia diplomáciai ülése a Kurucz Mária 
(Magyarország) elnökletével működő I. bizottságát, a jegyzőkönyv megszövegezésével pedig 
az Andrea Bonomi (Svájc) elnökletével működő II. bizottságát bízta meg. 

Végül ötéves intenzív munka végeredményeként a Hágai Konferencia 21. ülésszakán, a 2007. 
november 23-i záróülésen került sor a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
nemzetközi behajtásáról szóló hágai egyezmény és a tartási kötelezettségekre alkalmazandó 
jogról szóló hágai jegyzőkönyv formális elfogadására. 

A 2007. évi hágai egyezményt az Európai Unión kívüli országok közül Albánia, az Amerikai 
Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Norvégia, Törökország és Ukrajna is 
aláírta és megerősítette, az egyezmény 2013. január 1-jén lépett hatályba. A 2007. évi hágai 
jegyzőkönyvet az Európai Unión kívüli országok közül egyelőre csak Szerbia írta alá és 
erősítette meg, és a jegyzőkönyv 2013. augusztus 1-jén lépett hatályba.77 

 
74 Rapport Bonomi 2013, para. 4. 
75 Rapport Bonomi 2013, para. 5. 
76 A huszonegyedik ülésen a konferencia 68 tagját képviselték küldöttek; rajtuk kívül 14, tagsággal nem rendelkező 
állam, valamint kilenc kormányközi és nem kormányzati szervezet (köztük az Európai Unió Bizottsága) 
megfigyelői is jelen voltak. 
77 Ukrajna ugyan csatlakozott a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz, de a csatlakozást még nem erősítette meg. 
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5. Jogfejlődés az Európai Unió jogában 
5.1. A Brüsszeli Egyezmény és a Brüsszel I. rendelet 

Az Európai Unióban először az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény vonta szabályozási hatókörébe 
a tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvitákat úgy mint a polgári és kereskedelmi ügyek közé 
tartozó egyik ügycsoportot.78 Az egyezmény kizárólag a joghatósági és végrehajtási kérdésekre 
terjedt ki. A lényegesen szélesebb tárgyi hatályból következően az 1968. évi Brüsszeli 
Egyezmény mindössze egy speciális joghatósági szabály erejéig tudta figyelembe venni a 
tartási igények érvényesítésének specialitásait, így az általános joghatósági okon kívül az 1968. 
évi Brüsszeli Egyezmény 5. cikk 2. pontja egy különös joghatósági okot is beépített a 
joghatósági szabályai közé. Az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény kiterjesztette az 1958. évi hágai 
egyezmény joghatósági és végrehajtási szabályainak személyi hatályát a gyermekeken kívüli 
egyéb tartásra jogosultakra is.79 

A tartási ügyekben a tagállamok és központi hatóságaik közötti együttműködést szabályozó 
1956. évi New York-i és 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény szabályainak egyszerűsítése 
végett az Európai Unió akkori 12 tagállama 1990 novemberében aláírta a tartásdíjak behajtására 
folyó eljárások egyszerűsítéséről szóló Rómában Egyezményt.80 Az egyezmény fő célja egy 
olyan központi hatósági rendszer kiépítése volt a tagállamokban, amelynek lényege szerint a 
jogosulttal együttműködve a központi hatóság intézkedett volna a gyermektartásdíj behajtása 
érdekében intézendő valamennyi eljárási teendőben.81 Az 1990. évi Római Egyezmény 
tulajdonképpen az 1956. évi New York-i egyezmény szerepét kívánta betölteni, mivel azonban 
az egyezményt nem ratifikálta minden tagállam, az egyezmény soha nem lépett hatályba.82 

A Brüsszel I. rendelet kifejezetten a tartási ügyek tekintetében újdonságot nem hozott a 
korábbi szabályokhoz képest. 

5.2. Az európai tartási rendelet születése 
5.2.1. Uniós hatásvizsgálat a határon átnyúló tartási ügyekben 

Az európai tartási rendelet keletkezése az Európai Tanács 1999. október 15-én és 16-án 
Tamperében tartott üléséig nyúlik vissza. Ezen az ülésen felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy – többek között – a határokon átnyúló a tartási követelésekre vonatkozó jogviták 
 
78 1968. szeptember 27-i Brüsszeli Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági 
határozatok végrehajtásáról; HL L 299., 1972.12.31., 32. o.; egységes szerkezetben: HL C 27., 1998.1.26., 1. o. 
79 Report Jenard 1979, 24–25. o. 
80 Rome Convention of 6 November 1990 between the Member States of the European Communities on the 
Simplification of Procedures for the Recovery of Maintenance Payments  
81 Curry-Sumner, Ian: Transnational Recovery of Child Maintenance in Europe: The Future is Bright, The Future 
is Central Authorities’. In Masaryk University, Days of Public Law: Collection of Arts (Brno, Masaryk University, 
2007). Az egyezmény részletes bemutatását és értékelését ld. Sumampouw 1992, 332–333. 
82 Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, International Network of Lawyers, 
2003. 30–31. 
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rendezésének egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében állapítsanak meg közös különös 
eljárási szabályokat.83 Felkérte a tagállamokat arra is, hogy töröljék el a valamely tagállamban 
hozott határozatnak a megkeresett államban való elismeréséhez és végrehajtásához szükséges 
közbenső intézkedéseket, különösen a tartási követelésre vonatkozó határozatok esetében.84 

A Bizottság és a Tanács 2000. november 30-án elfogadta a polgári és kereskedelmi ügyekben 
hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtására irányuló közös intézkedési 
programot. A program kiemeli, hogy a tartási kötelezettség az európai polgárok jelentős 
számának mindennapi életét közvetlenül érinti. A Bizottságnak és a Tanácsnak ekkor azonban 
még az volt az álláspontja, hogy a tartási követelések gyors és hatékony érvényesítéséhez nem 
feltétlenül szükséges egy külön jogforrás kidolgozása, hiszen a Brüsszel I. rendelet felöleli ezt 
a területet is. A program ugyanakkor előírja a tartási követelésekre vonatkozó exequatur-eljárás 
eltörlését annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a jogaik érvényesítéséhez a tartásra 
jogosultak rendelkezésére álló eszközöket.85 

Ezt követően a Bizottság egy összehasonlító tanulmányt készíttetett a tartási igények 
tagállamokban való érvényesítése tárgyában. A 2003-ban közzétett tanulmány megállapítja, 
hogy a családi kapcsolatok törékenységének eredményeként a tagállamokban a tartási igények 
érvényesítése a peres eljárások jelentős tömegét teszi ki, amely a polgárok közösségen belüli 
szabad mozgása és a családi kapcsolatok europaizálódása miatt közösségi szintű problémaként 
jelentkezik.86  

A tanulmány kendőzetlenül tárja fel a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítése elé 
gördülő akadályokat és azok okait. A tanulmány elkészítését valamennyi tagállamban egy 
átfogó – statisztikai adatokkal ellátott – országjelentés előzte meg. A tanulmány általánosan azt 
állapította meg, hogy noha a tagállamokon belül a tartás iránti kérelmek száma rendkívül 
magas, a nemzetközi tartásdíjigények éves száma mégis meglepően alacsonynak bizonyul: így 
például 2002-ben Anglia és Wales Németországból 12, Franciaországból 2 tartásdíj behajtása 
iránti kérelmet fogadott, és ugyanebben az évben Németországba 5, Franciaországba 4 
megkeresést küldött. Ugyanígy megdöbbentően alacsony a Franiaorszából Németországba 
küldött (11), illetőleg az onnan fogadott kérelmek (4) száma.87 Hasonló tendencia volt jellemző 
más években, illetve más, lényegesen kisebb területű, lakosságszámú tagállamokban is. 

A kérelmek ilyen alacsony számát a tanulmány azonban nem a valós igények hiányával, 
hanem a tagállamok közötti nemzetközi együttműködés gyenge színvonalával magyarázta. Az 
elemzés megerősítette a Hágai Konferencia 1995-ben tett megállapítását, miszerint a tartásdíjak 
határokon átívelő behajtását gátolja az e területen keletkezett nemzetközi szintű jogforrások 
jelentős száma és e jogforrások eltérő alkalmazása. „Az igazat megvallva, az egyezményes 
 
83 European Council Tampere 15-16. 10. 1999: Conclusions of the Presidency, p. 29. 
84 European Council Tampere 15-16. 10. 1999: Conclusions of the Presidency, p. 34. 
85 HL C 12., 2001.1.15., 1. o. 
86 Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe. International Network of Lawyers, 
2003. 10. 
87 Rapport anglais, allemand et français 
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együttműködés hatástalansága nem meglepő. Az egyezmények megsokszorozzák az illetékes 
szerveket, és a megoldásra váró családjogi ügyeket kvázi diplomáciai útra terelik. A fogadó 
hatóság nem mindig egyezik az áttevő hatósággal; az egyik egyzmény szerint illetékes hatóság 
nem feltétlenül illetékes a másik egyezmény szerint.” – írja a tanulmány. A túlságosan nehézkes 
és körülményes eljárási szabályok miatt pedig nem meglepő az sem, hogy egy ügy elintézése 
akár éveket is igénybe vehetett.88 

A Bizottság – felhasználva az előzetes tanulmányt – 2004 áprilisában tette közzé a tartási 
kötelezettség tárgyában készített Zöld könyvét. A Zöld könyv – elfogadva a tanulmány által a 
tartási kérelmek számáról festett torz képet – vélelmezi, hogy „az érintettek száma nagyon 
magas, azonban sokan közülük mind anyagi, mind pszichológiai szempontból jelentős 
nehézségekkel szembesülnek […].”89 A Zöld könyv már egy önálló uniós jogforrás 
szükségességét sugallta, hiszen egy 37 témakörből álló szakmai vitát indított útjára, melyek a 
tartási igények érvényesítésének valamennyi lényeges elméleti és gyakorlati vetületét érintette, 
mint például a tartási kötelezettség fogalma és alanyi köre, a joghatóság, az elismerés és 
végrehajtás, az alkalmazandó jog, a fordítás, a formanyomtatványok. A Zöld könyv felhívja a 
figyelmet a Hágai Konferencia által e területen folytatott többéves munkára. 

5.2.2. A hágai egyezmények felülvizsgálata és az uniós rendeletalkotás összefonódása 
Az Európai Unió hosszú ideje figyelemmel kísérte a Hágai Konferencia nemzetközi magánjogi 
jogegységesítést végző munkáját. Mivel pedig az Amszterdami Szerződés hatályba lépése óta 
az Európai Uniónak ezen a területen is jogalkotási hatásköre keletkezett, csak idő kérdése volt, 
hogy az Európai Unió a Hágai Konferenciával folytatott együttműködését szorosabbra fűzze. 
Az Európai Tanács 2004. november 4-5-én megtartott ülésén fogadta el a Hágai Programot, 
amelynek legfőbb célkitűzése az Európai Unió Hágai Konferenciához csatlakozása volt.90 

Az Európai Tanács a Hágai Programban arra is felkérte a Bizottságot, hogy a tartással 
kapcsolatos határozatok elismeréséről és végrehajtásáról önálló jogforrás tervezetét terjessze 
elő.91 A Hágai Programot 2005-ben cselekvési terv követte, mely megerősítette a tartási 
kötelezettség tárgyában alkotandó külön jogforrás elfogadásának szándékát.92 

Mivel a tamperei és a hágai programban foglaltak rímeltek a Hágai Konferencia tartási 
ügyekben lefektetett megállapításaira, az uniós és a nemzetközi jogalkotás is 
összekapcsolódott. Noha az Európai Unió hivatalosan csak 2006-ban csatlakozott a Hágai 
Konferenciához,93 a Hágai Konferencia részéről az Európai Unió is meghívást kapott a 
 
88 Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe. International Network of Lawyers, 
2003. 35–36. 
89 COM (2004) 254 final 
90 HL C 53., 2005.3.3. 
91 HL C 53., 2005.3.3., 1–14. o. 
92 HL C 198., 2005.8.12., 1–22. o. 
93 A Bizottság 2002-ben kapott felhatalmazást a Tanácstól arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Unió 
Hágai Konferenciához való csatlakozásáról. Az Európai Unió 2006. október 5-én kelt 2006/719/EK határozatával 
(HL L 297., 2006.10.26., 1. o.) csatlakozott a Hágai Konferenciához. 
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különbizottsági ülésekre, és – folyamatosan törekedve az Európai Unió célkitűzéseivel 
koherens javaslat és stratégia kidolgozására – tevékenyen részt is vett a különbizottság 
munkájában.94 A Hágai Konferencia olyan keretet biztosított az Európai Unió tagállamai, 
továbbá harmadik államok számára, ahol a készülő uniós és nemzetközi jogforrásokkal 
kapcsolatos szakmai álláspontjukat kötetlenebbül fejthették ki. 

5.2.3. A rendelet elfogadása 
A tartási kötelezettségekről készített Zöld Könyv (II. fejezet 5.2.1. pont) közzététele után 
világossá vált, hogy a tartási követeléseket – jogi speciálitásai miatt – ki kell emelni a kisértékű 
és a nem vitatott követelésekre tervezett alternatív és gyorsított eljárási mechanizmusok közül, 
és önálló jogforrásban kell rendezni a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítésére 
vonatkozó európai magánjogi és együttműködési szabályok sorsát.95 

A Bizottság 2005 decemberében terjesztette elő a rendeletjavaslat első változatát, amely a 
joghatóságon, a határozatok elismerésén és végrehajtásán kívül az alkalmazandó jogra, 
valamint a tartási ügyek területén folytatott együttműködésre is kiterjedt. Az ambíciózus 
tervezet komolyan vette a tamperei és a hágai programban képviselt új irányvonalat, és az 
exequatur teljes eltörlése mellett célul tűzte ki annak lehetővé tételét, hogy a tartásra jogosultak 
valóban könnyen, gyorsan és általában térítésmentesen olyan végrehajtási okiratot 
kaphassanak, amely az európai igazságügyi térségben szabadon mozoghat, és a tartásdíjfizetés 
rendszeres teljesítését eredményezi. Így például a tervezet a másik tagállamban vezetett 
bankszámláról, a másik tagállambeli munkáltatótól származó jövedelemből való közvetlent 
letiltás, továbbá a kötelezett másik tagállamban vezetett bankszámlája ideiglenes 
befagyasztásának elrendelését, valamint a központi hatóságok szoros együttműködését helyezte 
kilátásba.96 

2006-ban és 2007-ben az első tervezetet újabbak követték, és menet közben a közvetlen 
végrehajtási intézkedések (számlabefagyasztás, közvetlen letiltás) ambíciózus elképzelései 
leforgácsolódtak a rendeletből. Bonyolította a helyzetet az Egyesült Királyság helyzete is, 
hiszen a szigetország ellenállt az egységesített kollíziós jogi szabályok, továbbá az exequatur 
eltörlése elfogadásának. 

Végül 2008 őszén a Tanácsban kötött politikai kompromisszumok révén letisztult a rendelet 
végső koncepciója, és a rendelet szövegének formális elfogadására 2008. december 18. napján 
került sor. 

 
94 COM (2005) 649; EuTR (8) preambulumbekezdés 
95 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Einl. Rn. 8–11. 
96 COM (2005) 649 final 
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5.3. Az Európai Unió csatlakozása a 2007. évi hágai egyezményhez és jegyzőkönyvhöz 
Az Európai Unió Tanácsa 2008. december 18-i ülésén fogadta el a tartással kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK 
rendeletet.97 

A 2007. évi hágai egyezmény 59. cikke, valamint a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 24. cikke 
lehetővé teszi, hogy regionális gazdasági integrációs szervezetek, mint például az Európai 
Közösség (Európai Unió) is aláírhassák, elfogadhassák, jóváhagyják a jegyzőkönyvet, illetve 
csatlakozzanak hozzá. Tanács a 2009. november 30. napján kelt 2009/941/EK határozatával 
hagyta jóvá a 2007. évi hágai jegyzőkönyvet az Európai Közösség nevében.98 A Tanács 2011. 
március 31. napján kelt 2011/220/EU tanácsi határozattal a Hágai Egyezmény aláírását az 
Európai Unió nevében jóváhagyta, ennek megfelelően 2011. április 6. napján Hágában az 
Európai Unió nevében Magyarország közigazgatási és igazságügyi minisztere írta alá a Hágai 
Egyezményt. 

Ennek eredményeként az Európai Unió tagállamainak egymás közötti viszonyában a tartási 
kötelezettséggel összefüggő ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és 
végrehajtása körében az EuTR. (beleértve Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot is),99 
az alkalmazandó jog körében pedig a 2007. évi hágai jegyzőkönyv (kivéve Dániát és az 
Egyesült Királyságot, de beleértve Írországot) irányadó.100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
97 HL L 7., 2009.1.10., 1. o. 
98 HL L 331., 2009.12.16., 17. o. 
99 Írország már az EuTR. elfogadása előtt értesítést küldött a Bizottságnak arról, hogy részt kíván venni e rendelet 
elfogadásában és alkalmazásában. Az Egyesült Királyság ugyan nem vett részt az EuTR. elfogadásában, azonban 
2009 januárjában tájékoztatta a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EuTR-et elfogadja, melyet a Bizottság 
2009/451/EK határozatával (HL L 149., 2009.6.2., 73. o.) elfogadott. Dánia 2009 januárjában értesítette a 
Bizottságot arról, hogy végrehajtja az EuTR. azon rendelkezéseit, amelyek a 44/2001/EK rendelet módosítására 
vonatkoznak (HL L 149., 2009.6.12., 80. o.). 
100 Írország részt vesz, ugyanakkor Dánia és az Egyesült Királyság nem vesz részt a 2007. évi Hágai Jegyzőkönyv 
alkalmazásában [a Tanács 2009/941/EK határozat (10)-(12) preambulumbekezdései, HL L 331., 2009.12.6., 17. 
o.]. Már a különbizottság 2003 májusi ülésén megmutatkozott az a tendencia, hogy a kontinentális joggal 
rendelkező államok támogatták, míg a common law jogrenddel rendelkező országok ellenezték a kollíziós jogi 
szabályok egységesítését. Rapport Bonomi 2013, para. 4. 
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MÁSODIK RÉSZ 

A TARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

III. fejezet 

A tartási kötelezettség tartalma 

1. Bevezetés 
1.1. Az első fogalomalkotási kísérletek 

A téma központi fogalma a „tartási kötelezettség”, ennek magja pedig a „tartás”. Gutteridge 
szerint a tartási kötelezettség legáltalánosabban úgy ragadható meg, mint olyan kötelezettség, 
amelyet a jog hárít meghatározott személyekre, hogy mást a megélhetési szükségletekkel 
ellásson.101 A számos – szűkebb vagy tágabb tartalommal megtöltött – tudományos definíció 
mellett azonban folyamatosan terítéken volt a fogalom normatív meghatározásának igénye, így 
felmerült ez a kérdés a New York-i egyezmény, mindegyik hágai egyezmény és az európai 
tartási rendelet kidolgozása során is. 

Az 1956. évi New York-i egyezmény szövegezésekor Izrael javasolta a tartás fogalmának 
pontos meghatározását, azonban a tárgyalófeleknek az egyes nemzeti jogok közötti jelentős 
különbségek miatt nem sikerült közös álláspontot kialakítani. Ezért az egyezmény 
megszövegezésekor a részes államok végül úgy döntöttek, hogy az egyezményből teljesen 
mellőzik a fogalommeghatározásokat, és a tartás fogalmának definiálását a hatály körülírásával 
helyettesítik.102 Az egyezmény 1. cikke kimondja, hogy „jelen Egyezménynek az a célja, hogy 
megkönnyítse az olyan tartásdíj behajtását, amelyre nézve a Szerződő Felek egyikének területén 
tartózkodó valamely személy (a továbbiakban: hitelező) igényt támaszt más olyan személlyel 
(a továbbiakban: adós) szemben, aki valamely másik Szerződő Fél joghatóságának van 
alávetve.” Ez a rendelkezés nyilvánvalóan semmiféle támpontot nem nyújt azzal kapcsolatban, 
hogy mit kell a „tartásdíj” („maintenance”) kifejezés alatt érteni, ezért amerikai szemmel 
olvasva Contini már az egyezmény aláírásának évében felteszi a kérdést, hogy a „tartásdíj” szó 

 
101 Gutteridge 1948, 155. 
102 Contini 1956, 6.; Az 1956. évi New York-i egyezmény 1. cikkének címe a hiteles, angol nyelvű szövegváltozat 
szerint „Scope of the Convention”, amelyet a hiteles, magyar nyelvű verzió „Az egyezmény célja” szövegezésben 
fordít. 
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vajon magában foglalja-e a közintézmények vagy más jogi személyek által fizetett tartási célú 
támogatásokat. 

A tartás fogalmát a Hágai Konferencia nyolcadik ülésszaka is „kényesnek” találta, ezért az 
1958. évi hágai egyezmény hasonló megoldást választott, mint a New York-i egyezmény.103 Az 
1958. évi hágai egyezmény annyival konkrétabb, hogy kifejezetten meghatározza a tartásdíj 
jogosulti körét (a 21. életévét be nem töltött, házasságból, házasságon kívül született vagy 
örökbefogadott gyermek). Mindemellett az 1956. és 1958. évi hágai egyezmények szövegét 
kidolgozó bizottság tagjai egyöntetűen a „tartás” kifejezés lehető legtágabb értelmezését 
szorgalmazták.104 

Verwilghen az 1973. évi hágai egyezmények magyarázó jelentésében a „tartás”, valamint a 
„tartási kötelezettség” fogalma definiálásának hiánya kapcsán mindössze az előkészítő 
dokumentumokra utal.105 Ezek közül a különbizottság jelentése foglalja össze az ennek körében 
elfoglalt álláspontot, mely szerint a tartási kötelezettség fogalmát a lehető legtágabban kell 
értelmezni abban a szövegkörnyezetben, ahol elhelyezkedik, de figyelemmel a szerkesztők által 
megfogalmazott korlátokra. A különbizottság rámutatott arra is, hogy a „tartás” fogalmát a 
Hágai Konferencia minden tagállamának joga használja, de annak jelentése jelentősen eltér. Az 
1973. évi kollíziós jogi egyezmény szakértői tervezete kifejezetten rendelkezett arról, hogy az 
egyezmény rendelkezéseire figyelemmel az alkalmazandó anyagi jog határozza meg e kifejezés 
tartalmát. A szakértői bizottság ennek kapcsán utalt arra, hogy ez az iránymutatás kétségkívül 
nem elég minden kétely eloszlatására, de a szakértők egyhangúlag egyetértettek abban, hogy 
rábízzák a bírákra a kétes jogi helyzetek megítélését.106 Ilyen utaló rendelkezést az 1973. évi 
hágai egyezmények elfogadott szövege végül is nem tartalmaz, az egyezmények – az 1958. évi 
hágai egyezményhez képest kibővetett tartalommal – csak a tárgyi hatályt határozzák meg. 

1.2. Újabb esély 
A 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv kidolgozását végző munkabizottságok előtt új 
esély nyílt arra, hogy az 1958. évi hágai egyezmény, valamint az 1973. évi hágai 
egyezményekben a fogalommeghatározás kapcsán tátongó űrt betöltsék. 

Az új egyezmény kidolgozásának kezdeti fázisában a Hágai Konferencia tagállamai, valamint 
a megfigyelő államok kérdőívet töltöttek ki, melynek célja részben az volt, hogy 
megismerhetővé váljanak az államok tartási kötelezettséggel kapcsolatos belső szabályai, és 
ezen keresztül a különbizottság képet kapjon a szabályozás azonosságairól és eltéréseiről. E 
tapasztalatok mérlegelése alapján lehetett ugyanis állást foglalni abban a kérdésben, hogy a 
tartás esetleges definícióját milyen tartalommal és milyen mélységben lehet megadni.  

 
103 Bischoff 1964, 764. 
104 Actes VIII, para. 134. 
105 Rapport Verwilghen 1975, para. 18. 
106 Rapport de la Commission spéciale, para. 10. 
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Ennek érdekében a dolgozat átvilágítja az egyes államok tartásra vonatkozó szabályozási 
megoldásait, megvizsgálva az alkalmazott tartásdíjmegállapítási rendszerüket, a tartásra 
jogosultakat és kötelezetteket, a tartás módját, a tartási kötelezettség terjedelmét stb., amelynek 
során feltárulnak az egységes fogalomalkotás nehézségei. 

2. A tartásdíjmegállapítási modellek 
2.1. Típusok 

Az egyes államok tartásdíjmegállapítási rendszerét a megállapítás mechanizmusa alapján 
három csoportba lehet sorolni. 

A tartásdíjak megállapítása hagyományosan a bíróságok hatáskörébe tartozik. Az 
igazságszolgáltatási eljárásrendet követi a kontinentális európai államok többsége, köztük 
hazánk is, továbbá a közép- és latin-amerikai államok, az USA több állama (New York, New 
Jersey, Új-Mexikó, Kalifornia, Connecticut stb.), Oroszország, a szovjet utódállamok, az iszlám 
államok, az Afrikai Nemzetközösség tizenöt állama és Japán. 

A tartásdíjmegállapítás másik másik modellje a közigazgatási típusú tartásdíjmegállapítási 
mechanizmus, amelynek lényege, hogy a tartási kötelezettséget közigazgatási szerv, hatóság 
állapítja meg. Ilyen eljárásrendet preferál az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya, 
amelyből következően az USA tagállamainak többségében – így például Washington, Alaszka, 
Maine, Montana, Oregon – az adminisztratív modellt alkalmazzák. Az USA-n kívül 
adminisztratív modell működik Ausztráliában, Új-Zélandon, Dániában, Norvégiában és 
Svédországban is.  

Végül a harmadik típushoz a vegyes rendszert alkalmazó államok sorolhatók, ahol egy 
államon belül meghatározott feltételek esetén mindkét mechanizmus szóba jöhet egymás 
mellett vagy akár külön-külön is. Ilyen vegyes rendszerre példa Finnország, ahol a szülők 
között a gyermektartásdíj tárgyában létrejött egyezség esetén az eljárás közigazgatási útra, míg 
vita esetén bírósági útra tartozik. A vegyes rendszer másik példája az Egyesült Királyság, ahol 
a gyermektartásdíj egy évi mértékétől függ, hogy közigazgatási vagy bírósági útra tartozik-e a 
gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség megállapítása. 

2.2. A bírósági modell 
A tartásdíjmegállapítás tradicionálisan polgári bírói útra tartozik, amelynek hátterében 
nyilvánvalón az áll, hogy a tartási kötelezettség klasszikusan családjogi – tágabb értelemben 
magánjogi – jogintézmény.  

Az ókori római jogban a Kr. u. II. század második felétől már írásos dokumentumok igazolják 
az apának (patria potestas) a szükséget szenvedő gyermekei és házastársa felé fennálló tartási 
kötelezettségét, amelynek elbírálása – vita esetén – egy különleges eljárás (extraordinaria 
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cognitio) keretében a consul bírói hatáskörébe tartozott.107 Ez a hagyomány folytatódott a 
középkori germán és a frank perjogban, majd később az újkori jogokban is. 

A tartásdíjmegállapítás bírói modellje az eljárásjogi elvek teljeskörű betartásával, szükség 
esetén széleskörű bizonyítással, tisztességes eljárásban meghozott, korrekt döntést garantál. A 
körülmények körültekintő feltárása biztosítja, hogy a döntés kellőképpen egyéniesített, vagyis 
egyediesítve veszi figyelembe az érintett jogosult és kötelezett személyi, jövedelmi, vagyoni 
helyzetét. A rendszer további előnye az is, hogy – a kötelezett önkéntes teljesítése hiányában – 
a meghozott döntéshez állami végrehajtási kényszer is kapcsolódik. 

Az előnyökkel szemben ugyanakkor be kell látni, hogy a bírói tartásdíjmegállapítás az esetek 
egy jelentős részében, amikor például a felek között a tartási kötelezettség önmagában nem, 
csak annak mértéke vitatott, nem igényli a bírósági eljárással együtt járó eljárási garanciák 
szigorú érvényesítését, ezért az ügyek bírói útra terelése szükségtelen. A tartási kötelezettséggel 
kapcsolatos ügyek egy részében a bírósági út alkalmazása nem hatékony, hiszen a bírósági 
eljárás indokolatlanul hosszadalmas és költséges, az eljárási szabályok gyakran 
rugalmatlanok.108 Emellett nem szabad megfeledkezni a bíró előtti eljárás és a bírósági 
tárgyalások felek között előidézett, káros pszichológiai hatásairól: a bíró előtti eljárás hangulata 
és környezete a felek szembenállását hangsúlyozza, és kifejezetten hátráltatja az egyébként 
mindkét fél által elfogadható megállapodás megkötését. A bíró előtti eljárás a tartási 
kötelezettséget elválasztja az egyéb családjogi kérdésektől, és kizárólag a tartásdíj 
szempontjából jogilag jelentős tények feltárásáról szól, így a felek a bírósági eljárás részévé 
nem tehetnek olyan elvárásokat, feltételeket, amelyek a tartási kötelezettség körén kívül esnek 
(pl.: kapcsolattartás), noha a tisztán gyermektartás iránti ügyekben sem lenne szabad 
megfeledkezni a gyermek elsődleges érdekéről. 

A XX. század utolsó harmadában sok állam szembesült a tartásdíjmegállapítás bírósági 
modelljének hátrányaival, ezért igyekeztek olyan alternatív módszereket találni a 
tartásdíjmegállapítással és -módosítással kapcsolatos jogvitákban, amelyek gyorsítják és 
hatákonyabbá teszik az ilyen jogviták megoldását. 

Az egyik ilyen alternatív megoldás, hogy a tartásdíj megállapítása vagy módosítása iránti 
kérelmek elbírálására egyes államokban (pl. Belgium, Luxembourg, Olaszország, egyes 
kanadai államok) a békebíróság jogosult. E bíróságok eljárási rendje kevésbé formalizált és 
bonyolult, az eljárás gyorsabb az általános ügymenethez képest, és a bíróság típusa kevésbé 
hangsúlyozza a konfliktusjelleget. 

Egy másik technika, hogy speciális eljárásjogi rendelkezéseket alkalmaznak a tartási perekre. 
Ilyen speciális rendelkezés vonatkozhat például az illetékességre, az ideiglenes intézkedés 
meghozatalának feltételeire, az előzetes végrehajthatóságra stb. Ilyen speciális rendelkezéseket 
alkalmaz például a francia, a német, az osztrák és a magyar eljárásjogi kódex is. 

 
107  Hillebrecht 2012, 150–151. 
108 Saue/De Jongh Bekkali/Sættem/Rustad 2014, 163. 
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Az igényérvényesítést a bírói útról teljesen leterelő alternatíva a tartási megállapodás. Több 
állam (pl. Oroszország, Brazília) joga biztosítja azt a lehetőséget, hogy a felek – bizonyos alaki 
és tartalmi feltételek mellett – szerződést köthetnek a tartásdíjról (maintenance agreement), és 
az ilyen megállapodás közvetlenül végrehajtható.109 

2.3. Az adminisztratív modell 
2.3.1. Az amerikai utas fejlődés 

A XX. század első felében az Amerikai Egyesült Államokban fokozatosan növekvő társadalmi 
problémát jelentett, hogy a családfők a családtagokat egyre gyakrabban tartás nélkül hagyták 
el. Erre a jelenségre válaszul 1886-ban még csak 11 állam, a XX. század első felének végére 
viszont már 46 állam kriminalizálta a családelhagyást és a tartás elmulasztását. A különvált 
családok számának gyors növekedése szövetségi szintű beavatkozást igényelt, ezért az 1935. 
évi Social Security Act külön cím alatt taglalta a rászoruló gyermekek segélyezését (Aid for 
Dependent Children; ADC). Az ADC kapcsolatot hozott létre a szövetségi kormány és a 
tagállamok között: a kormány támogatást nyújtott azoknak a tagállamoknak, amelyek 
elfogadták a családok támogatásával foglalkozó kormányzati szerv (Secretary of Health and 
Human Services) által kidolgozott akciótervet. A programban résztvevő tagállamok havonta 
egy létminimum-összeggel támogatták azokat a rászoruló családokat, amelyekben a különélő 
szülő nem gondoskodott a családtagok, így különösen a gyermekei tartásáról. Később a 
támogatást családsegélyezési programmá (Aid to Families with Dependent Children; AFDC) 
keresztelték el, de a lényege ugyanaz maradt. 

A támogatási rendszerhez 1950-ben kapcsolódott behajtási elem, a Social Security Act 1950-
es módosítása ugyanis előírta, hogy a támogatást elosztó ügynökségeknek jelzési 
kötelezettségük van az állam felé a családtámogatás kiosztásakor, és az állam jogosult lett e 
támogatások behajtására a tartást elmulasztó szülővel szemben. Ezzel összhangban 1950-ben 
az összes állam elfogadta a tartások kölcsönös behajtásáról szóló törvényt (Uniform Reciprocal 
Enforcement of Support Act; URESA), amely a tartási határozatok államok közötti kölcsönös 
végrehajtását tette lehetővé anélkül, hogy a tartásra jogosultnak a más tagállamban élő szülővel 
szemben e másik tagállamban a tartás ismételt megállapítását kellett volna kérnie. 

Az 1970-es évek elejére világossá vált, hogy a válás utáni gyermektartásdíj-érvényesítés a 
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőre, túlnyomórészt az édesanyára súlyos terheket ró. A 
bírósági eljárások bonyolultsága, hosszadalmassága, költségessége és gyakran államokat 
átívelő jellege a gyermekeiket egyedül nevelő anyákat inkább az AFDC program szerény, de 
biztos és viszonylag gyors állami ellátása felé terelték. A nehézkes igényérvényesítés miatt bő 

 
109 Lopes 2014, 210–211. 
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tíz éven belül (1961-ről 1974-re) megnégyszereződött a támogatottak száma, ami az AFDC 
program racionalizálását tette szükségessé.110 

A szövetségi kormány 1974-ben elfogadta a Child Support and Establishment of Paternity 
Act-et, mely jelentősen megreformálta az amerikai tartásdíjmegállapítási rendszert. Az 1975-
ben hatályba lépett és gyakran IV-D programként emlegetett reform fő célkitűzése az volt, hogy 
megszilárdítsa a különélő szülőket terhelő tartási kötelezettséget.111 Ehhez állami szinten jogi 
segítségnyújtást, költségkedvezményeket, egyszerűsített behajtási rendszert és szociális 
támogatást, szövetségi szinten a különélő szülő felkutatását lehetővé tevő nyilvántartásokhoz 
való hozzáférést, az apaság és a gyermektartási kötelezettség határozattal történő 
megállapítását, valamint államközi egyszerűsített végrehajtást vezettek be.112 A támogatás új 
alapra helyezése, az infrastruktúra célzott fejlesztése (IV-D ügynökségek) és nem utolsósorban 
a behajtási szabályok gyökeres módosítása odáig vezetett, hogy néhány év múlva a kormányzati 
támogatások 75 százalékát sikerült behajtani az adósoktól. A változások hatására rövidesen 
elindult a bírósági tartásdíjigény-érvényesítések lavinája is, melynek révén az archaikus, 
betokosodott bírósági esetjog is megújhodott.113 

Azon túl, hogy a IV-D program pozitív eredményei a legszkeptikusabbakat is a sikerek 
elismerésére késztették, e sikertörténet számos, a programban résztvevő amerikai államban 
bebetonozta a tartásdíjak érvényesítésének adminisztratív típusú rendszerét. Eszerint a 
gyermektartásdíjat nem fizető szülővel szemben a tartásdíjigény érvényesítésének „normál” 
sémája az, hogy a tartásra jogosultnak az erre létesített állami hatósághoz kell fordulnia a 
tartásdíj megállapítása végett. Az illetékes hatóság hivatalos levélben jelzéssel él a tartásra 
köteles szülő felé, amelyben megjelöli a tartásra jogosultat, tájékoztatja eljárási jogairól 
(képviselet), a tárgyalás tartásának lehetőségéről, és arról, hogy megadott határidőn belül 
reagálhat a kérelemre. Válasz hiányában a hatóság határozattal megállapítja a tartásdíjat. Ha a 
tartásra köteles szülő válaszol a hivatalos levélre, és részben vagy egészben vitatja a tartási 
követelést, a hatóság tárgyalást tart, azonban a tárgyalás menete kevéssé formalizált, a 
bizonyítási eljárás pedig sokkal rugalmasabb a bírósági tárgyalásokéhoz képest. Az eljárás 
végén a hatóság határozatot hoz, e közigazgatási határozattal szemben felülvizsgálatnak van 
helye, amelyre az államok többségében a bíróságok, ritkább esetben felsőbb szintű 
közigazgatási hatóságok rendelkeznek hatáskörrel. Az egész eljárásra szoros határidők 
vonatkoznak.114 

1975 óta Amerikában a IV-D programnak csak a „kozmetikázása” folyik. 1981 óta a 
gyermektartásdíjak behajtását végző ún. IV-D ügynökségek a házastársi tartás behajtásáról is 
 
110 Míg 1961-ben 2,1 millióan részesültek a támogatásban amiatt, mert az apa tartás nélkül elhagyta a részoruló 
családtagokat, addig 1971-ben már 7,4 millió főre, 1974-ben majdnem 8,7 millió főre emelkedett a támogatottak 
száma. 
111 A jogi szakzsargonban a program onnan kapta a nevét, hogy az 1935. évi Social Security Act IV-D címe 
tartalmazta a módosított szabályokat. 
112 MacDonald 1997, Partie 2. 
113 Keith 2014, 22. 
114 MacDonald 1997, Partie 2. 
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kötelesek gondoskodni az AFDC programban résztvevő családok számára (Omnibus 
Reconciliation Act of 1981). 1984-ben a Child Support Enforcement Amendements kiterjesztette 
a IV-D program szövetségi  ellenőrzésének és az államok szankcionálásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy az államokat még jobban sarkallják a program hatékony működésére. 1992-
től a gyermektartásdíj elmulasztása szövetségi bűncselekménnyé vált (Child Support Recovery 
Act of 1992). 1996-ban az államközi családi tartásokról szóló törvény (Uniform Interstate 
Family Support Act of 1996; UIFSA) megerősítette a gyermektartási, a házastársi tartási és az 
apaságot megállapító határozatok államokon átívelő elismerését. 

A IV-D program rendkívüli sikerét a számok is visszaigazolják: 2011-ben 15,8 millió ügyet 
kezeltek a program keretében, és összesen 31,9 billió dollár elosztására került sor a programban 
résztvevő államok között.115 Az USA a jövőre nézve a program továbbfejlesztését tűzte ki célul, 
amelynek körében a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás erősítését igyekeznek 
a rendszerbe integrálni.116 

2.3.2. A modell előnyei és hátrányai 
Az adminisztratív modell talán legnagyobb erénye – amit jól példáz az amerikai utas fejlődés 
is –, hogy előnyösen képes ötvözni és összehangolni a gyermektartásdíj megállapításával és 
behajtásával kapcsolatos állami jogvédelmi funkciót, valamint a tarásdíj tényleges 
teljesítésének (behajtásának) megkezdéséig a tartásra jogosultról való állami gondoskodási 
kötelezettséget. A jogosult egy helyen kap jogi segítségnyújtást, bírálják el a tartásdíjigényét, 
intézik a megítélt tartási követelése behajtását és eközben – ha arra a gyermek rászorul – kap 
államilag megelőlegezett anyagi támogatást.  

A rendszer működése általában véve gyorsabb, mint a bírósági modellé, hiszen az eljárás 
egyszerűsített, az eljárási szabályok rugalmasabbak, kevésbé formalizáltak és kihasználja a 
modern technikai eszközöket, alkalmazásokat. Éppen ezért az emberek – mint általában a 
közigazgatás egészét – közelebbnek is érzik magukhoz a mechanizmust, és a működését is 
jobban átlátják, elfogadják.117 A kevésbé „eljogiasított” keret a felek között a tartásdíj 
kérdésében fennálló esetleges konfliktus feloldására is alkalmasabb lehet. 

Az egyszerűség mellett az „egyablakos” szisztéma magától értetődően költséghatékonyabb is, 
hiszen a tartásdíjjal kapcsolatos problémák minden szegmensével ugyanaz a szervezet 
foglalkozik. Emellett a közigazgatási modellben a hatáskörök koncentráltsága és a szervezeti 
centralizáltság miatt a hatóságok egységesebb gyakorlatot képesek kialakítani.118 

Mindezen előnyökkel szemben nem elhanyagolható az a hátrány, amelyet a közigazgatási 
mechanizmus megjelenít. Vitán felül áll ugyanis, hogy a közigazgatási modell a bírósági modell 
 
115 Office of Child Support Enforcement, US Department of Health and Human Services, FY 2011 Preliminary 
Report (2012) 
116 Keith 2014, 35. 
117 Saue/De Jongh Bekkali/Sættem/Rustad 2014, 163. 
118 MacDonald 1997, Partie 3, point B. 
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által nyújott jogi és eljárási garanciáknak csak egy alacsonyabb szintjét képes biztosítani.119 Az 
adminisztratív rendszer leplezetlenül a tartásra jogosult érdekében működik rendkívül 
hatékonyan, és ennek van alárendelve a hatóságok minden funkciója, eszköze is, így – a 
bírósági modellel szemben – a semleges és pártatlan eljárásnak a látszatát sem tartja fenn. A 
közigazgatási mechanizmusban a tartásra kötelezettek szempontjai általában másodlagosak, 
míg a bírósági eljárásban a semlegesség és a pártatlan elbírálás garanciája 
megkérdőjelezhetetlen. 

3. A tartásra jogosultak és kötelezettek 
3.1. Elvi különbségek az egyes jogrendszerek között 

Mára a római jogon szocializálódott kontinentális európai államok magánjogi és családjogi 
törvényeiben általános jogelv az egyenesági – beleértve a felmenő és a lemenő – rokonok felé 
fennálló tartási kötelezettség, amely nemcsak a szülő-gyermek, illetve gyermek-szülő 
kapcsolatban, hanem a távolabbi le- és felmenők viszonyában is fennáll.120 Ez alól csak egy-
egy elszigetelt kivétel van, így például az új holland polgári törvénykönyv eltörölte a tartási 
kötelezettséget a nagyszülő és az unoka között. A kontinentális európai államokban a tartási 
kötelezettség tekintetében alapvetően a „vérségi elv” dominál, amiből az következik, hogy 
bizonyos speciális kivételektől eltekintve (pl. örökbefogadott gyermek, házastárs) a vérrokonok 
felé áll fenn tartási kötelezettség, ezzel szemben például a mostohagyermek és a mostohaszülő 
tartásának általában nincs jogi alapja.121 A szorosan összefonódó rokonságból a kiskorú 
gyermek mint tartásra jogosult priorizált helyzete rajzolódik ki.122 

A római jog által kevésbé befolyásolt skandináv és angol-amerikai jogban merőben eltérő 
jogfejlődésnek lehetünk tanúi. Ezekben az államokban a magánjogi értelemben vett tartási 
kötelezettség csak a XX. században alakult ki, a rászoruló közeli rokonok eltartása korábban 
inkább csak erkölcsi kötelezettségként fogalmazódott meg, ezért a szegénysorsúak iránti állami 
szerepvállalás hosszabb múltra tekint vissza, és a tartáshoz való jog is nagyrészt szociális-
közjogi elemekkel volt átitatott. A mai értelemben vett magánjogi tartás jogosulti köre a 
skandináv és az angol-amerikai jogrendben sokkal szűkebb a kontinentális jogrendekéhez 
képest, hiszen az előbbiek alapvetően csak a szülőnek a kiskorú gyermekével szembeni, 
valamint a házastársak egymás közötti tartási kötelezettségét alakították ki azzal, hogy a családi 
tartás kiterjed a mostohagyermek tartására is, amennyiben a szülők háztartásában nevelkedik.123 
Ebből következően a skandináv államokban és Angliában egyáltalán nem ismert a nagykorú 
 
119 Saue/De Jongh Bekkali/Sættem/Rustad 2014, 163. 
120 Schwenzer 1989, 685.; Martiny 2012, 68. 
121 Hilbig-Lugani, Katharina:  Staat – Familie – Individuum: Eine rechtsvergleichende Betrachtung zu 
Unterhaltsverhältnissen und ihrer privatautonomen Gestaltbarkeit in Deutschland, England und Wales, Frankreich 
und Schweden. Mohr Siebeck, 2014. 204. 
122 Martiny 2012, 68. 
123 Schwenzer 1989, 686. 
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személyekkel szembeni tartási kötelezettség, így a szülőtartás és más felmenők tartása sem, a 
nagykorú személyek rászorultságuk esetén – jogi értelemben – csak magukra vagy a 
társadalombiztosítási ellátásokra számíthatnak.124 Ugyancsak ismeretlen a távolabbi rokonok, 
így az unokák és a testvérek irányában fennálló tartási kötelezettség. 

A fenti, szekularizált (modern) jogrendszerekhez képest a tartásra jogosultak és kötelezettek 
rendje tekintetében több szempontból sajátos irányt képviselnek a tradicionális-vallási 
jogrendszerek. Így például az iszlám jogban (saría) a tartási kötelezettség házasságon vagy 
vérségi kapcsolaton alapulhat: a házastársi tartás mellett a vérségi kapcsolatban ismert a 
gyermek-, az unoka-, a szülő- és nagyszülőtartás, továbbá bármely szűkölködő rokon tartása 
is.125 A kiskorú gyermekek tartása az apa kötelezettsége. Az apa fizetésképtelensége vagy halála 
esetén az anya és annak családja vagy az apai nagyapa köteles a gyermekek tartásáról 
gondoskodni.126 A gyermektartási kötelezettség általában minimálisan a serdülőkorig 
(fiúgyermeknél 15, leánygyermeknél 9 éves korig), de fiúgyermek esetén legkésőbb a 
munkaképesség eléréséig, leánygyermek esetén legkésőbb a házasodásig terheli az apát. A 
serdülőkort elért, de tanulmányait folytató gyermek automatikusan csak akkor jogosult a 
tartásra, ha az iszlám hitrendszert (aqidah) tanulmányozza; ha a gyermek világi foglalkozás 
(kifayah), mint például az orvostudomány, műszaki ismeretek stb. elsajátítását választja, az apa 
eldöntheti, hogy folytatja-e a gyerektartás fizetését.127 A munkaképes és pubertást elért 
fiúgyermek tartására az apa már nem köteles, még akkor sem, ha gyermek munkanélküli. A 
serdülőkorú, de még nem házas lánygyermek tartására az apa a saját háztartásában köteles, a 
különélő hajadon lánygyermekről csak indokolt esetben (pl. szülők válása) kell gondoskodnia. 
Az iszlám jogban a házasság intézménye szent, ezért a saría a házasságon kívül született 
gyermeket „senki gyermekének” (filius nullius) tekinti, és az ilyen gyermeknek a vér szerinti 
szüleivel szemben semmilyen joga, eltartáshoz fűződő joga sincsen. Árnyalja viszont a képet, 
hogy egyes országokban a büntetőjogi rendelkezések kötelezik az apát a gyermek ellátására 
szolgáló ésszerű összeg megfizetésére, továbbá az is, hogy a saría-bíróságokon kívül álló 
polgári bíróságok általában elismerik a házasságon kívül született gyermek tartásra 
jogosultságát. Ha az apának több felesége van, a nagykorú gyermek csak vér szerinti és arra 
rászoruló édesanyját köteles eltartani. A házastárs tartása kizárólag a férjet terheli, a 
feleségtartás azonban csak a házasság fennállásának idejére szól, beleértve a válási szándék 
kimondása és a válás véglegessé válása közötti három hónapos várakozási időt (iddah). A 
véglegesen elvált feleség tartást nem követelhet, hiszen a megélhetését a hozomány (mahr) 
hivatott biztosítani számára.128 Ez alól egyetlen kivétel az az eset, ha a váláskor a volt házastárs 
 
124 Martiny 2012, 69. 
125 Singh, Rakesh Kumar: Textbook on Muslim Law. Universal Law Publishing, New Delhi, 2011. 158. 
126 Farida Ali – Akila Belembaogo – Sahar Hegazi – Nesrine Khaled: Children in Islam – Their Care, Upbringing 
and Protection. Al-Azhar University, New York, 2005. 22.; Machae/Mohamad/Khareng 2015, 194. 
127 Machae/Mohamad/Khareng 2015, 194. 
128 Diwan, Paras: Family Law. In Minattur, Joseph (ed.): The Indian Legal System. Oceana Publications, 1978. 
699. 
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várandós: ilyen esetben a tartás a gyermek megszületéséig jár, a jogiskolák véleménye 
ugyanakkor megoszlik abban a kérdésben, hogy ilyen esetben az édesanya vagy az édesanya 
méhében növekvő magzat (gyermek) javára járó tartásról van-e szó.129 

Végül a vegyes (tradicionális-modern vagy szekularizált-vallási) jogrendszerek tartásra 
jogosulti és kötelezetti sajátosságainak szemléltetésére jó példa a modern hindu jog, mely a 
tradicionális hindu jog (dharma) és az angolok által importált nyugat-európai jog keresztezése 
(anglo-hindu jog). A tartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat az 1955. évi hindu házassági 
törvény (Hindu Marriage Act), valamint az 1956. évi hindu örökbefogadási és tartási törvény 
(Hindu Adoption and Maintenance Act) tartalmazza, azonban a tételes jogi szabályok a 
tradicionális hindu jogból származó „egyesült” vagy más néven „oszthatatlan” család (joint or 
undivided family) koncepciójából forrásoznak. Az egyesült családot a közös férfi elődtől 
származó férfiak, valamint azok feleségei – beleértve az özvegyeket is – és hajadon lányaik 
alkotják, melynek élén a mindenkori legidősebb élő férfi, a karta áll.130 A modern hindu jogban 
vélelem szól amellett, hogy minden hindu család egyesült család.131 Az egyesült családon belül 
rászorultság esetén a család minden tagja jogosult a tartásra; mivel a nők önálló, elkülönült 
vagyonnal nem rendelkeznek, így szükségszerűen tartásra szorulnak. Az egyesült család 
koncepciójából következik, hogy a családon belül a legközelebbi férfi köteles a rászoruló 
családtagokról gondoskodni: elsősorban a férj köteles tartani a feleségét és a gyermekeit, ha 
azonban a férj a házastárs és a gyermekek eltartására nem képes, az apósra hárul ez a 
felelősség.132 Lényegesen különbözik ettől az az eset, ha a férj meghal: a férj halála esetén előbb 
a feleség szülei kötelesek gondoskodni megövegyült lányukról, és az após csak elegendő 
vagyon hiányában köteles az özvegy és az unokák tartására.133 A feleség a házassági együttélés 
megszakadása esetén is jogosult lehet a házastársi tartásra, amelynek feltételeit törvény 
rögzíti.134 Az 1956. évi hindu örökbefogadási és tartási törvény 20. cikke a szülőkre terheli a 
kiskorú gyermekek tartásának kötelezettségét, függetlenül attól, hogy házasságban vagy 
házasságon kívül születtek.135 

 
129 Pacic, Jasmin: Islamisches Ehe- und Familienrecht. Deutscher Informationsdienst über den Islam (DIdI) e.V., 
Wien, 2010. 121.; Yassari 2014, 72. 
130 Az egyesült család jogi jellegével kapcsolatban jelentős különbség tapasztalható a két hindu jogiskola, a 
Mitakshara- és a Dayabhaga-iskola között. Erről részletesen ld. Diwan 1978, 712. 
131 Diwan 1978, 712. 
132 Abhang, Sonali: Right of Hindu Wife to Maintenance under Section 18 of Hindu Adoptions and Maintenance 
Act, 1956 – Suggested Reform. Journal Of Humanities And Social Science, 2015/2. 46. 
133 A High Court of Allahabad által a Raj Kishore Mishra v. Meena Mishra ügyben (1994-9-93) hozott ítélet 
szerint az após tartási kötelezettsége csak akkor merül fel, ha a meny a szülei vagyonából nem képes eltartani 
magát. 
134 Ezek az okok a következők: a férj elhagyja vagy szándékosan elhanyagolja a feleségét; ha a férj kegyetlenséggel 
bánik a feleségével; ha a férj leprában, fertőző nemi vagy más fertőző betegségben szenved; a férjnek van másik 
élő felesége; ha a férj ágyast tart ugyanabban a házban, ahol a feleség is él vagy az ágyasával rendszeresen másutt 
tartózkodik; más, különélést indokló körülmény. 
135 Kumar, Vijender: Impact of Divorce on Children: A Socio-economic and Legal Study. Nalsar Law Review, 
2011/1. 135. 
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3.2. Következtetés 
A fentieket összevetve az állapítható meg, hogy a vér szerinti kiskorú gyermekek Európa 
minden államában jogosultak tartásdíjra, függetlenül attól, hogy házasságból vagy házasságon 
kívüli kapcsolatból származnak.136 Amint kilépünk Európából, a tartási kötelezettség személyi 
hatóköre már a kiskorú gyermekek esetében sem kristálytiszta, hiszen ahogy a fent hozott 
példák is mutatják, az iszlám jogban a kiskorúságnak is eltérő az értelmezése annak ellenére, 
hogy a gyermekek jogairól szóló 1989. évi New York-i egyezménynek – amely a kiskorúság 
határát a 18. életévnél húzza meg – az iszlám államok is részesei. 

Eltérő az egyes jogrendszerek viszonyulása az örökbefogadott, a házasságon kívül született, 
valamint a nagykorú gyermekeknek járó tartás tekintetében. Az iszlám vallásjog a házasságon 
kívül született kiskorú gyermekkel szembeni tartási kötelezettséget kizárja, a nagykorú 
gyermekkel szembeni tartási kötelezettségnek nincs jogi alapja sem az iszlám, sem az angol-
amerikai jogokban. 

Ugyancsak jelentős eltérések mutatkoznak a házastárssal szembeni tartási kötelezettség 
tekintetében. Európa valamennyi államában ismert a házastársak kölcsönös tartási 
kötelezettségének valamilyen formája, azonban Európából kilépve például a modern hindu és 
iszlám jogokban csak a feleségtartás fogalmazódik meg jogi kötelezettségként. Abban is 
jelentős az eltérés, hogy a házastárssal szembeni tartási kötelezettség csak a házasság alatt vagy 
– bizonyos feltételek mellett – a válás után is fennáll-e. 

A szülő- és más rokonok felé fennálló tartási kötelezettség elismerése körében már Európában 
is jelentős az elvi különbség, hiszen az angolszász és egyes skandináv államok jogából már a 
szűk családon belül is hiányzik a szülőtartási kötelezettség, és teljesen ismeretlen a távolabbi 
rokonokkal szembeni tartási kötelezettség. Ebben a viszonyban Európán kívül is jelentős 
eltérések mutatkoznak. 

4. A tartás terjedelme, mértéke és módja 
A tartási kötelezettség személyi köréhez képest még jelentősebb az eltérés a tartási kötelezettség 
tárgyi terjedelmének behatárolásánál, vagyis abban, hogy az államok hol húzzák meg a határt 
a jogosult tartással teljesítendő szükségletei körében. Vannak államok, amelyeknek joga csak 
általánosan utal a jogosult szükségleteire, és a joggyakorlat, valamint az eset egyedi 
körülményei alapján a bíróság mérlegelési körébe esik a tartás mértékének meghatározása (pl. 
Csehország, Luxembourg, Mongólia). A legtöbb országban viszont a jogszabályok behatárolják 
azokat a szükségleteket, amelyeket a tartásnak fedeznie kell. Ez utóbbi esetben egyes országok 
csak az alapvető, megélhetéshez elengedhetetlen, míg más államok a jóléthez, a megszokott 
életvitelhez mérik a szükségleteket. Így például a vietnámi jog szerint a tartásnak csak a jogosult 
 
136 Duncan 2003, para. 173. 
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alapvető, minimális szükségleteit kell kielégítenie. Az iszlám jogban (saría) a tartás az 
életvitellel összefüggő szükségletek biztosítását jelenti, arról azonban megoszlik a jogiskolák 
véleménye, hogy az egyes családtagok esetén ez pontosan miben ragadható meg, továbbá arról 
is, hogy a szükségletek milyen szintjét kell biztosítani. 137 Ausztriában a szükséges tartás az 
alapvető szükségleteken felül a jogosult szabadidőtöltési, üdülési, kulturális, sportolási, 
kommunikációs (telefon, internet, média) és szórakozási kölségeihez való hozzájárulást is 
felöleli. A szűkös tartástól a jólétben tartásig terjedő széles skálán egyes államokban olyan 
speciális igények is a tartási kötelezettség részét képezik, mint például a modern hindu jogban 
a hajadon lány házasságkötésének ésszerű kiadásai. 

A tartás terjedelmének meghatározásánál a legtöbb állam joga figyelembe veszi a kötelezett 
teljesítőképességét is, amely a kötelezett jövedelmének, vagyonának és személyi 
körülményeinek figyelembevételét is magában foglalja. Figyelemre méltó ebben a körben a 
modern hindu jog, amely házastársi tartás esetén nemcsak a férj valós jövedelmét, hanem a 
potenciális jövedelemszerző képességét is értékeli: ennek megfelelően vélelem szól amellett, 
hogy az egészséges férfi képes a felesége megfelelő tartására. 

A tartás mértékének kiszámítási, meghatározási módja tekintetében ugyancsak jelentős 
eltérések vannak az egyes jogrendek között. Vannak olyan meghatározási módok, ahol a 
gyerektartásdíj mértékének kiszámításánál mindkét szülő jövedelmét figyelembe veszik. Az 
USA kb. 30 államában használják az ún. jövedelemújraelosztó modellt, ami abból a 
megfontolásból indul ki, hogy a gyermek a szülők válásával nem járhat rosszabbul, mint amikor 
a család egy háztartásban élt. Ugyanígy a szülők összjövedelmének egy másik módszer szerinti 
elosztását végzi el a Melson-formula, melyet jelenleg az USA három tagállamában 
alkalmaznak.138 Az államok egy jelentős részében a kötelezett jövedelmének meghatározott 
hányadában vagy százalékában határozzák meg a gyermektartásdíjat. Ezt befolyásolhatja az 
eltartandó gyermekek száma, így például az orosz vagy a kazah jogban egy gyermek után a 
kötelezett jövedelmének 1/4-ét, két gyermek után 1/3-át, három vagy több gyermek után az 1/2-
ét kell tartásdíj címén kifizetni. Jövedelmarányos tartásdíjszámítás esetén több állam alkalmaz 
minimum és maximum mértéket, amelyen belül a bíróság az ügy egyedi körülményei alapján 
határozahatja meg a tartásdíj mértékét. Így például a magyar jogban a gyermektartásdíj mértéke 
egy gyermek esetén nem lehet kevesebb a kötelezett jövedelmének 15 %-ánál, de nem 
haladhatja meg annak 25 %-át, a szerb jogban a kötelezett jövedelmének 11 és 28 %-a közötti 
mértékben határozandó meg, míg az észt jogban, amely csak minimum mértéket rögzít, egy 
gyermek esetén a gyermektartásdíj mértéke nem lehet kevesebb a havi minimálbér felénél.  
Végül ismert a fix összegű tartásdíjmegállapítási módozat, amelyre gyakran hivatkozott példa 
a német „düsseldorfi tabella”, de Kanada több államában is alkalmaznak hasonlóan fixált 
 
137 Arfat, Shabina: Islamic Perspective of the Children’s Rights: An Overview. Asian Journal of Social Sciences 
and Humanities, 2013/1. 303. 
138 A formula Elwood F. Melson, Delaware állam Családi Bíróságának (Family Court) bírája dolgozta ki. A 
módszert először a Dalton v. Clanton [559 A.2d 1197 (Delaware, 1989)] ügyben használták. 
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gyermektartásdíj-mértékeket. Jelentős különbségek tapasztalhatók abban is, hogy a kiszámítási 
mód mennyire enged teret az individualizációnak és a döntéshozó mérlegelésének.139 

A tartás teljesítésének módja is jelentősen eltér az egyes államok között. A gyermektartásdíjat 
általában időszakonként kell fizetni a jogosult részére, de vannak államok, ahol 
átalányösszegben vagy meghatározott vagyontárgy tartásdíj fejében történő átruházásában is 
megállapodhatnak a felek. Ilyen megállapodásra egyes államokban (pl. Franciaország, 
Németország, Szlovákia, Svájc) csak korlátozottan kerülhet sor, más államokban (pl. Kína, 
Japán, Finnország, Málta) viszont lényegében szabadon dönthetnek a felek. Vannak olyan 
országok (pl. Chile, Málta, Kanada egyes tagállamai és az USA egyes tagállamai) is, ahol a 
bíróság a tartás – egészben vagy részben – természetbeni szolgáltatására kötelezheti a tartásra 
köteles szülőt.140 A házastársi tartás meghatározásának módját illetően is rendkívül vegyes a 
kép, de a házastársi tartás szolgáltatásának módja tekintetében nagyobb teret kap az egyösszegű 
kifizetés és a vagyontárgy átruházásnak lehetősége.141 

5. Egy kisegér született? 
5.1. A 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv 

A tárgyalófelek a 2007. évi hágai egyezményben sem tartották szükségesnek a tartási 
kötelezettség fogalmának meghatározását. Ennek indokaként felvetődött, hogy a tartás pontos 
megfogalmazása esetében a tartásdíj-hátralék behajtásához nyújtott jogsegély nem lenne 
lehetséges, hiszen ez utóbbi már elveszti tartási jellegét, és csak egy „tartozásként” viselkedik. 
Ez az indok azonban inkább csak kifogásnak tűnik, hiszen a 2007. évi hágai egyezmény 19. 
cikk (1) bekezdése értelmében a határozat fogalmába a hátralék behajtása is beleesik.142  

A fogalom-meghatározás ismételt elmaradásának hátterét sokkal jobban feltárják az 
előkészítő dokumentumok, amelyek összevetik a tartási kötelezettség típusait, tartalmát, eltérő 
rendszereit, és összegzik, hogy az államok között továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a 
tartásra vonatkozó szabályok között.143 Ebből pedig az következik, hogy a fogalomalkotáshoz 
továbbra is nehéz találni olyan közös nevezőt, amely valamennyi jogrendszerre jellemző, 
ugyanakkor előmozdítja az egyezményben részes államok együttműködésének mélyítését is. 

Emiatt a 2007. évi hágai egyezmény és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv maradt ugyanannál a 
módszernél, mint amilyet a korábbi hágai tartási egyezmények alkalmaztak, vagyis az új 
jogforrások is a tárgyi hatályukat határolják le. Ebben az értelemben tehát forradalmi változás 
nem következett be, ezért a komoly erőfeszítések akár értékelhetők úgy is, mintha a vajúdás 
 
139 Martiny 2012, 71. 
140 Duncan 2003, para. 180. 
141 Beilfuss, Cristina González: CEFL’s Maintenance Principles: the Conditions for Maintenance. In Boele-Woelki, 
Katharina (ed.): Common Core and Better Law in European Family Law. Intersentia, Antwep–Oxford, 2005. 96–
98. 
142 Rapport Borrás-Degeling 2013, para. 61. 
143 Duncan 2003, 180–182. 
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ellenére egy kisegér született volna. Mindazonáltal az egyes nemzeti tartási jogok különböző 
megoldásainak feltérképezése közvetett módon mégis hozzájárult a különböző rendszerek 
közelítéséhez, hiszen egyes szabályok az elfogadható kompromisszum, míg mások a cél 
eléréséhez szükséges leghatékonyabb szabályozás kiválasztásával fogalmazódtak meg a 2007. 
évi hágai egyezményben és jegyzőkönyvben. Végül egyes kérdésekben ugyan nem sikerült 
megtalálni a leghatékonyabb szabályok lefektetése érdekében szükséges és minden tárgyalófél 
által elfogadható közös nevezőt, ezért egyes helyeken a 2007. évi hágai egyezmény biztosítja a 
fenntartás lehetőségét. 

Ami a tárgyi hatály körülhatárolását illeti, a 2007. évi hágai jegyzőkönyv lényegesen 
szélesebben vonja meg a tárgyi alkalmazási körét, mint a 2007. évi hágai egyezmény. A 2007. 
évi hágai egyezmény a 21. életévét be nem töltött gyermekkel szembeni tartási kötelezettségre 
alkalmazandó, amely fenntartással korlátozható a 18. életévét be nem töltött gyermekekre.144 
Emellett a 2007. évi hágai egyezmény kötelezően alkalmazandó a házastársak közötti tartási 
kötelezettségre azzal, hogy a központi hatóságok együttműködése e tartás behajtása 
tekintetében csak akkor vehető igénybe, ha azt a gyermektartással együtt érvényesítik, vagy ha 
az adott állam ilyen nyilatkozatot tesz. Ennél szélesebb körben az egyezmény csak akkor 
alkalmazható két állam viszonylatában, ha a szerződő államok kölcsönösen ilyen nyilatkozatot 
tesznek.145 

A 2007. évi hágai jegyzőkönyv – az EuTR. szabályozásával egyezően – korlátozás és 
fenntartások nélkül alkalmazandó a családi vagy rokoni kapcsolatból, házasságból vagy 
házassági rokonságból származó tartási kötelezettségekre.146 

5.2. Összegzés 
A 2000-es évek első felében komoly erőfeszítéseket fordítottak a tartási kötelezettség 
összehasonlító elemzésére. A Hágai Konferencia összehasonlító kutatása mellett az Európai 
Bizottság és az Európai Családjogi Bizottság is végzett ezen a téren kutatásokat. Az eredeti 
szándék azonban, amely a fogalomalkotáson keresztül is összehangolta volna az államok tartási 
kötelezettségre vonatkozó jogát, sikertelen maradt. 

Ennek oka alapvetően a tartási kötelezettség jogintézményének jogágakon keresztülfekvő 
jellegzetességében rejlik. Találóan mutat rá Martiny, hogy a tartási igény olyan sui generis 
jogintézmény, amelynek szabályai és jogalapja az általános magánjogból következnek, de a 
családi jogból forrásoznak.147 Emiatt – mint sok más jogi alapfogalom, így – a tartási 
kötelezettség kapcsán is be kellett látni, hogy egy-egy jogintézményt nem egyszerűen a jogi 
normák határoznak meg, hanem egyúttal beágyazott az adott állam jogrendszerébe, valamint 

 
144 Ilyen fenntartást tett például Montenegró és Ukrajna.  
145 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 53. 
146 Rapport Bonomi 2013, para. 25. 
147 Martiny 2008, 1681. 
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történeti, kulturális, nyelvi, vallási és ideológiai közegébe, hagyományaiba.148 Sok esetben a 
széttagolt nemzeti jogi hagyományok miatt még az államon belüli fogalomalkotás is lehetetlen, 
így nem csoda, hogy az eltérő fogalmakkal és jogelvekkel élő jogrendszerek, jogcsaládok között 
hatványozottan jelennek meg az összehangolási nehézségek.149 Emiatt a tartási kötelezettség 
egységes nemzetközi fogalmának megalkotása ugyanúgy lehetetlen küldetés, mint a házasság 
vagy a család fogalmának nemzetközi szintű megragadása. 

A normatív fogalomalkotás ismételt elmaradása azonban egyrészt a tárgyi hatály pontos 
lehatárolása, másrészt a kollíziós jogi szabályok összehangolása miatt véleményem szerint 
jelentős zavart az államok jelentős részében nem fog okozni. Azokban az államokban (pl. 
Egyesült Királyság) pedig, ahol a tartási kötelezettség élesen nem különül el a házasság 
megszüntetésének más anyagi természetű következményeitől, így például a házassági vagyon 
megosztásától,150 ott az elhatárolás érdekében a tartás funkciójából kell kiindulni, amely – mint 
fentebb láthatóvá vált – évezredek óta azonos: a rászoruló személy megélhetéséhez szükséges 
anyagi javak, így többek között az étel, a szállás és a ruházat biztosítása.151 Erre – az 1989. évi 
New York-i egyezmény felhívásán keresztül – ugyan szűkszavúan, de utal a 2007. évi hágai 
egyezmény preambuluma is, amely szerint „a szülők vagy a gyermekekért felelős egyéb 
személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik és anyagi forrásaik keretei között biztosítsák a 
gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket.” 
  

 
148 Jayme 2014, 3–4. 
149 Martiny 1994, 150–151. 
150 Walker 2015, 45–46.; A probléma bemutatását részletesen ld. IV. fejezet 2.2. pont. 
151 Martiny 1994, 144. 
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IV. fejezet 

Az európai tartási rendelet tárgyi hatálya 

1. A tárgyi hatály szabályozása 
Az Európai Bizottság eredeti szövegjavaslata szerint „e rendeletet a családjogi viszonyokból, 
valamint az olyan viszonyokból eredő tartási kötelezettségekre kell alkalmazni, melyek a rájuk 
alkalmazandó jog értelmében hasonló hatásokkal járnak.”152 A tárgyi hatály ilyen tág 
megfogalmazása jelentős jogalkalmazói mérlegelést kívánt volna meg, ezért az EuTR. végleges 
szövege – a tág mozgástér meghagyása mellett – ennél sokkal precízebben jelöli ki a tárgyi 
alkalmazási területe határait: az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerint „a rendeletet a családi vagy 
rokoni kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból származó tartási 
kötelezettségekre kell alkalmazni.” 

A Tanács az EuTR. végleges szövegezésekor a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 1. cikk (1) 
bekezdésében írt meghatározásból indult ki a két jogforrás között szorosra fűzött kapcsolatra 
tekintettel.153 A 2007. évi hágai jegyzőkönyv említett rendelkezése értelmében „a jegyzőkönyv 
meghatározza a családi vagy rokoni kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból 
származó tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogot, beleértve – a szülők családi állapotától 
függetlenül – a gyermektartási kötelezettséget.” 

Első ránézésre a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 1. cikk (1) bekezdése tágabb megfogalmazást 
ad a tárgyi hatályt illetően, mint az EuTR., azonban ez a különbség az EuTR. és a 2007. évi 
hágai jegyzőkönyv között csak látszólagos, tehát mind az EuTR., mind a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv tárgyi hatálya kiterjed a gyermektartási kötelezettségre, függetlenül attól, hogy a 
gyermek házasságból vagy házasságon kívüli családi kapcsolatból származik. Erre a 
diszkriminációmentességre utal a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 1. cikk (1) bekezdésének utolsó 
fordulata („beleértve – a szülők családi állapotától függetlenül – a gyermektartási 
kötelezettséget”), valamint az EuTR. tárgyi hatályával kapcsolatos célkitűzéseket 
megfogalmazó (11) preambulumbekezdésének első mondata is, mely szerint  a „rendelet 
hatályának ki kell terjednie a családi vagy rokoni kapcsolatból, házassági kapcsolatból vagy 
házassági rokonságból eredő valamennyi tartási kötelezettségre a tartásra jogosult személyek 
közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében.” 

Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése tehát lényegében átveszi a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 1. 
cikk (1) bekezdésében és az 1973. évi hágai végrehajtási egyezményben szereplő szövegezést 
a tárgyi hatályt illetően.154 
 
152 COM (2005) 649. 
153 EuTR. (8) preambulumbekezdés 
154 Rapport Bonomi 2013, para. 10.; Gruber 2010, 129. 
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Habár az EuTR. erre kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, az EuTR. tárgyi hatálya a polgári 
ügyekre korlátozódik.155 A polgári ügy fogalmát az uniós jogban autonóm módon – a fórum 
jogától függetlenül – kell értelmezni;156 a fogalom értelmezése során „nem az érintett 
tagállamok valamelyikének joga irányadó, hanem a fogalmat az uniós jog alapján önállóan, a 
rendelet céljára és felépítésére, valamint a nemzeti jogrendszerek összességéből következő 
alapelvekre figyelemmel kell értelmezni.157 

Ugyan az EuTR. nem tartalmaz az EuFmhR. 1. cikk (1) bekezdésében vagy az EuKkR. 1. 
cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezéshez hasonló utalást a határon átnyúló elemre 
vonatkozóan, ugyanakkor a szabályozás tartalmából (külföldi határozat elismerése, joghatóság, 
központi hatóságok közötti együttműködés) egyértelmű, hogy az EuTR. alkalmazásának 
alapfeltétele a releváns határon átnyúló elem megléte.158 

2. A tartási kötelezettség 
2.1. A „tartás” fogalma 

A rendeletet – a polgári ügyeken belül – a határon átnyúló vonatkozású, családi kapcsolatokból 
eredő tartási jogvitákra kell alkalmazni.159 A tartási jogvita alapja a tartási kötelezettség. A 
tartási kötelezettség és a tartási ügy (jogvita) fogalmát sem az EuTR., sem a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv nem határozza meg közelebbről.160 

A tartási kötelezettség fogalmát az uniós jog keretei között minden tagállamban egységesen 
és autonóm módon kell értelmezni, vagyis nem a tagállamok belső jogi, hanem a sajátos uniós 
jogi értelmezés az irányadó.161 Emellett az EuTR. (11) preambulumbekezdéséből („valamennyi 
tartási kötelezettségre”), az EuTR. 1. cikk (1) bekezdésében írt felsorolásból, valamint a 
Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontjának értelmezése nyomán kialakult bírósági gyakorlatból is 
az következik, hogy a tartási kötelezettség fogalmát tágan kell értelmezni.162  

A fogalom autonóm értelmezéséhez az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és a Brüsszel I. 
rendelet 5. cikk 2. pontjának „tartás” fogalmából kell kiindulni. Az Európai Bíróság 
iránymutatása értelmében a fogalom meghatározása szempontjából az igény funkcióját, a tartási 
szolgáltatás jelleget kell figyelembe venni.163 A tartás fogalmába – a nemzeti jogrendszerek 
 
155 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2483.  
156 Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után. Budapest. CompLex, 2011. 292–
293. 
157 LTU-ítélet, 29/76, EU:C:1976:137, 3.; Rüffer-ítélet, 814/79, EU:C:1980:291, 7.; Sonntag-ítélet, C-172/91, 
EU:C:1993:144, 18.; Baten-ítélet, C-271/00, EU:C:2002:656, 28.; Préservatrice foncière TIARD ítélet, C-266/01, 
EU:C:2003:282, 20. pont; Blijdenstein-ítélet, C-433/01, EU:C:2004:21, 24.; Lechouritou és társai ítélet, C-292/05, 
EU:C:2007:102, 29.; Apostolides-ítélet, C-420/07, EU:C:2009:271,41. 
158 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 18. 
159 Weber 2011, 948. 
160 Rapport Bonomi 2013, para. 28.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2486.; Weber 2011, 948.  
161 EuTR. (11) preambulumbekezdés; Gombos 2014, 6. 
162 Bambust 2009, 382.; Gruber 2010, 130.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2486.; Weber 2011, 948. 
163 De Cavel ítélet, C-120/79, EU:C:1980:70, 5.; Report Schlosser 1979, 101–103.; Lipp 2011, 177. 
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szabályozásától vagy fogalomhasználatától függetlenül – minden olyan követelés beletartozik, 
amely a jogosult létfenntartásának, megélhetésének biztosítására szolgál.164 A tartási 
szolgáltatás megítélésének alapja egyfelől a jogosult szükségletének, rászorultságának, 
másfelől a kötelezett anyagi teljesítőképességének vizsgálata.165 

Ha azonban a tartási kötelezettség megállapításához e két jellegadó ismérven kívül további 
feltétel fennállását is vizsgálni kell, az önmagában nem jelenti azt, hogy az igény elveszti a 
tartási szolgáltatás jellegét.166 Nem veszíti el a tartás ezt a jellegét és így alkalmazható az EuTR. 
abban az esetben is, ha a kötelezett teljesítőképessége és a jogosult rászorultságának vizsgálata 
mellett a házastársi tartás megállapítása lényegében attól függ, hogy a házasság felbontása 
melyik házasfél magatartására vezethető vissza.167 Így például a magyar jogban a házastársi 
tartás az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerinti tartási kötelezettség fogalma alá esik, holott annak 
megállapításánál a fentieken túl azt is tisztázni kell, hogy az igénylő a házasság fennállása alatt 
tanúsított magatartása miatt nem vált-e érdemtelenné [Ptk. 4:29–30. §]. 

A tartási szolgáltatás rendszerint időszakonként ismétlődő, járadékszerű fizetési 
kötelezettséget jelent, ez a tartás fogalmának azonban nem szükséges eleme.168 Így amennyiben 
az egyéb feltételek fennállnak, az átalányösszeg formájában fizetett vagy bizonyos vagyontárgy 
ilyen célt szolgáló átruházásával teljesített tartási kötelezettség is a tartás fogalma alá 
sorolható.169 

2.2. Elhatárolás a házassági vagyonjogi és a kártérítési igénytől 
A tartásdíjigények gyakran vegyülnek más vagyonjogi követelésekkel, ezért azt – a speciális 
szabályozásra tekintettel – el kell határolni az egyéb vagyonjogi igényektől.  

A házasság felbontásának következményeként a legtöbb tagállam joga elismeri a rászoruló 
házastárs pénzbeli támogatására, tartására irányuló igényt.170 A házastársi tartás a tartási 
kötelezettség tág kategóriáján belül minden államban speciális igénynek minősül, ezért már a 
Brüsszeli Egyezmény tárgyi hatályának értelmezése során felmerült a kérdés, hogy az 
egyezmény értelmében polgári ügynek tekinthető-e az ezzel kapcsolatos igény.171 Az Európai 
Bíróság a de Cavel ügyben kimondta, hogy a francia Code Civil 270. és azt követő cikkei 
alapján a bontóperi ítéletben megállapított „prestation compensatoire” mint tartási 
kötelezettség beleillik a polgári ügy fogalmába, figyelemmel arra, hogy az a rászoruló házasfél 

 
164 Kengyel/Harsági 2006, 218. 
165 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber, 2013, 2486.; De Cavel ítélet, C-120/79, EU:C:1980:70, 5., 11–12. ; Van 
den Boogaard ítélet, C-220/95, EU:C:1997:91, 22. 
166 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2487.; Weber 2011, 950. 
167 Weber 2011, 950. 
168 Report Schlosser 1979, para. 93.; Weber 2011, 948. 
169 Dose 2010, 89–90.; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 12.; Van den Boogaard ítélet, C–
220/95, EU:C:1997:91, 23–24., 27. 
170 Martiny 2012, 76. 
171 Report Schlosser 1979, para. 94–95. 
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tartásának céljára szolgál, és megállapítására mindkét fél teljesítőképességét és szükségleteit 
alapul véve kerül sor.172 

A Matrimonial Causes Act (1973) által szabályozott, angol házassági bontójogban ismert 
„lump sum” jogintézmény európai jogi megítélésével az Európai Bíróság a van den Boogaard 
ügyben (1997) foglalkozott. A jogintézmény lényege szerint az angol bíróság a házasság 
felbontása során mérlegelheti, hogy a volt házastársat járadék vagy átalányösszeg megfizetésére 
vagy a házasság során szerzett vagyontárgy tulajdonának átruházására kötelezi-e a volt 
házastárs javára. Ennek révén a bíróságnak jogában áll ugyanazon döntéssel a házassági kötelék 
felbontásából eredő házassági vagyonjogi és tartási igényeket is elbírálni. A jogintézménnyel 
kapcsolatban a problémát az okozta, hogy Anglia, Wales, Észak-Írország és Írország joga nem 
ismeri a kontinentális jogban meglévő fogalmi elhatárolást a „tartás” és a „házassági vagyon” 
fogalma között, az angol jog egységesen mindkettőt a házasság felbontása utáni megfelelő 
gondoskodás céljainak rendeli alá.173 A „lump sum” jogintézményben kifejeződik az a sajátos 
angol szemlélet, mely szerint a házasság felbontása után a vagyont és a bevételeket egységesen 
kell újra szétosztani a volt házasfelek között.174 A Brüsszeli Egyezmény – mint ahogy a 
Brüsszel I. rendelet is – tárgyi hatálya csak a tartási igényekre terjedt ki, de kizárta a házassági 
vagyonjogi igényeket. Amikor a van den Boogaard ügyben a volt feleség az angliai bíróság 
„lump sum”-ról rendelkező ítéletének hollandiai végrehajtását kérte a volt férjével szemben, a 
holland bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz. Az Európai 
Bíróság ítélete szerint minden esetben vizsgálni kell az angol bíróság által megítélt „lump sum” 
célját (tartalmát), és „ha ez az összeg a rászoruló házastárs létfenntartását hivatott biztosítani, 
és ha az összeg megállapítása során mindkét házasfél szükségleteit és anyagi lehetőségeit 
figyelembe vették, a döntés tartási kötelezettségről szól. Ezzel szemben, ha a szolgáltatás 
kizárólag a házastársak közötti vagyonmegosztásra irányul, a határozat a házassági vagyonjog 
hatálya alá tartozik [...].”175 

Az angliai Court of Appeal a Moore v. Moore ügyben (2007) reflektált az Európai Bíróság 
van den Boogaard ügyben elfoglalt, házastársi tartást felölelő és a házassági vagyonjogi igényt 
kirekesztő álláspontjával kapcsolatban. Az angol bíróság az ítéletében kifejti, hogy a 
házastársak között folyó perben nehéz különbséget tenni a tartási (claim for maintenance), 
valamint a kártérítési és vagyonmegosztási igény (claims for damages and the division of 
property) között, ugyanis a kontinentális európai államok szemléletében a házastársi tartás a 
vétlen házastárs házas státuszának elvesztését kompenzálja, ugyanakkor az angol jogban nincs 
ilyen éles határvonal, hogy a kifizetést a házastárs kártérítés vagy tartás címén kapja. Ezért az 
ítélet olyan iránymutatást ad, hogy amikor mindkét házasfél jól keres, úgy kell tekinteni, hogy 

 
172 De Cavel ítélet, C-120/79, EU:C:1980:70, 5.; Rauscher/Andrae 2015, EG-UntVo, Art. 1, Rn. 23.; Kindl/Meller-
Hannich/Wolf/Garber, 2013, 2485. 
173 Walker 2015, 40.; Nagy 2014, 415–416.; Torga 2014, 427. 
174 Karsten 2010, 51.; Martiny 2012, 76. 
175 Van den Boogaard ítélet, C-220/95, EU:C:1997:91, 20, 22. pont.;  
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a „lump sum” fizetésére kötelezés nem tartás természetű, hanem a vagyonmegosztást és a nem 
vagyoni sérelmek kompenzálását szolgálja.176 

Az EuTR. szövegezéséből egyenesen következik az a Brüsszeli Egyezmény 5. cikk 2. 
pontjának értelmezése óta kialakult gyakorlat, hogy az EuTR. nem alkalmazható, ha a tartási 
kötelezettség alapja deliktuális természetű kártérítési igény.177 Több európai jogrendszer 
deliktuális jellegű igényként tekint a házasság megromlásában vétlen házasfélnek járó 
kárpótlásra. Ennek talán legtisztább megjelenése figyelhető meg a luxemburgi jogban: a 
házastársi tartást (pension alimentaire) szabályozó luxemburgi Code Civil 300. cikke mellett a 
301. cikk külön jogcímet létesít a vagyoni és erkölcsi sérelmek kárpótlására (dommages-intérêt) 
irányuló igény érvényesítésére a vétlen házastársnak, függetlenítve egyúttal a házastársi tartást 
ettől a körülménytől.178 A jogintézményi elkülönítés egyértelművé teszi, hogy a tartás 
fogalmába az előbbi beletartozik, az utóbbi viszont nem. 

3. A tartási kötelezettség jogalapja 
3.1. Általában 

Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése értelmében a tartási kötelezettségnek valamilyen családi, 
rokonsági, házassági vagy házassági rokonsági kapcsolat az alapja. E kapcsolatokat jelölő 
fogalmak közül az utóbbi hármat autonóm módon kell értelmezni, a „családi kapcsolat” 
fogalmának értelmezése vitatott a jogirodalomban.179 

Alapvetően az EuTR. csak jogszabály által rögzített tartási kötelezettségre alkalmazható, 
annak azonban nincs akadálya, hogy a jogszabály által lefektetett tartási kötelezettséget, így 
például annak mértékét, fizetési feltételeit szerződés pontosítsa, hiszen a szerződéses 
megállapodás alapja a jogszabály alapján fennálló tartási kötelezettség, illetőleg igény.180 

Az EuTR. ugyanakkor nem alkalmazható, ha a tartási kötelezettség a rendeletben előírt 
valamely családi vagy rokonsági kapcsolat hiányában tisztán szerződéses alapon harmadik 
személyt terhel.181 Így például nem terjed ki az EuTR. hatálya az olyan alimentációs 
szerződésekre, amelyek szerint a tartásra kötelezett nem áll az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése 
szerinti családi kapcsolatban a tartásra jogosulttal. Az ilyen szerződések a Brüsszel Ia. rendelet 
hatálya alá tartoznak.  

A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontjához fűződő Európai Bírósági gyakorlat a tartás 
fogalmának tág értelmezése mellett foglalt állást.182 Ennek megfelelően a tartás fogalmába 
tartozik a rokontartás valamennyi formája, így a házasságból, illetőleg házasságon kívül 
 
176 Court of Appeal (Civil Division) [2007] EWCA Civ 361, para 76. 
177 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 29.; Weber 2011, 950.; Report Schlosser 1979, para. 92. 
178 Report Schlosser 1979, para. 95. 
179 Lipp 2011, 178.; Weber 2012, 173. 
180 Rapport Bonomi 2007, para. 32.; Weber 2011, 950.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2493. 
181 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 31.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber, 2013, 2492–2493. 
182 Report Schlosser 1979, para. 91.; De Cavel ítélet, C-120/79, EU:C:1980:70, 5. 
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született gyermek tartása, a szülő, a nagyszülő vagy a házastárs tartása is. A Brüsszel I. rendelet 
alá tartozó tartás fogalma emellett nem szűkíthető a törvényes tartási igényekre, mert a rendelet 
alapján a tartás fogalma alá esik a szerződéses tartási kötelezettség is. Így az olyan szerződések, 
amelyeknek tárgya alimentációs szolgáltatás nyújtása, szintén a tartás fogalma alá sorolható.183 
A szerződések minősítésénél azonban a szerződő felek akarata, a szerződés központi eleme a 
döntő, vagyis az, hogy a felek szándéka a szerződés megkötésekor ténylegesen tartási 
kötelezettségre, illetőleg jogosultságra irányuljon, ne például ajándékozásra vagy egyéb 
megállapodásra. Ennek alapján a tartás fogalma alá tartozik például a magyar polgári jog szerint 
a felek között kötött tartási vagy életjáradéki szerződés is. A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. 
pontja szerinti tartás fogalmába ugyanakkor nem tartozik bele az olyan igény, amely házassági 
vagyonjogi, örökjogi (pl. a magyar jog szerinti öröklési szerződés) vagy deliktuális felelősségen 
alapuló életjáradéki természetű.184 

3.2. A házassági kapcsolat 
3.2.1. A házasság fogalma diszkriminációs szempontból 

Az EuTR. értelmében a házassági kapcsolatból eredő tartás felöleli a házassági életközösségben 
élő, a házasság felbontása nélkül, de különélő, továbbá a volt házastársak és az érvénytelenített 
házasságban együtt élő házastársak tartási kötelezettségét.185  

A házasság fogalmát uniós jogi értelemben önállóan, a tagállamok jogában használt 
fogalmaktól függetlenül, azok figyelmen kívül hagyásával kell értelmezni.186 A házasság 
fogalmát az európai családjogi másodlagos jogforrások, így különösen a Brüsszel II., majd a 
Brüsszel IIa. rendelet kapcsán az Európai Bíróság közvetlenül még nem értelmezte, ugyanakkor 
más uniós jogforrásokban használt „házastárs” fogalma kapcsán már vizsgálta a házasság 
fogalmát.  

Az Európai Bíróság már 1986-ban a Reed-ügyben foglalkozott a munkavállalók Közösségen 
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet 10. cikkében szereplő házastárs 
(spouse) fogalmának értelmezésével. Az Európai Bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás 
keretében azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a tartós kapcsolatban élő partnert (élettársat) – a 
jogi és szociális fejlődésre tekintettel – házastársnak lehet-e tekinteni a rendelet értelmében. Az 
Európai Bíróság ítéletében rámutatott, hogy a rendelet általánosan kötelező norma minden 
tagállamra, ezért egy rendeletben szereplő fogalom vizsgálata során az egész Közösséget és 
nemcsak egy tagállamot kell figyelembe venni. Általános közösségi fejlődés (igazolása) 
hiányában a házasság tág értelmezését az Európai Bíróság elvetette, kimondva, hogy a házastárs 
fogalmának a házasság intézményén kell nyugodnia.187 
 
183 Leible 2011, 252.  
184 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 1, Rn. 27. 
185 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 3.; Weber 2011, 952.; Weber 2012, 171. 
186 Lipp 2011, 178.; Weber 2012, 173. 
187 Reed-ítélet, C–9/85, EU:C:1986:157, 9–16.  
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A házasság fogalma kapcsán az aktuálisan felvetődő problémát az azonos nemű személyek 
közötti házassági vagy egyéb kapcsolati formák tartalmi különbözősége, illetőleg az azokhoz 
való szabályozásbeli viszonyulás adja.188 Az azonos neműek párkapcsolata azonban súlyosabb 
erkölcsi, jogi és társadalomfilozófiai kérdéseket vet fel, mint az élettársi viszony, hiszen a 
tagállamok egy része úgy véli, hogy e kapcsolat jog által védett életközösségként, különösen 
„családként” való elismerése óhatatlanul a házasság intézményének átértelmezéséhez, 
leértékeléséhez, a társadalom alapszerkezetének radikális átalakításához vezetne.189 A Brüsszel 
II. rendelet, majd a Brüsszel IIa. rendelet megalkotásakor még csak érintőlegesen merült fel ez 
a minősítési probléma, hiszen akkoriban mindössze két tagállam (Hollandia, Belgium) nyitotta 
meg a házasságkötés lehetőségét az azonos neműek számára.  

Az Európai Bíróság a Grant-ügyben (1998) elutasította a férfiak és a nők egyenlő díjazása 
elvének alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/117/EGK 
irányelvben használt házastárs (házasság) fogalmának kiterjesztő értelmezését az azonos nemű 
partnerre. Az Európai Bíróság kimondta, hogy a közösségi jog jelenlegi állása szerint két 
azonos nemű személy közötti tartós kapcsolat nem tekinthető azonosnak a házasságban élő 
személyek kapcsolatával vagy az ellenkező nemű személyek közötti házasság nélküli tartós 
kapcsolattal.190 

A D. és Svéd Királyság c. Európai Tanács egyesített ügyekben (2001) az Európai Bíróság az 
azonos neműek közötti élettársi kapcsolatnak a Személyzeti Szabályzatban (1968. február 29-i 
259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet) szereplő „házasság” fogalma alá 
sorolhatóságát vizsgálta. Az Európai Bíróság – a nemzeti jogok tartalmától független 
értelmezést alkalmazva – abból indult ki, hogy a házasság fogalma minden tagállamban két 
különböző nemű személy életközösségét jelöli. Az ítélet rámutat, hogy 1989 óta néhány 
tagállamban megjelentek az azonos nemű személyek életközösségét lényegében a házassággal 
jogilag egyenértékűnek elismerő jogforrások, ez azonban nem vezethet odáig, hogy puszta jogi 
értelmezéssel a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmát a házasság fogalma alá vonják.191 

A fenti ítéletekben szereplő érvek, amelyek elsősorban azon alapultak, hogy csak kevés 
tagállam ismeri el a homoszexuálisok által kötött házasságot valódi házasságnak, a jelenlegi 
helyzetben aligha tarthatók fenn. Európában 12 állam, köztük 10 uniós tagállam, elismeri az 
azonos neműek által kötött házasságot, a házastársaknak a különnemű házasfelekkel azonos 
jogokat biztosítva.192 További 12 tagállam az azonos neműek közötti házasságkötés lehetőségét 
kizárva, de a különneműek közötti házasság intézményéhez hasonló jogokat biztosítva sajátos 

 
188 Hegedűs 2010; Szeibert 2013, 38–44.; Szeibert Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések 
tükrében. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 
189 Király 2004, 194. 
190 Grant-ítélet, C–249/96, EU:C:1998:63, 35. 
191 D. és Svédország ítélet, C–122/99. és C–125/99. számú egyesített ügyek, EU:C:2001:304, 34–41. 
192 Hollandiában (2001), Belgiumban (2003), Spanyolországban (2005), Svédországban (2009), Norvégiában 
(2009), Portugáliában (2010), Izlandon (2010), Dániában (2012), Franciaországban (2013), Egyesült 
Királyságban, Írországban és Luxembourgban (2015) elismert az azonos neműek közötti házasság. 
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partnerségi kapcsolati formát létesített az azonos nemű párok számára.193 Mára mindössze 6 
tagállam maradt, amely az azonos nemű párok számára semmilyen kapcsolati formát nem ismer 
el,194 közülük Bulgáriában, Lengyelországban és Litvániában az alkotmány tiltja az azonos 
nemű személyek házasságkötését.195 

Nem véletlen tehát, hogy az Európai Bíróság hozzáállásában is jelentős fordulat következett 
be. Az Európai Bíróság először a Maruko-ügyben (2008) és a Römer-ügyben (2011) fejtette ki 
a házasság és az azonos neműek regisztrált kapcsolata összehasonlításával kapcsolatos, a 
korábbiakhoz képest eltérő szemléletmódját és hozzáállását a szociális biztonság területén a 
szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés szűrőjén keresztül. A Grant-ítélet 
és a D.-ítélet indokolása azon alapult, hogy az azonos neműek élettársi kapcsolata és a házasság 
nem azonos, ennélfogva nem összehasonlítható kategóriába tartozó jogintézmények, ezzel 
szemben a Maruko- és a Römer-ítélet kimondja: egyrészt nem szükséges, hogy a helyzetek 
azonosak legyenek, hanem elegendő a helyzetek hasonlósága, másrészt e hasonló jelleg 
vizsgálatát nem átfogó és absztrakt módon kell elvégezni, hanem az érintett ellátásra tekintettel 
különösen és konkrétan. Következésképpen a helyzetek összehasonlítását nem annak 
vizsgálatával kell elvégezni, hogy a nemzeti jog jogilag általában véve és teljesen hasonlóvá 
tette‑e a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal, hanem a házastársak és bejegyzett 
élettársak azon nemzeti jogi rendelkezésekből eredő jogaira és kötelezettségeire összpontosító 
elemzésre kell alapítani, amelyek az ügyben szóban forgó ellátás tárgyára és nyújtása 
feltételeire tekintettel relevánsak.196 Noha Németország nem nyitotta meg az azonos nemű 
személyek számára a házasság intézményét, ugyanakkor 2001-ben bevezette a kizárólag azonos 
nemű személyek számára rendelkezésre álló bejegyzett élettársi kapcsolatot, annak érdekében, 
hogy az azonos nemű személyeknek formálisan is lehetőségük legyen életre szólóan kötött 
gondoskodási és támogatási közösségben történő együttélésre. 2004-ben a német jogalkotás 
számos konkrét pontban megerősítette a regisztrált élettársi kapcsolat és a házasság 
jogintézménye közötti hasonlóságot, amelynek révén már nem volt jelentős jogi eltérés e két 
családi állapot között: a fennálló legfontosabb eltérés abban a tényben rejlik, hogy a házasság 
feltételezi, hogy a házastársak különböző neműek legyenek, míg a bejegyzett élettársi kapcsolat 
azt feltételezi, hogy az élettársak azonos neműek legyenek. A Bíróság ezért mindkét ügyben azt 
állapította meg, hogy a vizsgált ellátásokra való jogosultság körében szexuális irányultságon 
alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés áll fenn a bejegyzett élettárs sérelmére. 

Az Európai Bíróság a Hay-ügyben (2013) hasonló aspektusból vizsgálta a francia polgári 
együttélési szerződést (pacte civil de solidarité, PACS) is, és rámutatott, hogy valamely 
 
193 Finnországban (2002), Csehországban (2006), Szlovéniában (2006), Magyarországon (2007), Ausztriában 
(2010), Máltán (2014), Horvátországban (2014), Cipruson (2015), Görögországban (2015), Észtországban (2016) 
és Olaszországban (2016) megengedett az azonos neműek közötti bejegyzett partnerségi kapcsolat, melynek 
megjelölésére egyes tagállamok a „polgári kapcsolat” („union civile”), más tagállamok a „bejegyzett partnerségi” 
vagy „bejegyzett élettársi kapcsolat” („partenariat enregistré”) fogalmat használják. 
194 Szlovákia, Lettország, Litvánia, Románia, Bulgária, Lengyelország 
195 A problémakör részletesebb bemutatását ld. Szeibert 2014a, 40–46.; Hegedűs 2010. 
196 Maruko-ítélet, C–267/06, EU:C:2008:179, 67–73.; Römer-ítélet, C–147/08, EU:C:2011:286, 42–43. 
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tagállam olyan szabályozása, amely szerint csakis a házasságot kötött munkavállalók jogosultak 
a javadalmazás vagy a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményekre, jóllehet a 
tagállamban a házasságkötés jogszerűen csakis eltérő nemű személyek között lehetséges, 
szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül a hasonló 
helyzetben lévő, polgári együttélési szerződést kötött homoszexuális munkavállalókkal 
szemben. Ebből a szempontból irreleváns és nem változtat az e párokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés jellegén az sem, hogy a polgári együttélési szerződés – a fent hivatkozott 
Maruko‑ és Römer‑ügyben hozott ítéletek alapjául szolgáló ügyekben szóban forgó bejegyzett 
élettársi kapcsolattal ellentétben – nem csupán azonos nemű párok számára elérhető.197 

E döntésekkel nagyjából egyidőben az Emberi Jogok Európai Bírósága is elmozdult abból a 
korábbi következetesen konzervatív álláspontból, amely az azonos nemű személyek tartós 
kapcsolatát a családi élet és a házasság fogalma alól kirekesztette, mondván, hogy a házasság 
egy férfi és egy nő kapcsolata.198 Az EJEB a Schalk and Kopf v. Austria (2010) ítéletében egy 
– a korábbiakhoz képest – liberálisabb, de továbbra is tradicionális felfogást képvisel: 
kinyilvánította, hogy azoknak az azonos nemű pároknak az együttélése is a családi élet fogalma 
alá tartozik, akik közös háztartásban, stabil párkapcsolatban élnek.199 A Bíróság ítéletében 
rámutatott arra, hogy az Egyezmény értelmezése során mindig figyelemmel kell lenni a fennálló 
társadalmi viszonyokra, és kifejtette, hogy az egyes tagállamok joga eldönteni azt, hogy az adott 
állam biztosítja-e az azonos nemű személyek számára a házasságkötés jogát, s amennyiben 
elismeri is az együttélő, azonos neműek párkapcsolatát, akkor sem köteles ugyanolyan jogállást 
biztosítani számukra, mint a házastársak számára.200 Az EJEB a döntésében megerősítette, hogy 
az EJEE értelmében a házasságkötés joga egy férfit és egy nőt illet meg. 

3.2.2. A házasság fogalma európai családjogi szempontból 
Az Európai Bíróság Maruko-ítéletében megjelenő paradigmaváltása a házasság „euroautonóm” 
fogalmával kapcsolatosan napjainkig folyó heves viták terméke. Hozzá kell tenni azonban, 
hogy az Európai Bíróság ezekben az ítéletekben – ahogyan azt a Römer-ítélet alá is húzza – 
csupán a szociális biztonság területén és csak diszkriminációs szempontból kezeli azonos 
kategóriaként a házasságot az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatával. Ettől jelentősen 
eltérő kérdés, hogy európai családjogi szempontból az azonos neműek házassága vagy 
begjegyzett élettársi kapcsolata azonos kategóriát képez-e a különneműek házasságával. 

A 2007. évi hágai jegyzőkönyv, illetőleg ezzel párhuzamosan az EuTR. megszövegezése 
során a tagállamok között nem sikerült konszenzust létrehozni az azonos neműek közötti 
házassági, illetve partnerségi kapcsolatok 2007. évi hágai jegyzőkönyv, illetőleg EuTR. tárgyi 
 
197 Hay-ítélet, C–267/12, EU:C:2013:823, 41., 43. 
198 Rees v. the United Kingdom no. 9532/81 [1986]; F. v. Switzerland no. 11329/85 [1987]; Christine Goodwin v. 
the United Kingdom no. 28957/95 [2002]; Reiderné 2015, 368–369.; Szeibert 2014a, 48–52. 
199 Schalk and Kopf v. Austria no. 30141/04 [2010] 
200 Raffai 2016, 86.; Reiderné 2015, 369.; Szeibert 2013, 41–43. 
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hatálya alá sorolása körében, ezért a 2007. évi hágai jegyzőkönyv és az EuTR. szándékosan 
hallgat ebben a kérdésben. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv megalkotói beletörődtek abba, hogy 
a 2007. évi hágai jegyzőkönyv alkalmazása a tagállamokban ebből a szempontból nem lehet 
egységes, hiszen azok a tagállamok, amelyek az azonos nemű párok közötti semmilyen 
partnerségi kapcsolatot nem ismernek el jogilag, egyúttal az e kapcsolatokból eredő tartási 
kötelezettséget sem fogadják el. Bonomi ugyanakkor hangsúlyozza, hogy „a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv kollíziós jogi rendelkezései csak a tartási kötelezettségre alkalmazandó jogot 
határozzák meg, és nem érintik a családi kapcsolat fennállására alkalmazandó jogot és a tartási 
kötelezettséget megalapozó ilyen kapcsolatok fennállását sem.”201 

Az azonos neműek közötti házasság vagy életközösség (partnerség) fennállása és 
érvényessége tehát marad a szerződő államok nemzeti jogának alávetett, beleértve a nemzetközi 
magánjogi rendelkezéseket is. Emellett a 2007. évi hágai jegyzőkönyv nem pontosítja, hogy a 
kapcsolatok említett típusaiból tartási kötelezettség is keletkezik-e; a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv hallgatása azonban szándékos, elkerülendő, hogy a jegyzőkönyv beleütközzön az 
e probléma kapcsán a tagállamok között meglévő alapvető ellentétbe. Ugyanakkor azok az 
államok, amelyek az ilyen kapcsolatokat jogrendjükben elismerik, a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv házastársakat, illetve volt házastársakat terhelő tartási kötelezettségre irányadó 
jogot meghatározó 5. cikkét alkalmazhatják.202  

Az EuTR. – hasonlóképpen a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz – hallgat a házasság 
fogalmáról, illetve annak tartalmáról, így legfeljebb támpontok kereshetők az értelmezéshez. 
Az EuTR. annyi objektív támpontot nyújt, hogy az EuTR. VII. mellékletéhez fűzött 
formanyomtatvány, amelyen a tartási kötelezettségre vonatkozó határozat meghozatala vagy 
módosítása iránti kérelem terjeszthető elő, a „házassághoz hasonló kapcsolatból” eredő tartási 
kötelezettség is szerepeltethető, és az ennek igazolására szolgáló dokumentumot is csatolni 
lehet.203 

A konzervatív álláspont abból indul ki, hogy az EuTR. házasságfogalmát – a nemzeti jogoktól 
elszakadva – ugyan autonóm módon kell értelmezni, de figyelemmel a többi európai családjogi 
jogforrásra, így a Brüsszel IIa. és a Róma III. rendeletre is. Ebből arra a következtetésre jutnak, 
hogy kizárólag a klasszikus, heteroszexuális kapcsolat, vagyis az EuTR. alapján egy férfi és 
egy nő házassági köteléke minősül házasságnak.204 Ez az álláspont tehát nemcsak az azonos 
neműek regisztrált partneri kapcsolatát, hanem az azonos nemű személyek által a nemzeti jog 
alapján szabályszerűen kötött házasságot is kirekeszti az EuTR. házasságfogalma alól, 
önmagában a házastársak azonosneműsége okán. 

 
201 Rapport Bonomi 2007, paras. 23–24.; 31. 
202 Rapport Bonomi 2007, para. 31. 
203 EuTR. VII. sz. melléklet 4., 9.3.1.7., 9.3.1.7., 9.3.3.7., 10.3.7. 
204 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1., Rn. 4.; Conti 2011, 39–43.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 
2013, 2489.; Lipp 2011, 178–179.; Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 1, Rn. 36.; Weber 2011, 952–954.; 
Weber 2012, 171–173. 
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A liberális felfogás viszont amellett érvel, hogy az azonos neműek házassága is a házasság 
fogalmába tartozik, hiszen az európai jog mai fejlettségi fokán a homoszexuális párok 
házassága már nem rekeszthető ki azon az alapon, hogy az a tagállamok többségében a 
heteroszexuális személyek számára fenntartott jogintézmény. 

 Véleményem szerint az európai másodlagos jog azért nem definiálta hosszú időn át a 
házasság fogalmát, mert magától értetődőnek tekintette, hogy a házasság egy férfi és egy nő 
köteléke.205 A tagállamoknak ez a viszonylag egységes attitűdje volt az alapja a szociális 
biztonság területén az 1980-as évektől az ezredforduló elejéig tartó időszakban hozott bírósági 
ítéleteknek. Az ezredforduló óta azonban egyre inkább megkérdőjeleződik a házasság 
fogalmának „magától értetődősége”, emiatt az európai házasságfogalom meghasonlani látszik 
a keresztény értékrendnek való megfelelési kényszer és a jogi jelentéstartalom valóságával 
szembesülés közötti vívódásban. 

Az azonos neműek házasságának és bejegyzett élettársi kapcsolatának minősítésével 
összefüggő viták mindmáig nem jutottak nyugvópontra. Ezt jelzi az is, hogy az évekig 
„parkolópályán” nyugvó házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos rendeletjavaslatot 
megerősített együttműködés keretében az Európai Tanács végül elfogadta (1103/2016/EU 
rendelet), de a rendelet a házasság fogalmát nem határozza meg, hanem a meghatározást a 
tagállamok nemzeti jogára utalja.206 

Amennyiben az azonos neműek közötti kapcsolati formákat a házasság fogalma alól kizárjuk, 
további kérdésként merül fel, hogy az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerinti „családi kapcsolat” 
fogalmába „beleférnek-e”.207 

3.3. Házassági rokonsági kapcsolat 
Mind a 2007. évi hágai jegyzőkönyv, mind az EuTR. a sógorsági kapcsolatot érti a „házassági 
rokonsági” kapcsolat fogalma alatt. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv, és az EuTR. angol nyelvű 
változata az „affinity”, német nyelvű változata a „Schwägerschaft” fogalmakat használja, 
melyek szó szerint „sógorságot” jelentenek, míg a francia nyelvű szövegezés („alliance”) a 
magyar nyelvű változatnak szó szerint megfeleltethető. 

A sógorsági kapcsolaton alapuló tartási kötelezettség a másik házastárs rokonaival, illetőleg 
fordítva, a rokonoknak a házastárssal szemben áll fenn, beleértve a házastárs gyermekét és 
örökbefogadott gyermekét (mostohagyermek vagy nevelt gyermek) is.208  

 
205 Dengel, Katja: Die europäische Vereinheitlichung des Internationalen Ehegüterrechts und des Internationalen 
Güterrechts für eingetragene Partnerschaften. Mohr Siebeck, Tübingen, 2014. 84.; Szeibert 2014a, 54. 
206 A Tanács (EU) 2016/1103 rendelete (2016. június 24.) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 
ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén 
létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (17) preambulumbekezdés; HL L 183., 2016.7.8., 1–29. 
o.  
207 Erről lásd részletesebben a IV. fejezet 3.5. pontját. 
208 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 8.; Weber 2011, 952.; Weber 2012, 171. 
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Ez a tartási kötelezettség természetesen csak akkor merülhet fel, ha az alkalmazandó jog a 
házassági rokonságból fakadó tartási igényt ismeri. A magyar jogban a házassági rokonság 
teljes körére nem áll fenn jogszabályban lefektetett tartási kötelezettség, a magyar családjogi 
törvény ez alól a mostohaszülő és a mostohagyermek közötti viszonyban tesz kivételt. A 
mostohagyermeknek a mostohaszülővel szemben tartási kötelezettsége keletkezik, ha a 
mostohaszülő a mostohagyermek eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott [Ptk. 4:199. § (1) 
bekezdés]. A fordított esetben a tartási kötelezettség a saját háztartásban nevelt kiskorú 
mostohagyermekre terjed ki, ha a gyermeket a házastárs a másik fél beleegyezésével hozott a 
közös háztartásba [Ptk. 4:198. § (1) bekezdés].  

Ez a tartási kötelezettség – az autonóm módon értelmezett – házasság fennállását feltételezi, 
így az egyéb regisztrált kapcsolati formák esetében – véleményem szerint – nem áll fenn. Ez 
azért lényeges, mert például a magyar családjogi szabályozás mostohagyermeknek tekinti a 
bejegyzett élettárs gyermekét is, azonban az EuTR. alapján – álláspontom szerint – tartási 
kötelezettség a bejegyzett élettárs és a másik bejegyzett élettárs gyermeke között – e fordulat 
alapján – nem keletkezik (a „családi kapcsolati” viszony jöhet esetleg szóba). 

3.4. Rokonsági kapcsolat 
A rokonsági kapcsolaton alapuló tartási kötelezettség az egyenesági és az oldalági rokonok 
között áll fenn, amennyiben az alkalmazandó jog az ilyen tartási kötelezettséget elismeri. Az 
EuTR. értelmében egyenesági rokonok között a szülő- és gyermektartás, valamint az unoka- és 
nagyszülőtartás jöhet szóba.209 A rokonság foka és keletkezésének módja (pl.: vérségi 
kapcsolat, örökbefogadás, teljes hatályú apai elismerés stb.) rokonsági viszony esetében nem 
bír jelentőséggel.210 Az oldalági rokonok esetében a testvér, az unokatestvér, az unokahúg és 
unokaöcs, valamint a nagybácsi, nagynéni tartása jöhet szóba.  

A magyar jogban ismert a szülőtartás [Ptk. 4:196. § (2) bekezdés], valamint érvényesíthető 
nagyszülő- és unokatartás is [Ptk. 4:196. § (1) és (3)–(4) bekezdés]. A tartási követelések közül 
a leggyakoribb a gyermektartási igény, mely kiterjed a kiskorú és a nagykorú gyermekre is [Ptk. 
4:196. § (2) bekezdés]. Az oldalági rokonok esetében a kiskorú testvér tartását emeli ki a 
törvény [Ptk. 4:197. §]. 

3.5. Családi kapcsolat 
A „házassági kapcsolat” fogalma mellett a „családi kapcsolat” fogalmának értelmezése a 
legvitatottabb az EuTR. vizsgált rendelkezésében. Az EuTR. a család fogalmát nem határozza 
meg, ezért a jogirodalomban vitatott, hogy a „család” fogalmát európai jogi értelemben önálló 
fogalomként vagy csupán az adott rendeleti rendelkezésen belüli gyűjtőfogalomként kell-e 
 
209 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 6.; Conti 2011, 37.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 
2488. 
210 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2488. 



66 
 

értelmezni.211 A tudományos vitának ugyanaz a kiindulópontja, mint a házasságfogalom körüli 
vitának: az EuTR. nyitva hagyja a kérdést, és kifejezetten csak a „tartási kötelezettség” 
fogalmával kapcsolatban mondja ki az autonóm értelmezés követelményét.212 

Az első ránézésre pusztán teoretikusnak tűnő vita mögött olyan családjogi jogviszonyok 
rendelet általi elismertsége a kérdés, mint például az azonos neműek közötti házasság, az 
azonos és különneműek közötti regisztrált és nem regisztrált partneri-élettársi kapcsolat, 
valamint az élettársi kapcsolatban vagy a regisztrált kapcsolati formákban a nevelt gyermek és 
a nevelőszülő közötti családi kapcsolat. 

Az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény a családi kapcsolat fogalmának nem tulajdonított 
önálló tartalmat: családi kapcsolat alatt a vérségi, a hitvesi és a sógorsági kapcsolatot értette.213  

Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése azonos fogalmakat használ a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 1. 
cikk (1) bekezdésével, ezzel szemben a 2007. évi hágai egyezmény – melynek már a címe is 
csak a gyermekek és más családtagok tartásdíjának nemzetközi behajtására utal – 2. cikke 
egyértelműen szűkebb tárgyi hatályt határoz meg. A jegyzőkönyvhöz fűzött jelentés szerint „a 
jegyzőkönyv – megszorítás és fenntartási lehetőség nélkül – minden családi kapcsolatból eredő 
tartási kötelezettségre alkalmazandó jogot meghatároz.”214 A Bonomi-jelentés ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a jegyzőkönyvnek nem az a szándéka, hogy a – tartási kötelezettséget 
keletkeztető – családi kapcsolatokra alkalmazandó jogot határozza meg, hanem a célja a tartási 
kötelezettségre alkalmazandó jog szabályozása, a jegyzőkönyv megközelítése e tekintetben 
tehát ugyanaz, mint az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezményé. Ezt erősíti meg a 
jegyzőkönyv 1. cikk (2) bekezdése, amely átveszi az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény 
2. cikk (2) bekezdését azzal a pontosított szövegezéssel, hogy „az e jegyzőkönyv 
alkalmazásában hozott határozatok nem érintik az (1) bekezdésben említett kapcsolatok 
fennállását.”215 

Ennek pedig az a következménye, hogy az 1. cikk (1) bekezdése szerinti családi kapcsolatokra 
alkalmazandó jogot minden szerződő államban az adott államban érvényes közös kollíziós jogi 
rendelkezések alapján kell meghatározni. Ez nem okoz problémát, amíg a családi kapcsolat 
fennállása vagy fenn nem állása a folyamatban lévő peres eljárásban nem vet fel kérdést (pl. 
amíg a kérelem a rokonság megállapításán, a házasság érvényességén, a házastársi közösség 
megszüntetésén vagy váláson alapul). A probléma élesebben akkor vetődik fel, ha a családi 
kapcsolat fennállása előzetes kérdésként merül fel egy olyan peres eljárás keretében, amelynek 
 
211 A család fogalmának magyar családjog szerinti meghatározásával kapcsolatban lásd részletesen: Szeibert 
Orsolya: The changing concept of ’family’ and challenges for family law in Hungary. In Jens M. Scherpe (szerk.): 
European Family Law. Volume II. The Changing Concept of ’Family’ and Challenges for Domestic Family Law. 
Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016. 108–126.; Barzó Tímea: A családok védelmének 
megjelenési formái a 2013-as Ptk. Családjogi Könyvében. In A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2013. 
Újvidék, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, 2014. 241–270. 
212 EuTR. (11) preambulumbekezdés 
213 Rapport Verwilghen 1975, para. 18. 
214 Rapport Bonomi 2007, para. 14. 
215 Rapport Bonomi 2007, para. 23. 



67 
 

alapvető célja a tartási igényről való döntés (pl. ha a tartásra kötelezett vitássá teszi a származást 
vagy a házasság érvényességét). Tekintettel a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hallgatására, semmi 
sem akadályozza az 1956. és 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezményekben foglaltak átvételét, 
melyek szerint a tartási kötelezettség meghatározására kijelölt jog alkalmazható a családi 
kapcsolat fennállására vonatkozó előzetes kérdésre is. Ez a megoldás azonban nem kötelező 
azon szerződő államok részére, amelyek választhatnák az előzetes kérdéstől elváló és független 
kapcsolódást; ilyen esetben, ez utóbbi kérdés a fórum kollíziós joga által kijelölt jog szerint 
döntendő el.216 A 2007. évi hágai jegyzőkönyv semlegességéből egyesek azt a következtetést 
vonják le, hogy a „család” fogalmát a tartalmilag azonos szabályozást lefektető EuTR.-ben 
használt fogalom esetében is semlegesen kell kezelni, vagyis a fogalmat a nemzeti jogok 
határozzák meg.217 Ellenérvként természetesen többen hangsúlyozzák az Európai Unió 
Bíróságának a közösségi, illetőleg uniós jogi aktusokkal kapcsolatos általános – autonóm és a 
nemzeti jogrendektől független – értelmezési alapelvét.218 

A Hágai Program részét képező Róma I. rendelet (8) és a Róma II. rendelet (10) 
preambulumbekezdése szerint a családi kapcsolatok az egyenesági rokonságot, a házasságot, a 
sógorságot és az oldalági rokonságot foglalják magukban.219 E rendeletek szerint a „család” 
fogalmának nincs önálló jelentése, pusztán a rokonság, a házasság és a sógorság gyűjtőfogalma.  

Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdésének nyelvtani értelmezése csak első pillantásra ad 
kapaszkodót a „családi kapcsolat” fogalmának elhelyezését illetően. A hiteles magyar fordítás 
„családi vagy rokoni kapcsolatból” szövegrésze arra enged következtetni, hogy az EuTR. a 
családi kapcsolatot önálló tartalmú fogalomként használja, azonban a „vagy” kötőszó az angol, 
a francia, a német és az olasz – szintén hiteles – szövegváltozatban nem szerepel. 

A jogirodalomban megjelenő többségi álláspont abba az irányba mutat, hogy a rendeletben 
használt „családi kapcsolat” fogalmát önálló fogalomként kell értelmezni. 

Andrae – utalva az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezményre – az 1970-es évek megkövült 
szemléletével szemben a fogalom értelmezésének dinamikusságát húzta alá, kiemelve, hogy a 
rokoni, házassági és házassági rokonsági kapcsolaton kívül a rendeletbe más kapcsolati formák 
is beleférnek éppen a „családi kapcsolat” fogalmának használata révén. A szerző hangsúlyozza, 
hogy az azonos nemű párok kapcsolatának szabályozásbeli figyelmen kívül hagyása nem zárja 
ki, hogy az azonos neműek közötti kapcsolat az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerinti „családi 
kapcsolatnak” minősüljön, és ennek folyományaként abból tartási kötelezettség fakadjon.220 
Reuß ugyan hibásnak tartja Andrae érvelésének azt a logikáját, amely a tágabb értelmezést a 
nemzetközi szabályozás dinamikusságával támasztja alá, ugyanakkor az Alapjogi Charta 33. 
 
216 Rapport Bonomi 2007, para. 24. 
217 Hilbig 2011, 312. 
218 Weber 2011, 953.; Weber 2012, 173.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2491. 
219 A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (8) preambulumbekezdése; a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó 
jogról (Róma II.) szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 
preambulumbekezdése 
220 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn. 13. 
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cikkében szereplő családfogalom tág értelmezésére, valamint a Róma I. és a Róma II. rendelet 
nyitott megfogalmazására alapozva amellett foglal állást, hogy a „családi kapcsolat” fogalma a 
„speciális családi viszonyokat felölelő fogalom.”221 Reuß azonban a családi kapcsolat fogalma 
esetében aláhúzza annak fontosságát, hogy a kapcsolat jellegénél nem a jogi szabályozottságnak 
és legitimitásnak van jelentősége, hanem annak, hogy egy „megszilárdult, szoros személyes 
kapcsolat” álljon fenn az érintettek között: emiatt lényegtelen, hogy a különnemű vagy az 
azonos nemű felek regisztrált vagy csak faktuális élettársi kapcsolatban élnek, pusztán a 
kapcsolat belső tartalma bír jelentőséggel a „családi” jelleg megítélésénél.222 Emiatt akár a 
nevelőszülő és a nevelt gyermek között is beszélhetünk az EuTR. értelmében vett „családi 
kapcsolatról”. 

Bittmann szerint az azonos és a különnemű személyek közötti élettársi kapcsolat ugyan nem 
minősül házasságnak az EuTR. értelmében, ugyanakkor kizárásuk az EuTR. hatálya alól 
indokolatlan diszkriminációt jelentene, ezért úgy foglal állást, hogy az ilyen kapcsolatban élő 
személyek védelmi igénye ugyanúgy alapos, mint a házasságban élőké.223 

Weber fordított logikai érvelése szerint ha az EuTR. 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
„családi kapcsolat” fogalma pusztán gyűjtőfogalom lenne, akkor az tartalmilag csak egy „üres 
frázist” takarna.224  

Többen rámutatnak arra a körülményre is, amely közvetett módon a „családi kapcsolat” tág, 
önálló tartalmú fogalomként való értelmezését erősíti, hogy az EuTR. végrehajtásához 
szükséges egyik formanyomtatványon szerepeltetni kell azt is, ha a tartási kötelezettség 
„házassághoz hasonló kapcsolaton” vagy „egyéb” kapcsolaton alapul.225 

A magam részéről úgy vélem, hogy az EuTR.-ben használt „családi kapcsolat” fogalmát 
önálló jelentéstartalommal kell felruházni. Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdésében a jogalkotó a 
négy kapcsolati formát jelző fogalmat egymás mellett, felsorolásszerűen helyezte el, és nincs 
semmiféle utalás arra, hogy a családi kapcsolat fogalmát összefoglalóan kellene értelmezni.226 
A rendeletet előkészítő dokumentumokban és az EuTR. (11) preambulumbekezdésében „a 
tartásra jogosultak közötti egyenlő bánásmód” biztosításának célkitűzése fogalmazódik meg 
„minden tartási kötelezettségre” vonatkozóan, mely például a jelentős számú élettársi 
kapcsolatot, illetőleg az abból fakadó tartási kötelezettséget figyelmen kívül hagyva töretlenül 
nem valósítható meg.227 A sógorsági (házassági rokonsági) kapcsolat rendeletbe emelésével az 
európai jogalkotó egyébként is szélesre tárta a tartási kötelezettséget keletkeztető kapcsolatok 
kapuját, holott túlnyomórészt egységes az európai családjogi jogalkotás és jogalkalmazás 
 
221 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 1, Rn. 45–46. 
222 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 1, Rn. 49. 
223 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 17.; Hasonló érvelés Gruber 2010, 130. 
224 Weber 2012, 172. 
225 Ld.: az EuTR. VII. sz. mellékletében lévő „Tartási kötelezettségre vonatkozó határozat meghozatala vagy 
módosítása iránti kérelem formanyomtatványa” 9.3.1.7., 9.3.3.7., 10.3.7. pontját. Gruber 2010, 130.; Conti 2011, 
43.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2491.; Hilbig 2011, 312. 
226 Conti 2011, 46. 
227 COM (2005) 649.; HL C 323 E/471. (2008. 12. 18.) 
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abban, hogy az élettársi kapcsolatok a család fogalma alá tartoznak, és mindenképpen közelebbi 
viszonyt jelölnek, mint a sógorsági kapcsolat; a családi kapcsolaton alapuló tartási kötelezettség 
kihagyása az EuTR. tárgyi hatálya alól tehát visszás helyzetet eredményezne. Az EuTR. (11) 
preambulumbekezdésében írt célkitűzés tehát csak a fogalom egységes, autonóm 
értelmezésével érhető el. Végül úgy vélem, hogy az Európai Uniónak ilyen kardinális kérdésben 
tartani kell a koherenciát az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával, amely 
a fent ismertetett Schalk and Kopf ítéletben a családi élet fogalma alatt védendőnek ítéli az 
azonos neműek házasságát, illetve egyéb partneri kapcsolatát.228 

Az egységes értelmezés miatt egyes tagállamok esetében védekezésként a közrendi záradék 
alkalmazása jöhet szóba. 
 
  

 
228 Ld. e fejezet 3.2.1. pontját. 
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HARMADIK RÉSZ 

A JOGHATÓSÁG 

V. fejezet 

Nemzetközi jogfejlődés 

1. Bevezetés 
A külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmények alapvetően kétfélék 
lehetnek a joghatósági szabályokhoz való viszonyuk szerint.  

Az ún. kettős egyezmények egyszerre, de egymástól viszonylag függetlenül határozzák meg a 
joghatósági szabályokat, valamint az ítéletek elismerésének és végrehajtásának feltételeit. Az 
ilyen egyezmények közvetlenül fektetik le az egyes joghatósági okokat. Ha az egyezményben 
a joghatósági kapcsolótényezők kimerítően szerepelnek, ez a joghatóságra vonatkozó 
rendelkezéseket teljesen egységesíti a részes államok között, következésképpen az egyezmény 
rendelkezései alapján joghatósággal rendelkező bíróság vagy hatóság által hozott határozatot –
eltekintve a nyilvánvaló végrehajtás-megtagadási okoktól – a másik részes államban el kell 
ismerni és végre kell hajtani.229 Az ilyen egyezmények előnye, hogy garantálják a nagyfokú 
kiszámíthatóságot és a relatíve egyszerű alkalmazást,230 ugyanakkor kétségtelen, hogy 
elfogadásukhoz a joghatósági okok tekintetében széleskörű konszenzus szükséges, és nem 
utolsósorban akár szükségessé válhat a belső jog szinkronizálása a nemzetközi jogforráshoz. 

Ez utóbbi jellegzetesség miatt a végrehajtásról szóló nemzetközi egyezmények többsége az 
ún. egyszerű egyezmények kategóriájába tartozik. Az ilyen egyezmények indirekt joghatósági 
szabályokkal operálnak, vagyis közvetlenül nem egységesítik a joghatósági szabályokat, hanem 
csupán a külföldi határozat elismerésének és végrehajtásának feltételéül szabják, hogy a 
határozatot az egyezmény szerint határozathozatalra joghatósággal rendelkező államban 
hozzák. Amennyiben tehát a végrehajtandó határozatot nem joghatósággal rendelkező bíróság 
hozta, az az elismerés és végrehajtás megtagadásának oka.231 Ezek az egyezmények rögzítik a 
végrehajtással kompatibilis, elismerhető joghatósági okokat, ugyanakkor a joghatósági 
szabályokat ténylegesen nem a nemzetközi jogforrás, hanem az államok belső – joghatóságra 
vonatkozó – kollíziós normái határozzák meg, amelyek viszont nem feltétlenül állnak 
 
229 Rapport Nygh–Pocar 2000, 27. 
230 Duncan 2003, para. 119. 
231 Walker 2015, 95. 
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összhangban a közvetett joghatósági szabályokkal. Az ilyen típusú egyezmények 
tulajdonképpen „tökéletlenek”, mert nem állják útját az exorbitáns (kapcsolatszegény) 
joghatósági okoknak, ami végső soron az így meghozott ítéletek külföldi elismerhetőségének 
és végrehajthatóságának bizonytalanságát eredményezik.232 Ez a szabályozási technika 
nemzetközi színtéren sokkal elfogadottabb, hiszen az államokat direkt módon nem kényszeríti 
a belső joguk megváltoztatására, azonban e szabályozási módszer közvetve mégis a joghatósági 
szabályok közelítésének eszköze.233 

Ami a tartási ügyeket illeti, a nemzetközi és az európai joghatósági szabályok fejlődésének 
ismertetetése előtt két specialitásra szükséges felhívni a figyelmet. Egyrészt a tartási ügyekre 
vonatkozó, önálló joghatósági szabályok meghatározásakor nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy az esetek egy jelentős részében a tartási igények járulékos jellegűek, általában 
státuszperrel (szülői felelősség rendezésével vagy házassági perrel) együtt merülnek fel. 
Másrészt a tartási ügyek sajátossága, hogy a tartási kötelezettséggel összefüggésben több, eltérő 
tartalmú határozat születhet: a tartásdíj-fizetési kötelezettség megállapítása és megszüntetése 
mellett a tartásdíj mértékének felemelése és leszállítása is lehetséges. 

2. A hágai egyezmények 
2.1. Az 1958. évi hágai egyezmény 

Az 1958. évi hágai egyezmény közvetett joghatósági szabályokat alkalmaz, vagyis a tartási 
határozat elismerésének és végrehajtásának feltételéül szabja, hogy a határozatot az egyezmény 
szerint határozathozatalra joghatósággal rendelkező államban hozzák (2. cikk 1. pont).234  

Az 1956. évi hágai egyezménnyel összhangban az 1958. évi hágai egyezményben a 
joghatóság döntő tényezőjévé a szokásos tartózkodási hely vált. 

Az 1958. évi hágai egyezmény három joghatósági okot határoz meg: a tartásra kötelezett vagy 
a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti államnak vagy annak az államnak a 
hatóságai rendelkeznek joghatósággal a tartási kötelezettség meghatározása tárgyában, 
amelynek a tartásra kötelezett kifejezetten vagy hallgatólagosan alávetette magát (3. cikk). Ami 
a tartásra kötelezett szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági okot illeti, ennek 
indokoltsága vitán felül áll, hiszen általában ez az alperesi fórummal (forum rei) azonos.235 
Ugyancsak megkérdőjelezhetetlen az alávetéses joghatóság. 

A tartásra jogosultnak megadott forum actoris azonban 1958-ban rendkívül előremutató 
megoldásnak számított, és heves szakmai viták középpontjában állt, létjogosultsága még a 
Hágai Konferencia 1973. évi hágai egyezményeket kidolgozó 12. ülésszakán is vitatott volt, a 

 
232 Rapport Nygh–Pocar, 27. 
233 Nimmerrichter 2010, 28.; Walker 2015, 147. 
234 Martiny 1994, 162. 
235 Bischoff 1964, 786. 
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jogosult szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok egyes államok jogában ugyanis 
exorbitáns joghatósági oknak minősül.236  

Maga De Winter is az ellenzők táborához tartozott, ezért az egyezmény forradalmi újítását 
tompítja az 1958. évi hágai egyezmény 18. cikkébe épített fenntartási klauzula.237 Eszerint 
bármely szerződő állam fenntartással élhet más szerződő állam hatósága által a tartásra jogosult 
tartózkodási helyére alapított joghatósági ok folytán hozott határozat elismerése és végrehajtása 
tekintetében. Az a szerződő állam, amely ilyen fenntartással él, nem tarthat igényt az 
Egyezmény alkalmazására olyan határozatok végrehajtása tekintetében, amelyet ennek az 
államnak hatósága azon joghatósági ok alapján hozott, hogy a tartásra jogosult a területén 
tartózkodik. Az egyezményben részes 19 állam közül kettő (Luxembourg, Liechtenstein) élt 
fenntartással e záradék alapján. 

2.2. Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 
Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény fenntartotta a joghatóság szabályozásának közvetett 
technikáját. Az egyezmény 4. cikk 1. pontja értelmében a határozat elismerésének és 
végrehajtásánek egyik feltétele, hogy a határozatot az egyezmény 7. vagy 8. cikke alapján 
joghatósággal rendelkező szerződő állam hatósága hozza. A végrehajtás érdekében megkeresett 
állam hatóságának joghatóság-felülvizsgálati jogköre tekintetében azonban fontos újítás, hogy 
a korábbi korlátlan felülvizsgálat helyett az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 9. cikke 
kimondja, hogy a megkeresett állam hatósága kötve van azokhoz a tényekhez, amelyekre a 
származási tagállam hatósága a joghatóságát alapította. Ebből következően a joghatóság 
felülvizsgálata kizárólag a származási állam által megállapított tényekből leszűrt jogi értékelés 
lehet.238 

Az egyezmény fenntartja a tartásra kötelezett vagy a jogosult szokásos tartózkodási helyéhez 
igazodó joghatósági okot (7. cikk 1. pont). Noha a jogosult szokásos tartózkodási helye mint 
forum actoris továbbra is komoly szakmai vitákat generált a tárgyalófelek között, az 1958. évi 
hágai egyezmény 18. cikkében foglalthoz hasonló fenntartási klauzula már kimaradt az 
egyezményből. Ennek ellenére az 1958. évi hágai egyezmény érintett szabályával szemben 
fenntartást bejelentő két állam ratifikálta az 1973. évi hágai végrehajtási egyezményt is. 

Az egyezmény emellett kibővíti a joghatósági okok körét: a kötelezett vagy a jogosult 
szokásos tartózkodási helyén kívül a kötelezett és a jogosult közös állampolgársága (7. cikk 2. 
pont) is joghatósági kapcsolóelvvé lépett elő.239 

Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény kiküszöbölte az 1958. évi hágai egyezmény 3. 
cikk 3. pontjának azt a szövegezésbeli hibáját, hogy az alávetéses joghatósági okot kizárólag a 
tartásra kötelezettnek („débiteur”) tette lehetővé, a jogosultnak nem. A pontosított szövegben 
 
236 Sumampouw 1992, 320.; Rapport Verwhilgen, para. 50. 
237 De Winter 1957, 155. 
238 Rapport Verwhilgen, para. 54. 
239 Batiffol 1973, 264. 



73 
 

a kötelezett helyett már alperes („défendeur”) szerepel, amely így a tartásra kötelezettet és a 
jogosultat is magában foglalja (7. cikk 3. pont).240 

Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 8. cikke egy kisegítő joghatósági okot is szabályoz 
a házastársi tartási igényeket illetően.241 Eszerint a házasság felbontására, a különválásra vagy 
a házasság érvénytelenítésére irányuló eljárásra joghatósággal rendelkező állam hatóságai 
joghatósággal rendelkeznek a tartási igény elbírálására is. 

2.3. A 2007. évi hágai egyezmény 
2.3.1. Közvetlen vagy közvetett joghatósági szabályok? 

Amint látható, mind az 1958. évi hágai egyezmény, mind az 1973. évi hágai végrehajtási 
egyezmény közvetett joghatósági szabályokat alkalmazott. A 2007. évi hágai egyezmény 
előkészítése során így jogosan vetődött fel az a kérdés, hogy a tárgyalófeleknek az egyszerű 
egyezmény kategóriájából sikerül-e a kettős egyezmény magasabb szintjére lépni. Ennek az 
áttörésnek az eléréshez azonban a közvetett joghatósági szabályok közvetlen joghatósági 
szabályokká konvertálására, valamint azok továbbfejlesztésére volt szükség. Hozzá kell tenni, 
hogy az elképzelés nem volt irreális, hiszen a Hágai Konferencia e tekintetben éppen 
nemzetközi családjogi területen már sikert könyvelhetett el a szülői felelősséggel és a 
gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az 
ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló 
1996. évi hágai egyezmény aláírásakor, ebben az egyezményben ugyanis közvetlen joghatósági 
okokat fogadtak el az aláíró államok. 

A Hágai Konferencia jelenlegi főtitkár-helyettese, William Duncan őszinte vallomása 
árulkodik a direkt joghatósági szabályokra való áttérés küldetésének nehézségeiről: „Habár a 
felvetődő problémák általában véve kevésbé komplexek, mint a polgári és kereskedelmi ügyek 
területén, a tartási igényekre alkalmazandó egységes [joghatósági] szabályok kimunkálása 
mégis félelmetes kihívás.”242 Az egyeztetések során ugyanis lényeges elvi ellentét alakult ki a 
tagállamok többsége által már elfogadott, a gyengébbnek tekintett és ezért védelemre szoruló, 
tartásra jogosulti oldalt védő joghatósági ok (forum actoris), valamint az amerikai jogban 
alkotmányos követelményként megjelenő és az alperest védő „due process” doktrínája között. 
Az Amerikai Egyesült Államok a 14. alkotmánykiegészítésből fakadó állampolgári védelmi 
kötelezettségére („due process”) hivatkozással elhatárolódott a tartásra jogosult, illetőleg a 
gyermek szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok elfogadásától.243 Az amerikai 
jogban ugyanis a „due process” az állami bíróságok joghatósági korlátjaként is megjelenik, 
ami azt jelenti, hogy az eljáró fórumnak fel kell tudnia mutatni valamilyen minimális releváns 
 
240 Rapport Verwhilgen, para. 52. 
241 Batiffol 1973, 264. 
242 Duncan 2003, para. 119. 
243 Walker 2015, 151. 
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kapcsolatot az alperessel (kötelezettel) ahhoz, hogy a külföldi ítélet az amerikai bíróságok által 
elismerhető legyen.244 A tisztán jogosulti oldal érdekeit figyelembe vevő joghatósági szabályok 
így elfogadhatatlanok voltak az amerikai fél számára. 

Az egyezmény kidolgozására felállított különbizottság egy informális munkacsoportot állított 
fel a joghatóság szabályozásával kapcsolatos véleménycserére, melyet a német Matthias Heger 
vezetett. A tárgyalások során számbevették a direkt joghatósági okok mellett és ellen szóló 
érveket, de végső soron a jogosulti oldalnak kedvezés szándéka, valamint az alperes – amerikai 
értelemben vett – védelemhez való joga közötti kompromisszum megteremtése a közvetlen 
joghatósági szabályok keretében elképzelhetetlen volt.245 Forradalmi változás így nem 
következhetett be a korábbiakhoz képest, a joghatósági szabályok nem léptek ki az elismerés 
és végrehajtás feltételrendszerének árnyékából. Sőt, amint lentebb láthatóvá válik, a végleges 
megoldás egyes joghatósági okok esetében a fenntartás bejelentésének ismételt lehetővé 
tételével a közvetett joghatósági szabályok kapcsán korábban már kivívott eredmények kisebb 
fokú feladására is késztette a részes államokat. 

2.3.2. A joghatósági szabályok 
A fentiek alapján a joghatósági szabályok a 2007. évi hágai egyezményben is a külföldi tartási 
határozat elismerésének és végrehajtásának feltételeként jelennek meg. Az egyezmény 20. cikk 
(1) bekezdése hat joghatósági okot sorol fel. 

Az alperes szokásos tartózkodási helyéhez [20. cikk (1) bekezdés a) pont] igazodó, valamint 
az alávetéses joghatósági ok [20. cikk (1) bekezdés b) pont] változatlan a 2007. évi hágai 
egyezményben, hiszen ezek széles körben elfogadottak voltak már az 1973. évi hágai 
végrehajtási egyezmény aláírásakor is.246 

Továbbra is megalapozza a joghatóságot a jogosult szokásos tartózkodási helye [20. cikk (1) 
bekezdés c) pont]. E joghatósági ok az 1958. évi hágai egyezmény hatályba lépése óta a 
tagállamok többsége által már elfogadottá vált, az Amerikai Egyesült Államok azonban a 
fentebb ismertetett alkotmányos elvre („due process”) hivatkozással elhatárolódott e 
joghatósági ok elfogadásától. Az USA alkotmányossági kifogásai miatt a 2007. évi hágai 
egyezmény – az 1958. évi hágai egyezményhez hasonlóan – újra megadja fenntartás 
bejelentésének lehetőségét e joghatósági okkal szemben [20. cikk (2) bekezdés]. 

Új és széles körben elfogadott joghatósági ok a gyermek szokásos tartózkodási helye, melynek 
felvételét a svájci küldöttség javasolta.247 A fent említett „due process” követelménye miatt 
azonban az USA számára „vegytisztán” e joghatósági ok sem volt elfogadható, ezért hidat 
 
244 Kulko v. Superior Court of California, 436 US 84 (1978) 91. 
245 Rapport relatif à la Première réunion de la Commission spéciale sur le recouvrement international des aliments 
envers les enfants et autres membres de la famille (5-16 mai 2003); Doc. prél. No 5 d’octobre 2003 à l’intention 
de la Commission spéciale de juin 2004 sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et 
d’autres membres de la famille, para. 88.; Nimmerrichter 2010, 85. 
246 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 449–450. 
247 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 454. 
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kellett építeni az amerikai és az európai joghatósági elvek között. Emiatt e joghatósági ok 
alkalmazhatóságának feltétele a 2007. évi egyezmény szerint az, hogy az alperes a gyermekkel 
élt az adott államban, vagy az adott államban tartózkodási hellyel rendelkezett és ott tartást 
biztosított a gyermeknek [20. cikk (1) bekezdés d) pont]. E vagylagos feltételek teremtenek 
kapcsolatot a felperes méltányolható érdeke és az alperes védelemhez való joga között.248 

A 2007. évi hágai egyezmény elismeri a felek autonómiáját, és a gyermektartási 
kötelezettséggel kapcsolatos jogviták kivételével lehetővé teszi az írásos joghatósági 
megállapodás kötését a felek között [20. cikk (1) bekezdés e) pont].249 

Végül a 2007. évi hágai egyezmény bevezeti a kapcsolódó joghatósági okot a tartási 
határozatok esetében. Ennek megfelelően fennáll a joghatóság akkor is, ha a határozatot 
személyi állapot vagy szülői felelősség tárgyában joghatóságot gyakorló hatóság hozta, feltéve, 
hogy e joghatóság nem kizárólag az egyik fél állampolgárságán alapul [20. cikk (1) bekezdés 
f) pont]. 

A jogosult szokásos tartózkodási helyéhez igazodó, a joghatósági megállapodáson alapuló, 
valamint a kapcsolódó joghatósági okokkal szemben a csatlakozó államok fenntartást 
jelenthetnek be [20. cikk (2) bekezdés], azonban a fenntartások joghatása korlátozott. Egyrészt 
a fenntartással élő állam a fenntartás ellenére köteles elismerni a határozatot, ha saját joga 
hasonló tényállás mellett joghatósággal ruházza fel vagy ruházta volna fel hatóságait ilyen 
határozat meghozatalára [20. cikk (3) bekezdés]. Másrészt amennyiben a kötelezett a 
fenntartással élő államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, a szerződő állam köteles 
minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a jogosult érdekében végrehajtható 
határozatot hozzanak [20. cikk (4) bekezdés]. Harmadrészt a 18. életévét be nem töltött 
gyermek tekintetében hozott olyan határozatot, amelyet csak a fenntartás miatt nem lehet 
elismerni, úgy kell tekinteni, mint amely megállapítja a gyermek tartásdíjra való jogosultságát 
a végrehajtás céljából megkeresett államban [20. cikk (5) bekezdés]. 

Végül az 1973. évi hágai végrehajtási egyezményhez hasonlítva feltűnő, hogy a tárgyalófelek 
a kötelezett és a jogosult közös állampolgársága szerinti állam joghatósági okát kiiktatták, és a 
2007. évi hágai egyezményben ez már nem szerepel.250 

2.3.3. A tartási határozat módosítása 
A joghatósági okok egységesítésének elmaradása miatt megoldandó problémaként tornyosult a 
Hágai Konferencia elé, hogy miként kezelhetők az eredeti tartási határozat módosítása vagy új 
határozat hozatala iránt a jogosult szokásos tartózkodási helyétől eltérő államban előterjesztett 
kérelmek az indirekt joghatósági szisztéma keretei között. 

A probléma megoldására a 2007. évi hágai egyezmény egy eljárást korlátozó rendelkezést 
iktatott be, amely annak a gyakori esetnek a megakadályozását célozza, hogy a kötelezett másik 
 
248 Duncan 2003, para. 120. 
249 Walker 2015, 154–155. 
250 Long 2008, 990. 
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államban a tartásdíj módosítása vagy új határozat hozatala iránt eljárást kezdeményezzen, ha az 
eredeti határozatot olyan államban hozták, ahol a jogosult szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik.251 Ennek érdekében a 2007. évi hágai egyezmény 18. cikk (1) bekezdése kimondja, 
hogy amennyiben egy olyan szerződő államban hoztak tartási határozatot, amelyben a jogosult 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, a kötelezett – bizonyos kivételektől eltekintve [18. 
cikk (2) bekezdés] – mindaddig nem nyújthat be másik szerződő államban a határozat 
módosítása vagy új határozat meghozatala iránti kérelmet, amíg a jogosult továbbra is abban az 
államban rendelkezik szokásos tatózkodási hellyel, amelyben a határozatot hozták. 

Ennek megfelelően ha az eredeti határozat meghozatalát követően a kötelezett másik államba 
költözik, a 2007. évi hágai egyezmény 18. cikk (1) bekezdése alapján a kötelezett csak az 
eredeti tartási határozat meghozatalának államában terjeszthet elő annak módosítása iránt 
kérelmet, amennyiben a jogosult szokásos tartózkodási helye változatlan. Ha a tartási határozat 
módosítására e szabály sérelmével más tagállamban sor kerül, a módosító határozat elismerése 
és végrehajtása megtagadható [22. cikk f) pont].  Ha viszont az eredeti határozat meghozatalát 
követően a jogosult létesít másik államban szokásos tartózkodási helyet, a 2007. évi hágai 
egyezmény 18. cikk (1) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés nem alkalmazható; ilyen 
esetben az eredeti határozat módosítsa iránt akár a jogosult, akár a kötelezett e korlátozás nélkül 
indíthat új eljárást.252 A 2007. évi hágai egyezmény 18. cikk (1) bekezdése tehát leginkább egy 
negatív joghatósági szabályként viselkedik.253 

3. Jogfejlődés az Európai Unióban 
Az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény már kezdettől fogva tartalmazott speciális joghatósági 
rendelkezést a tartási kötelezettséggel kapcsolatos igények érvényesítése kapcsán, így az 
általános joghatósági okon (alperes lakóhelye) kívül a tartással kapcsolatos ügyekben lehetővé 
tette a tartásra jogosult lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti állam bíróságai 
előtti perlést [5. cikk 2. pont]. 

Az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény hatályba lépése után néhány évvel került sor az Európai 
Unió első bővítésére, és az újonnan csatlakozó államok (elsősorban az Egyesült Királyság) 
vetették fel azt a problémát, hogy az egyezmény erőteljes vagyonjogi szemlélete és a személyi 
státusz jogi területeit következetesen kizárni kívánó attitűdje ellenére a tartási követelések 
járulékos jelleggel gyakran státuszperekben (pl.: házassági perekben) merülnek fel, amire a 
különös joghatósági szabályok egyáltalán nem reagálnak.254 

 
251 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 415. 
252 Duncan 2003, paras. 121–133.; Rapport Borrás–Degeling 2013, paras. 416–418. 
253 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 419. 
254 Report Jenard 1979, 9–10.; Report Schlosser 1979, paras. 31–36. 
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Erre figyelemmel az 1978. évi csatlakozási egyezmény255 egy további joghatósági okkal 
bővítette a tartási ügyek körét, amelyet később átvett az 1988. évi Luganói Egyezmény256 5. 
cikk 2. pontja, majd a Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontja is. Eszerint amennyiben a tartási ügy 
kimenetele személyi állapotot érintő eljárástól függ, az ilyen eljárásra saját joga alapján 
joghatósággal rendelkező bíróság is joghatósággal rendelkezik, kivéve, ha az említett 
joghatóság kizárólag az egyik fél állampolgárságán alapul. 

A Brüsszel I. rendelet a joghatóság tekintetében változatlanul vette át az 1978. évi csatlakozási 
egyezménnyel kiegészült 1968. évi Brüsszeli Egyezmény 5. cikk 2. pontjában szereplő 
szabályt, egyéb speciális rendelkezést a tartásdíjigények érvényesítése kapcsán nem 
tartalmazott. 

Az EuTR. lényeges változásokat hozott a joghatósági szabályok tekintetében. 
  

 
255 Council Convention of  9 October 1978 on the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of 
judgments in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, 
78/884/EEC; OJ L 304, 30.10.1978, p. 1–102. 
256 1988. szeptember 16-i Luganói Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
bírósági határozatok végrehajtásáról az Európai Közösségek tagállamai, valamint az Izlandi köztársaság, a Norvég 
Királyság és a Svájci Államszövetség között; HL L 319., 1988.11.25., 9. o. 
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VI. fejezet 

Az európai tartási rendelet joghatósági szabályai 

1. Bevezetés 
Már a rendelet szerkezetének áttekintésekor szembetűnő, hogy az EuTR. – eltérően az 1958. 
évi hágai, az 1973. évi hágai végrehajtási és a 2007. évi hágai egyezménytől – közvetlen 
joghatósági szabályokkal operál: az EuTR. a tartásdíj-igények Európai Unión belüli 
érvényesítésének elősegítése érdekében egységesíti a joghatósági szabályokat. Az EuTR. ötféle 
joghatóságot szabályoz: általános (EuTR. 3. cikk), kikötött (EuTR. 4. cikk), az alperes 
megjelenésén alapuló (EuTR. 5. cikk), szubszidiárius (EuTR. 6. cikk) és szükségképpeni 
joghatóságot (EuTR. 7. cikk). Az EuTR. ezen kívül joghatósági szabályokat rögzít a tartásdíj 
tárgyában hozott határozat módosítása (EuTR. 8. cikk), az összefüggő eljárások (EuTR. 13. 
cikk), valamint az ideiglenes és biztosítási intézkedések (EuTR. 14. cikk) körében, lefekteti 
továbbá a bíróság megkeresésére (EuTR. 9. cikk), a joghatóság (EuTR. 10. cikk), az 
elfogadhatóság vizsgálatára (EuTR. 11. cikk), illetőleg perfüggőség (EuTR. 12. cikk) 
feltételeinek fennállására vonatkozó szabályokat.257 

Az EuTR. joghatósági rendelkezései alapvetően a Brüsszel I. rendelet joghatósági 
szabályaiból építkeznek, hangsúlyozva azonban azt, hogy „a tartásra jogosultak érdekeinek 
védelme, valamint a megfelelő uniós igazságszolgáltatás előmozdítása céljából ki kell igazítani 
a 44/2001/EK rendeletből eredő, joghatóságra vonatkozó szabályokat.”258 

Jelentős újítás, egyúttal az európai jog harmadik államok felé terjeszkedésének jele, hogy az 
EuTR. joghatósági rendelkezései (3–14. cikk) univerzális hatályúak, így az a körülmény, hogy 
az alperes szokásos tartózkodási helye egy harmadik államban van, már önmagában nem zárja 
ki az EuTR. joghatósági szabályainak alkalmazhatóságát.259 Az EuTR. joghatósági rendszere 
ugyanakkor zárt rendszert képez, amely kizárja a nemzeti kollíziós jogi joghatósági szabályokra 
való utalást, egyúttal a szubszidiárius és a szükségképpeni joghatósági szabályokkal a 
joghatósági joghézagok minden esetkörét ki kívánja tölteni.260 

A bíróságok a joghatóságukat hivatalból kötelesek vizsgálni, és amennyiben valamely 
tagállam bíróságánál olyan eljárást kezdeményeznek, amely tekintetében az EuTR. értelmében 
nem rendelkezik joghatósággal, a bíróság hivatalból megállapítja joghatóságának hiányát 
(EuTR. 10. cikk). 
 
257 Andrae 2011, 2546. 
258 EuTR. (15) preambulumbekezdés 
259 Ancel/Muir Watt 2010, 481.; Ferrand 2011, 91., 96.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Vorbem. zu Art 3 ff, 
Rn. 2.; EuTR. (15) preambulumbekezdés 
260 Hau 2010a, 60.; EuTR. (15) preambulumbekezdés 
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2. Általános joghatóság 
2.1. Bevezetés 

Az általános joghatósági szabály megalkotásának kiindulópontjául a Brüsszel I. rendelet 2. 
cikkében és 5. cikk 2. pontjában írt rendelkezések szolgáltak, ennek ellenére a szabályozás több 
ponton eltér a Brüsszel I. rendeletben foglaltakról, és az EuTR. – elsősorban a tartásra jogosult 
érdekében – a Brüsszel IIa. rendeletben alkalmazott elvi megoldást követi.261 Ennek 
megfelelően az EuTR. 3. cikke négy párhuzamos, alternatív joghatósági okot határoz meg, 
amelyek között az EuTR. nem állít fel sorrendet, hanem a felperes válásztásától teszi függővé 
a fórum kiválasztását.262 A joghatósági okok alternatív jellegéből szükségszerűen következik a 
forum shopping lehetősége, így a felperes mérlegelheti, hogy a szóba jöhető államok közül 
melyik állam eljárása a legkedvezőbb számára.263  

Az elvi megoldás ellenére az EuTR. általános joghatósági szabályai némiképp el is térnek a 
Brüsszel IIa. rendeletben foglalt szabályoktól. Egyfelől az EuTR. nem tartalmaz a Brüsszel IIa. 
rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pont első és második francia bekezdéséhez hasonló, a felek 
közös szokásos tartózkodási helyével kapcsolatos joghatósági okot. Másfelől a felperesi 
szokásos tartózkodási helyhez igazodó joghatósági szabályokat a Brüsszel IIa. rendelet időbeli 
korláthoz – egy éves vagy hat hónapos tartózkodáshoz – köti [Brüsszel IIa. rendelet 3. cikk (1) 
bekezdés a) pont ötödik és hatodik francia bekezdés] a felperesi joghatósági ok 
érvényesülésének korlátozása miatt, az EuTR. viszont ilyen korlátozást nem tartalmaz, nyilván 
a tartásra jogosult gyengébb helyzetének vélelmezése okán.264 

Az EuTR. 3. cikke a joghatósággal rendelkező tagállamon túl az illetékes bíróságot is 
kijelöli.265 

2.2. A szokásos tartózkodási hely 
Az EuTR. 3. cikk a) és b) pontja értelmében a felperes választása szerint a tagállamokban a 
tartási kötelezettség tárgyában joghatósággal rendelkezik az a bíróság, amelynek illetékességi 
területén az alperes vagy a tartásra jogosult szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. Az 
alperes szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok indoka magyarázatra nem 
szorul, a tartásra jogosult szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok kapcsán pedig 
az Európai Bíróság már a Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontjához kapcsolódóan kifejtette, hogy 
a tartási kötelezettségekre irányadó joghatósági szabályokkal kapcsolatos eltérés célja, hogy az 
ilyen eljárásban részt vevő gyengébbik félnek tekintett tartásra jogosult számára különleges 
 
261 COM (2006) 206; Gruber 2010, 132.; Gallant 2011, para. 311.; Hau 2010b, 516. 
262 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 3, Rn. 5., 10. 
263 Geimer/Schütze/Reuß 2015, Art. 3, Rn. 11. 
264 Walker 2015, 56. 
265 Sanders- és Huber-ítélet, C–400/13. és 408/13. sz. egyesített ügyek, EU:C:2014:2461, 30.; Kengyel/Harsági 
2009, 254.; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 28.; Ferrand 2011, 92.; Wopera 2012, 280. 
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védelmet biztosítson,266 továbbá az, hogy a jogosult és az illetékes bíróság közötti közelség 
biztosított legyen.267 

Az EuTR. 3. cikk a)–b) pontjai a Brüsszel I. rendelet 2. cikkében és 5. cikk 2. pontjában írt 
joghatósági szabályt veszik át azzal a lényeges változtatással, hogy kapcsolóelvként a 
„lakóhely” helyett az európai családjogi szabályozásban általánossá vált „szokásos tartózkodási 
helyet” jelölik ki.268  

A szokásos tartózkodási helyet mint központi fogalmat az EuTR. nem határozza meg, de a 
fogalmat – a Brüsszel I. rendelet 59. cikkében megjelölt lakóhely fogalmától eltérően – 
autonóm módon kell értelmezni, hiszen az EuTR. kifejezett utalást nem tartalmaz a nemzeti 
jogokra.269 A fogalmat az európai családjog joghatósági „színpadára” állító Brüsszel II. 
Egyezményhez fűzött Borrás-jelentés értelmében a szokásos tartózkodási hely „az a 
meghatározott hely, ahol a személy a tartósság igényével érdekeltségeinek állandó vagy 
szokásos központját alakította ki, az ilyen tartózkodási hely meghatározása érdekében 
valamennyi jelentős tényt figyelembe véve.”270 A Borrás-jelentés megerősítésképp hivatkozik 
az Európai Bíróság gyakorlatára. 

Az Európai Bíróság a jelentés elkészítését megelőzően már valóban többször foglalkozott a 
szokásos tartózkodási hely fogalmával, azonban nem a polgári és igazságügyi együttműködés 
területén.271 A di Paolo ügyben (1977) az Európai Bíróság a szociális biztonsági rendszereknek 
a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK rendelet 71. cikkében szereplő fogalmat értelmezve kimondta, hogy a 
tartózkodási hely arra az államra korlátozódik, ahol „a munkavállaló szokásosan tartózkodik és 
ahol az érdekeinek szokásos központja található.”272 Az Európai Bíróság a Ryborg-ügyben 
(1991) hozott ítéletében a(z) – egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik 
tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 
83/182/EGK irányelv 7. cikkében szereplő – szokásos tartózkodási hely fogalmának 
értelmezése során úgy fogalmazott, hogy az „megfelel az érintett személy érdekei állandó 
központjának.”273 A Fernández-ügyben (1994) az Európai Bíróság a Személyzeti Szabályzat 
(1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet) VII. sz. melléklete 4. 
 
266 Farrell‑ítélet, C‑295/95, EU:C:1997:168, 19. pont; Blijdenstein‑ítélet, C‑433/01, EU:C:2004:21, 29. és 30. pont 
267 Sanders- és Huber-ítélet, C-400/13. és C-408/13. sz. egyesített ügyek, EU:C:2014:2461, 28. 
268 Bambust 2009, 383. 
269 A-ítélet, C–523/07, EU:C:2009:225, 34.; Mercredi-ítélet, C–497/10 PPU, EU:C:2010:829, 45–46.; Hau 2010a, 
62.; Hau 2010b, 516.; Bambust 2009, 383. 
270 Report Borrás 1998, C 221/38. 
271 Rogerson, Pippa: Collier’s Conflict of laws. Fourth Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. 36–37. 
272 Di Paolo ítélet, 76/76, EU:C:1977:32, 17. Az említett rendelet értelmezéssel érintett 71. cikk (1) bekezdés b) 
pont ii) alpontjának magyar fordítása a „lakóhelye szerinti tagállamban” fordulatot tartalmazza. Az angol nyelvű 
szövegváltozat a „the member state in which he resides” („a tagállam, amelyben tartózkodik”), a francia nyelvű 
szövegváltozat a „l’état membre où il réside” („a tagállam, ahol tartózkodik”) fordulatot használja. 
273 Ryborg-ítélet, C–297/89, EU:C:1991:160, 28. Az említett irányelv értelmezéssel érintett 7. cikkének magyar 
fordítása a „szokásos tartózkodási hely” fordulatot használja, azonban az angol szövegváltozat a „normal 
residence” („rendes tartózkodás”), a francia szövegváltozat a „résidence normale” („rendes tartózkodás”), a német 
szövegváltozat a „gewöhnlicher Wohnsitz” („szokásos lakóhely”) fordulatot használja. 
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cikkében írt „szokásos tartózkodási hely” fogalmát vizsgálva rámutatott, hogy „a bíróság 
állandó gyakorlata szerint ez az a hely, amelyet az érintett érdekei állandó vagy szokásos 
központjául a tartósság szándékával választ, figyelembe véve az ilyen tartózkodási hely 
meghatározásakor valamennyi jelentős ténybeli szempontot.”274  

A jogirodalomban gyakran hivatkozott Swaddling-ügyben (1999) az Európai Bíróság a 
fentebb kiemelt di Paolo ügyben is értelmezett 1408/71/EGK rendeletnek – jelen esetben a 10a. 
cikkében szereplő – tartózkodási hely fogalmát értelmezte ismét. Az Európai Bíróság a korábbi 
értelmezést kiegészítette, és kifejtette, hogy „a tartózkodási hely arra az államra mutat, ahol az 
érintett személy szokásosan tartózkodik, és ahol az érdekei szokásos központja található. Ebben 
a szövegösszefüggésben figyelembe kell venni az alkalmazott személy családi helyzetét; azokat 
az okokat, amelyek a költözésre késztették; a tartózkodása időtartamát és folyamatosságát; azt 
a tényt, hogy állandó alkalmazásban áll; végül a munkavállaló összes körülményből következő 
szándékát.”275 Az Európai Bíróság az ügyben hangsúlyozta azt is, hogy a szokásos tartózkodási 
hely a letelepedés szándékán túl feltételezi egy bizonyos időtartam eltöltését is az adott 
államban, ami a szociális biztonság területén bizonyosan meg kell haladja a konkrét esetben 
meglévő nyolchetes időtartamot.276 

Lényegében a Swaddling-ügyben összegzett elveket adaptálta az Európai Bíróság az európai 
családjogi ítélkezése területére. A Brüsszel IIa. rendelet 8. cikk (1) bekezdésében szereplő, a 
„gyermek szokásos tartózkodási helye” fogalmát értelmező A-ügyben (2009) és Mercredi-
ügyben (2010) hozott ítéletekben az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy a szokásos 
tartózkodást az különbözteti meg a pusztán átmeneti jelenléttől, hogy annak rendszerint el kell 
érnie egy bizonyos időtartamot ahhoz, hogy kellő állandóságot tükrözzön.277 Mivel az EuTR. 
nem ír elő minimális időtartamot ennek konkrétabb megragadásához, ezért a kellő állandóságot 
a nemzeti bíróságnak az adott ügy konkrét tényállásának valamennyi körülménye alapján a 
szociális és családi környezetbe való beilleszkedés „mérésével” kell megítélnie. E tekintetben 
figyelembe kell venni különösen a család adott tagállam területén való tartózkodásának 
időtartamát, szabályszerűségét, az e tagállam területén való tartózkodás, illetve az e tagállamba 
való költözés körülményeit és indokait, az állampolgárságot, az iskoláztatás helyét és 
körülményeit, a nyelvismeretet, valamint az említett tagállamban kialakított családi és szociális 
kapcsolatokat.278 

Az Európai Bíróság még nem foglalkozott a Brüsszel IIa. rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő, a házasfelek közös, illetőleg az egyik házasfél szokásos tartózkodási 
helyének fogalmával, sem az EuTR. 3. cikkében szerepelő „alperes” vagy „tartásra jogosult” 
szokásos tartózkodási helyének fogalmával. Felmerül ezért a kérdés, hogy e személyek 
 
274 Fernández-ítélet, C–452/93 P, EU:C:1994:332, Nr. 22. 
275 Swaddling-ítélet, C–90/97, EU:C:1999:96, 29.; Ez az értelmezés később az Elsőfokú Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlatában is megjelent, így például a Romeu-ítéletben, T–298/02, EU:T:2005:369, 51. 
276 Swaddling-ítélet, C–90/97, EU:C:1999:96, 33. 
277 Mercredi-ítélet, C–497/10 PPU, EU:C:2010:829, 44., 51. 
278 A-ítélet, C–523/07, EU:C:2009:225, 44. 
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szokásos tartózkodási helyének meghatározásakor a Brüsszel IIa. rendelet 8. cikkében szereplő, 
„a gyermek szokásos tartózkodási helye” fogalom, illetőleg a fent kifejtett korábbi ügyekben 
„a tartózkodási hely” fogalom értelmezése során lefektetett kritériumokat lehet-e alkalmazni. 
Wopera e kérdésben úgy foglal állást, hogy a gyermek tartózkodási helyének fogalmából 
„kiszűrhetők olyan kritériumok, melyek szélesebb körű alkalmazást tesznek lehetővé.”279 

A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontjában szereplő „lakóhely” általános kapcsolóelvétől való 
elfordulást és a szokásos tartózkodási hely fogalmára való áttérést több kritika érte a 
jogirodalomban. Kétségtelen, hogy a kontinentális Európa tagállamaiban a jogásztársadalom az 
„actor sequitur forum rei” elvén szocializálódott.280 Ráadásul a szokásos tartózkodási helyre 
mint joghatósági kapcsolóelvre való hivatkozás a bírói jogalkalmazást is komoly próbatétel elé 
állítja, hiszen adott esetben már a joghatóság fennállásának hivatalbóli vizsgálata során 
bizonyításra, így például a fent írt körülmények tisztázása érdekében a felek meghallgatására, 
okiratok csatolására lehet szükség, ami a perek időszerű befejezését nehezíti. Ugyanakkor 
jelentősen árnyalja az összképet, hogy a legújabb európai bírósági ítéletek alapján a szokásos 
tartózkodási hely és a lakóhely fogalma jelentős részben fedik egymást,281 a fogalmi határok 
egyre inkább elmosódnak.282 

2.2. Kapcsolódó általános joghatósági okok 
A felperes választása szerint a tagállamokban a tartási kötelezettség tárgyában joghatósággal 
rendelkezik az a bíróság is, amely saját joga alapján a személyi állapottal vagy a szülői 
felelősséggel kapcsolatos ügyekben joghatósággal rendelkezik, amennyiben a tartási 
kötelezettség megállapítására irányuló kérelem az ügyben járulékos jellegű, kivéve ha ez a 
joghatóság kizárólag valamelyik fél állampolgárságán alapul [EuTR. 3. cikk c)–d) pont]. 

Az EuTR. 3. cikk c)–d) pontjaiban szereplő „tapadó” joghatósági okok megfogalmazását a 
személyi állapottal, illetőleg a szülői felelősséggel kapcsolatos pereknek a tartási ügyekkel való 
szoros jogi összefonódása indokolja. A szabályozás hátterében a pergazdaságossági szempontot 
szem előtt tartó eljáráskoncentráció érdeke áll, hiszen a személyi állapottal és a szülői 
felelősséggel kapcsolatos ügyekben gyakran a tartással kapcsolatos jogi és ténybeli kérdések is 
tisztázhatók.283 

A tartási ügyekre az a bíróság is joghatósággal rendelkezik, amely saját joga alapján a 
személyi állapottal vagy a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben joghatósággal 
rendelkezik. E két joghatósági szabály alkalmazásának az alábbi együttes feltételei vannak: 

ad a) A tartással kapcsolatos kereset megindításakor a személyi állapot, illetőleg a szülői 
felelősség tárgyában indult pernek folyamatban kell lennie.284 Ez a feltétel abból következik, 
 
279 Wopera 2013a, 3. 
280 Gottwald 2007, 14. 
281 Gombos 2016, 181. 
282 Czigler 2011, 55. 
283 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 3, Rn. 29. 
284 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 3. Rn. 47.; A-ítélet, C–184/14, EU:C:2015:479, 47–48. 
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hogy az EuTR. 3. cikk c)–d) pontjaiban szereplő joghatósági okok tapadó jellegűek. Az eljárás 
folyamatban létének megállapításához elegendő az eljárások együttes megindítása is.285 

A személyi állapottal kapcsolatos perek a házasság felbontása, a különválás vagy a házasság 
érvénytelenítése iránt folyó eljárások [Brüsszel IIa. rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont; 2. 
cikk 4. pont], házasság és az élettársi kapcsolat létezésének vagy nemlétezésének 
megállapítására irányuló perek, függetlenül attól, hogy azonos vagy különnemű személyekről 
van szó, továbbá a származás megállapításával kapcsolatos eljárások, így az apaság 
megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, örökbefogadás, illetőleg az annak 
megszüntetése iránti eljárások.286 A szülői felelősség körébe esik egy gyermek személyével, 
illetve vagyonával kapcsolatos valamennyi jog és kötelesség, amelyet valamely természetes 
vagy jogi személy határozat, jogszabály hatálya, illetve jogilag kötelező megállapodás útján 
gyakorol, továbbá magában foglalja a felügyeleti jogot és a láthatási jogot is. Ennek 
megfelelően a szülői felelősség körébe esik valamennyi, a szülői felelősség megállapítására, 
gyakorlására, átruházására, korlátozására vagy megszüntetésére irányuló ügy [Brüsszel IIa. 
rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés; 2. cikk 7. pont]. 

ad b) További feltétel a kapcsolódó joghatósági szabályok alkalmazásához, hogy a tartási 
ügyben eljáró bíróságnak a „saját joga alapján” a személyi állapottal, illetőleg a szülői 
felelősséggel kapcsolatos ügyekben is joghatósággal kell rendelkeznie. Wopera ezzel 
kapcsolatban utal arra, hogy a személyi állapottal, illetőleg a szülői felelősséggel kapcsolatos 
pereknek a tartási ügyekkel való szoros jogi összefonódására tekintettel nem világos, hogy az 
EuTR. 3. cikk c)–d) pontjai miért csak a fórum saját jogára való utalást tartalmazzák, a nemzeti 
joggal szemben elsődlegességet élvező uniós jogra, nevezetesen a Brüsszel IIa. rendeletre való 
utalást azonban nem.287 Az EuTR. szövegezése kétség kívül megtévesztő, de a jogalkotó 
szándéka itt nemcsak a tagállamok belső jogát, hanem – mint a tagállami jog részét – az uniós 
jogot, következésképpen a Brüsszel IIa. rendeletet is felöleli.288 

ad c) A tapadó joghatósági szabály alkalmazásának feltétele az is, hogy a tartási kötelezettség 
megállapítására irányuló kérelem az ügyben járulékos jellegű legyen. Ennek kapcsán az 
Európai Bíróság kifejtette, hogy az EuTR. 3. cikk c) és d) pontjában szereplő „járulékos jellegű 
kérelem” fogalmának tartalmát nem lehet az egyes tagállamok nemzeti joga szerint értékelni, 
hanem azt az unión belül egységesen, vagyis autonóm módon kell értelmezni.289 Az Európai 
Bíróság az A-ügyben (2015) az EuTR. 3. cikk c) és d) pontja közötti kapcsolatot vizsgálta abban 
a helyzetben, amikor az egyik házastárs az egyik tagállamban házasság felbontására 
(különválásra) és ahhoz kapcsolódó járulékos kérdésekre – mint a közös gyermek feletti szülői 
 
285 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 3, Rn. 31. 
286 Saenger/Dörner 2015, EuUntVO, Art. 3, Rn. 8. 
287 Wopera 2012, 281–282. 
288 Ez következik a Tanács 2007. június 28-i ülésének feljegyzéséből. 11281/07 JUSTCIV, 3. cikk 2. sz. lábjegyzet. 
Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 36.; Hau 2010, 63.; Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, 
Art. 3, Rn. 31. 
289 A-ítélet, C–184/14, EU:C:2015:479, 30–32. 
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felelősség rendezése és gyermektartás megállapítására – irányuló személyállapoti pert, míg a 
másik házastárs egy másik tagállamban a közös gyermek feletti szülői felelősség rendezése és 
gyermektartásdíj megállapítása iránt indít keresetet. Az Európai Bíróság arra a kérdésre kereste 
a választ, hogy ilyen esetben, amikor a szülők közötti személyállapoti és a közös gyermek szülői 
felelősségének rendezése iránti eljárás is folyamatban van, a gyermek vonatkozásában fennálló 
tartási kötelezettség megállapítására irányuló kérelmek csupán a szülői felelősségre vonatkozó 
eljárásban járulékos jellegűek, vagy pedig e kérelmeket a személyi állapotra vonatkozó 
eljárásban is járulékos jellegűeknek lehet tekinteni. Ennek kapcsán az Európai Bíróság azt 
állapította meg, hogy az EuTR. 3. cikkének c) és d) pontja – követve a Brüsszel IIa. rendelet 
logikáját – a joghatóság‑megosztási szempontokat illetően aszerint tesz különbséget a bírósági 
eljárások között, hogy azok a házastársak közötti jogokra és kötelezettségekre, vagy a 
szülőknek a gyermekük tekintetében fennálló jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak. Az 
Európai Bíróság kimondta, hogy a kiskorú gyermekek vonatkozásában fennálló tartási 
kötelezettség megállapítására irányuló kérelem – a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem 
előtt tartva – a szülői felelősségre vonatkozó eljáráshoz kapcsolódik szorosan, ugyanis a szülői 
felelősségre vonatkozó ügyek elbírálására joghatósággal rendelkező bíróság az, amelyik 
legjobban értékelni tudja a gyermek vonatkozásában fennálló tartási kötelezettség 
megállapítására irányuló kérelemmel kapcsolatos kérdéseket, és e bíróság tudja legjobban 
megállapítani az említett, a gyermek ellátásával és tanulmányaival kapcsolatos költségekhez 
való hozzájárulásra irányuló kötelezettség összegét, hozzáigazítva azt a felügyelet megállapított 
– közös vagy kizárólagos – módjához, a kapcsolattartási joghoz, e jog időtartamához, és más, 
az előtte folyamatban lévő eljárásban felhozott, a szülői felelősség gyakorlásával kapcsolatos 
ténybeli elemekhez.290 

Ennélfogva az EuTR. 3. cikke c) és d) pontjának megszövegezéséből, célkitűzéseiből és 
összefüggéseiből az következik, hogy ha két bíróság előtt van eljárás folyamatban, mégpedig 
az egyik előtt a kiskorú gyermek(ek) szüleinek különválására vagy házasságuk felbontására 
vonatkozóan, a másik előtt e gyermek(ek) kapcsán fennálló szülői felelősségre vonatkozóan, 
akkor a gyermek(ek) vonatkozásában fennálló tartási kötelezettség megállapítására irányuló 
kérelem nem minősülhet járulékos jellegűnek mind az EuTR. 3. cikkének d) pontja szerinti 
szülői felelősségre vonatkozó eljárásban, mind az EuTR. 3. cikkének c) pontja szerinti személyi 
állapotra vonatkozó eljárásban; a tartási kérelem ilyenkor csupán a szülői felelősségre 
vonatkozó eljárásban minősülhet járulékos jellegűnek.291 

A tartási kérelem járulékos jellege a szülői felelősség meghatározására irányuló kérelemhez 
képest [EuTR. 3. cikk d) pont] a szülői felelősség és tartási kötelezettség tárgyában jogerőre 
emelkedett határozat későbbi megváltoztatása iránti kérelem esetén is megmutatkozik. Az 
eredeti tagállam hatóságai a határozat módosítása iránti kérelem elbírálására csak akkor 

 
290 A-ítélet, C–184/14, EU:C:2015:479, 34., 37–40., 43. 
291 A-ítélet, C–184/14, EU:C:2015:479, 47. 
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rendelkeznek joghatósággal, amennyiben a gyermek szokásos tartózkodási helye továbbra is az 
eredeti tagállam területén található. A szokásos tartózkodási hely megváltozása esetén nem az 
alaphatározat meghozatalának tagállama a meghatározó, hanem az, hogy a módosítás iránti 
kérelem előterjesztése időpontjában hol található a gyermek szokásos tartózkodási helye.292 

ad d) A fenti együttes pozitív feltételeken túl negatív feltétel az EuTR. 3. cikk c) és d) 
pontjában foglalt joghatósági szabályok alkalmazásához, hogy amennyiben a főkérdésre 
alkalmazott joghatósági szabály kizárólag az egyik fél állampolgárságán alapul, a joghatóság 
exorbitánsnak (kapcsolatszegénynek) minősül, és ebben az esetben a tartási igény elbírálása 
csak akkor kapcsolható össze a személyi állapottal vagy a szülői felelősséggel kapcsolatos 
keresetről való döntéssel, ha a tartási jogvitára az EuTR. 3. cikk a)–b) pontjai vagy 4–7. cikkei 
alapján a joghatóság megállapítható. E szabály nyilvánvalóan az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés kiküszöbölését szolgálja.293 

2.3. Értékelés 
Az EuTR. általános joghatósági szabályaival azonosulni lehet mindaddig, amíg önálló tartási 
jogvitáról van szó. Önálló tartási jogvita esetén a felperes választásától függően az EuTR. 3. 
cikk a) és b) pontjában szereplő joghatósági okok jöhetnek szóba, amelyek teljesen kiszolgálják 
a tartásra jogosult érdekeit. 

Az EuTR. általános joghatósági rendszere hatékonysági szempontú megítélése azonban 
egészen más megvilágításba helyeződik, ha azt összevetjük a Brüsszel IIa. rendelet általános 
joghatósági rendjével. Mivel a két rendelet joghatósági szabályai részben eltérnek egymástól, 
ráadásul mindkét rendelet hiearchia nélküli joghatósági rendet követ, így semmi akadálya 
annak, hogy a házassági per és a tartási per egyidőben más-más fórum előtt folyjon. Ráadásul 
az eljárások egyidejű kettéágazását „szentesítette” az Európai Bíróság abban az esetben is, 
amikor a tartási kérelem járulékos eleme a házassági és a szülői felelősséggel összefüggő 
jogvitának is, ugyanis ilyen esetben a kiskorú gyermek tartása iránti igényt a szülői 
felelősséggel kapcsolatos jogvitához kapcsolta.294 Noha ebben a kérdésben állásfoglalás még 
nem történt az Európai Bíróság részéről, de tovább színesítheti a képet az a kérdés, hogy 
egyidejű eljárások esetén a házastársi tartás iránti kérelem a személyállapoti perrel vagy a szülői 
felelősség rendezésével kapcsolatos jogvitához kapcsolódik-e szorosabban járulékos jelleggel. 

A valós gyakorlati probléma megoldására egyre erősebbek azok a hangok, amelyek 
hierachikus vagy lépcsőzetes joghatósági okok megalkotásáért kiáltanak.295 

A jövő kihívása az is, hogy az EuTR. általános joghatósági szabályai nem veszik figyelembe 
kellőképpen a közintézmények mint jogosultak által a tartásra kötelezettel szembeni 
regresszkeresetek elbírálására irányadó joghatóságot. A tapadó joghatósági okok [EuTR. 3. 
 
292 W-ítélet, C–499/15, EU:C:2017:118, 70. 
293 Hau 2010, 63–64. 
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cikk c) és d) pont] e kérelmekre nyilvánvalóan nem alkalmazhatók,296 a tartásra jogosult 
szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok pedig az EuTR. 64. cikk (1) 
bekezdésében foglalt egyértelmű rendelkezésből következően nem jöhet szóba, így a 
közintézmény kizárólag az alperes szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban [EuTR. 3. 
cikk a) pont] indíthat ilyen keresetet, vagyis a közintézmény választási szabadsága csak 
látszólagos. 

3. Kikötött joghatóság 
Az EuTR. – meghatározott feltételek teljesülése esetén – lehetővé teszi a joghatóság kikötését 
(forum prorogatum), mellyel a felek – eltérő megállapodás hiányában – a kikötött tagállami 
bíróságot kizárólagos joghatósággal ruházzák fel. 

A joghatóság-választás szabályozásának bázisát a Brüsszel I. rendelet 23. cikke képezi. Mivel 
azonban az EuTR. koncepciója abból indul ki, hogy a joghatósági kikötés nem áll a tartásra 
jogosult érdekében, az EuTR. a felek választási jogát korlátozza, az alaki feltételen pedig 
szigorít.297 Így egyrészt „a gyengébb fél védelmének biztosítása érdekében” a tizennyolc évnél 
fiatalabb gyermekekre vonatkozó tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvita esetén nincs 
lehetőség az eljáró bíróság joghatóságának kikötésére [EuTR. 4. cikk (3) bekezdés].298 A szabad 
fórumválasztás jogának e jelentős korlátozását többen is kritika tárgyává tették, utalva arra, 
hogy a Brüsszel I. rendelet 23. cikkének szabályának gyakorlati alkalmazásával a tartási 
rendelet keretei között sem adódna probléma.299 Gottwald jogilag „túltökéletesítettnek” és 
szükségtelennek minősíti az EuTR. joghatósági megállapodás kötését kizáró szabályát, 
rámutatva, hogy a kiskorú gyermekekre vonatkozó tartási kötelezettséggel kapcsolatos 
jogvitákban a joghatósági megállapodásból a tartásra jogosult számára hátrány, „jogrövidülés” 
nem, előny viszont annál több származhat.300  

Másrészt – a Hess által mérsékelt cinizmussal „bámulatosan liberálisnak” jellemzett 
szabályozás szerint – az EuTR. 4. cikk (2) bekezdése megköveteli az eljáró bíróság 
joghatóságának kikötésére való megállapodás írásba foglalását, ugyanakkor azzal a nagyfokú 
engedménnyel, hogy minden, a megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon 
történő közlést is (pl.: e-mail, sms) az írásos formával egyenértékűnek tekint.301 

Harmadrészt az EuTR. korlátozza a tartási kötelezettségről való joghatósági megállapodás 
kiköthető joghatósági kapcsolóelvét.302 A tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvita esetén – 
kivéve a házastársak, illetőleg a volt házastársak közötti tartási kötelezettséggel kapcsolatos 
 
296 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 3, Rn. 30. 
297 Gruber 2010, 133.; COM (2006) 206 
298 Ancel/Muir Watt 2010, 467.; EuTR. (19) preambulumbekezdés 
299 Bremner 2010, 15.; Ferrand 2011, 95.; Hellner 2008, 349. 
300 Gottwald 2007, 15. 
301 Hess 2010, 428.; Hess 2011, 31. 
302 Abendroth 2014, 465–466. 
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jogvitákat – a joghatósági kapcsolóelv valamelyik fél szokásos tartózkodási helye vagy 
állampolgársága szerinti tagállam lehet. Ez utóbbi kapcsolóelv vonatkozásában az 
állampolgárság fogalmát Írország és az Egyesült Királyság esetében a „domicile” (lakóhely) 
helyettesíti [EuTR. 2. cikk (3) bekezdés]. A házastársak, illetőleg a volt házastársak közötti 
tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvita a házassággal kapcsolatos jogvitára joghatósággal 
rendelkező bírósághoz kapcsolható (kikötött tapadó joghatóság), vagy a jogvitára az utolsó, 
legalább egy éven át közös szokásos tartózkodási hely tagállama szerinti bíróság joghatósága 
is kiköthető. 

A joghatóság-választás korlátait ugyanakkor szorosan kell értelmezni, hiszen az EuTR. 
szabályozási szándéka alapvetően abból indul ki, hogy a jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a 
felek autonómiájának javítása érdekében lehetővé kell tenni a felek számára, hogy a 
meghatározott kapcsolótényezők függvényében közös megegyezéssel kiválasszák a 
joghatósággal rendelkező bíróságot.303 

4. Az alperes megjelenésén alapuló joghatóság 
Az EuTR. a Brüsszel I. rendelethez hasonlóan lehetővé teszi, hogy az alperes joghatósági 
kifogás előterjesztése nélküli megjelenése megalapítsa a tagállami bíróság joghatóságát, 
függetlenül attól, hogy az EuTR. egyéb rendelkezései alapján a joghatóság fennáll-e avagy sem. 
Hangsúlyozandó, hogy e rendelkezés – a magyar fordítás ellenére – nemcsak az alperes 
személyes megjelenése, hanem – tágabb értelemben – az írásban történt perbebocsátkozása 
esetén is alkalmazható.304 A „perbebocsátkozást” autonóm módon és megszorítóan kell 
értelmezni.305 Az alperes perbebocsátkozása minden olyan védekezésre irányuló perbeli 
cselekmény, amely közvetlenül a kereset elutasítását célozza.306 

Az EuTR. 5. cikkében foglalt rendelkezés lényegében a Brüsszel I. rendelet 24. cikkében írt 
rendelkezéssel azonos, és hatása is ugyanaz: ha az alperes a joghatósággal egyébként nem 
rendelkező tagállam bírósága előtt védekezést terjeszt elő, de nem terjeszt elő a bíróság 
joghatóságának hiányára vonatkozó kifogást, a joghatóságot – tekintet nélkül az EuTR. egyéb 
joghatósági rendelkezéseire – meg kell állapítani, mivel az alperes perbebocsátkozása a 
joghatóság hallgatólagos elfogadásának, vagyis hallgatólagos joghatósági megállapodásnak 
minősül.307 A kifogás nélküli perbebocsátkozás nemcsak a joghatóságot, hanem annak a 
bíróságnak az illetékességét is megalapítja, amely előtt az alperes perbe bocsátkozott.308 

 
303 EuTR. (19) preambulumbekezdés 
304 Goldbet Sportwetten ítélet, C-144/12, EU:C:2013:393, 27. 
305 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 5, Rn. 5. 
306 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 50.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 5, Rn. 8. 
307 Bilas-ítélet, C-111/09, EU:C:2010:290, 21., 33.; Cartier parfums lunettes és Axa Corporate Solutions Assurance 
ítélet, C‑1/13, EU:C:2014:109, 34.; A-ítélet, C-112/13, EU:C:2014:2195, 52–53.; Wopera 2012, 283. 
308 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 5, Rn. 3., 15. 
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Ez a szabály ugyanakkor nem alkalmazható, ha az alperes a bíróság joghatósága hiányának 
kifogásolása céljából jelent meg a bíróság előtt [EuTR. 5. cikk]. Természetesen a joghatósági 
kifogás előterjesztése érdekében a bíróság előtt nem kötelező megjelenni, az írásban is 
előterjeszthető akár az eljárás kezdetén.309 

Noha a joghatósági kikötéshez hasonlóan a joghatóság kifogásolása nélküli perbebocsátkozás 
is joghatósági megállapodásnak minősül, az EuTR. e megállapodás létrejöttét egyáltalán nem 
szorítja korlátok közé, így semmi akadálya a hallgatólagos joghatósági megállapodás 
létrejöttének a tizennyolc évnél fiatalabb gyermekekre vonatkozó tartási kötelezettséggel 
kapcsolatos jogvita esetén sem.310 Ez nyilvánvalóan ellentmondásos helyzetet eredményez, 
hiszen kifejezett írásbeli megállapodással csak korlátozott körben, míg ráutaló magatartással 
minden további nélkül meg lehet állapodni a joghatóságról. Álláspontom szerint a kiskorú 
gyermek tartása iránt folyó perekben az írásbeli joghatósági megállapodás megkötésénél 
szükségtelen az EuTR. 4. cikk (3) bekezdésében foglalt tilalom fenntartása, hiszen az uniós 
államokban a kiskorú gyermek nevében egyébként is nagykorú képviselője jár el. Ugyanakkor 
a hallgatólagos megállapodás esetén a Brüsszel Ia. rendeletnek a védendő „gyengébb felek” 
érdekében megfogalmazott 26. cikk (2) bekezdése szerintihez hasonló biztosíték kialakítása 
lenne célravezető.311 Ennek megfelelően ha a tartásra jogosult az alperes, a bíróságnak – mielőtt 
megállapítaná joghatóságát – gondoskodnia kellene arról, hogy az alperest tájékoztassák a 
bíróság joghatóságának kifogásolásához fűződő jogáról, valamint a perbe bocsátkozás, illetve 
a perbe nem bocsátkozás következményeiről. 

5. Szubszidiárius joghatóság 
Az EuTR. joghatósági szabályai univerzális hatályúak, és zárt rendszert képeznek úgy, hogy 
egyúttal igyekszik elkerülni a nemzeti jog joghatósági szabályaira való visszautalást is, ezért a 
tartási rendelet szubszidiárius joghatóságot is bevezet.312 Ennek megfelelően a felek közös 
állampolgársága szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal, ha az általános, a 
kikötött és az alperes megjelenésén alapuló joghatósági okok egyike sem alkalmazható, továbbá 
a Luganói Egyezmény rendelkezései alapján az egyezmény nem tagállam részes államának 
(Izland, Norvégia, Svájc) bíróságai sem rendelkeznek joghatósággal (EuTR. 6. cikk).  

Az állampolgárság fogalmát Írország és az Egyesült Királyság esetében a „domicile” 
(lakóhely) helyettesíti [EuTR. 2. cikk (3) bekezdés]. 

Furcsa a közös állampolgárság elvéhez való visszatérés, hiszen az Európai Unióban a 
Brüsszeli Egyezmény megalkotása óta az állampolgárság mint joghatósági kapcsolótényező 

 
309 Bambust 2009, 384. 
310 Gruber 2010, 134.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 5, Rn. 1.; Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, 
Art. 5, Rn. 3. 
311 Walker 2015, 67. 
312 Gallant 2011, 323. pont; EuTR. (15) preambulumbekezdés 



89 
 

eltörlésén munkálkodnak.313 A felek közös állampolgársága mint kapcsolóelv az Európai 
Unióban való letelepedés hiányában nem is meggyőző, tulajdonképpen exorbitáns joghatósági 
okról van szó, amely erőteljesen a forum shopping veszélyét rejti magában.314 

Az Európai Bizottság közleménye szerint „ez a szabályozás növeli a jogi kiszámíthatóságot, 
és lefedi az összes olyan esetet, amelyben az Európai Közösséggel fennálló kapcsolat 
jogszerűen megállapítható.”315 Ugyanakkor – egyetértve Hellner és Bremner álláspontjával – 
az EuTR. említést sem tesz például a végrehajtás alá vonható jövedelem vagy vagyontárgy 
helye szerinti tagállam joghatóságáról, márpedig – kisegítő joghatósági okként – a későbbi 
esetleges végrehajtási eljárás szempontjait is figyelembe véve adott esetben sokkal szorosabb 
kapcsolódást jelent, mint a felek közös állampolgársága szerinti tagállam.316 Jelenleg csak az 
EuTR. 7. cikke szerinti szükségképpeni joghatóság körében képzelhető el a végrehajtás alá 
vonható jövedelem vagy vagyontárgy helye szerinti tagállam joghatósága. 

A szubszidiárius joghatóság alkalmazása gyakorlatilag akkor jöhet szóba, ha valamely uniós 
tagállam állampolgárai az Unió területén nem rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel. 

Az EuTR. 6. cikke kizárólag a joghatóságot alapítja meg, a hatásköri és illetékességi 
szabályokra a nemzeti jog, hazánkban a Pp. az irányadó.317 Mivel a Pp. 29. §-a szerinti általános 
és a Pp. 34. § (1) bekezdése szerinti különös (vagylagos) illetékességi ok a fenti joghatósági 
okokkal többnyire párhuzamos (kivétel: a lakóhely szerinti illetékességi ok), a Pp. pedig 
szükségképpeni illetékességet nem határoz meg, így a szubszidiárius joghatósági ok fennállása 
esetén könnyen lehetséges, hogy csak a bíróság kijelölése útján határozható meg az illetékes 
bíróság [Pp. 46. § (1) bekezdés, 45. § (2) bekezdés c) pont].318 Álláspontom szerint ennek 
elkerülése miatt – a német joghoz hasonlóan – szükséges lenne rögzíteni egy illetékességgel 
rendelkező bíróságot.319 

6. Szükségképpeni joghatóság 
Kivételes esetben az EuTR. lehetővé teszi a joghatóság megállapítását a kisegítő vagy 
szükségképpeni joghatóság (forum necessitatis) szabályával. Alkalmazásának alapfeltétele, 
hogy az általános, a kikötött, az alperes megjelenésén alapuló és a szubszidiárius joghatósági 
okok (EuTR. 3–6. cikk) egyike sem alkalmazható. Ezen kívül a félnek igazolnia kell, hogy az 
eljárás megindítása vagy lefolytatása „ésszerűtlen” vagy „lehetetlen” lenne egy olyan harmadik 

 
313 Ancel/Muir Watt 2010, 468. 
314 Bremner 2010, 14.; Hau 2010b, 517. 
315 COM (2006) 206. 
316 Hellner 2008, 348.; Bremner 2010, 15. 
317 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 51. 
318 Bóka 2016, 275. 
319 A német Auslandsunterhaltsgesetz 27. §-a az ilyen esetekre a berlini Amtsgericht Pankow-Weißensee 
kizárólagos illetékességét rögzíti. 
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államban, amelyhez a jogvita szorosan kötődik (EuTR. 7. cikk). Az EuTR. ugyanakkor 
kielégítő mértékű kapcsolatot ír elő a megkeresett bíróság és a jogvita tárgya között.320  

A svájci jog által inspirált szükségképpeni joghatóság alkalmazása mindig kivételes, egyedi 
esetet feltételez.321 Az EuTR. szerint ilyen kivételes eset állhat fenn, ha az érintett harmadik 
államban például polgárháború miatt nincs lehetőség az eljárás lefolytatására, vagy ha a 
felperestől ésszerűen nem várható el, hogy az említett államban eljárást kezdeményezzen vagy 
abban részt vegyen. A forum necessitatis elvén alapuló joghatóság azonban kizárólag abban az 
esetben gyakorolható, ha a jogvita a felhívott bíróság szerinti tagállammal elegendően szoros 
kapcsolatban áll, például az egyik fél állampolgársága alapján.322 Ferrand és Garber szerint 
adott esetben „a kielégítően szoros kapcsolat” megállapításához elegendő lehet az érintett 
tagállamban való „egyszerű tartózkodás” is, habár ennek ellentmond az EuTR. (32) 
preambulumbekezdése, amely a központi hatóságok jogi segítségnyújtására alkalmazandó 
„illetékességi” szabályt értelmezi.323 Eszerint az annak meghatározásához használt kritérium, 
hogy egy személy jogosult-e egy adott központi hatóságtól segítséget kérni, kevésbé szigorúnak 
kell lenni, mint az e rendeletben más helyütt alkalmazott „szokásos tartózkodási hely” kapcsoló 
tényezője, a „tartózkodási hely” kritériuma ugyanakkor nem jelenthet puszta ott-
tartózkodást.324  

Álláspontom szerint az EuTR. 7. cikkében foglalt joghatósági szabály alapján lehetséges a 
végrehajtás alá vonható jövedelem vagy vagyontárgy helye szerinti tagállamban való perlés is. 
Mivel az EuTR. 7. cikke csak joghatóságot állapít meg, az illetékes bíróság meghatározásának 
hézagos magyar szabályozásával kapcsolatosan a szubszidiárius joghatóságnál írt probléma 
megfelelően irányadó itt is. 

7. A joghatóság fennmaradása 
Az EuTR. a tartási ügyben hozott határozat kötelezett által kezdeményezett megváltoztatására 
vagy új határozat meghozatalára irányuló eljárásokban korlátozza a joghatóságot, és ilyen 
esetben az alap-, illetőleg a korábbi határozatot hozó tagállami bíróság vagy a 2007. évi hágai 
egyezmény szerződő államának bírósága joghatósága fennmaradásáról (perpetuatio 
jurisdictionis) rendelkezik.325 Ennek megfelelően a kötelezett nem nyújthat be másik 
tagállamban a határozat módosítására vagy új határozat meghozatalára irányuló kérelmet addig, 
amíg a jogosult továbbra is az alaphatározatot hozó tagállamban rendelkezik szokásos 
tartózkodási hellyel.326 A rendelkezés csak a kötelezettet korlátozza, hiszen a célja annak 
 
320 Hess 2010, 428. 
321 Hau 2010a, 65.  
322 EuTR. (16) preambulumbekezdés 
323 Ferrand 2011, 94. 
324 EuTR. (32) preambulumbekezdés 
325 Ferrand 2011, 95.; Gruber 2010, 135. 
326 Az EuTR. szó szerint átveszi a 2007. évi hágai egyezmény 18. cikkét. 
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megakadályozása, hogy a kötelezett az eredeti határozat megváltoztatása vagy új határozat 
hozatala iránt egy másik állam bíróságához fordulhasson, amíg a jogosult az alaphatározatot 
hozó tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.327 A rendelkezés hatása az, hogy 
az alaphatározatot hozó tagállam bíróságának joghatósága rögzül, amíg a jogosultnak az 
említett tagállamban van a szokásos tartózkodási helye. A határozat módosításának a 
gyermektartásdíj mértékének leszállítása (felemelése), míg az új határozat meghozatalának a 
gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése (megállapítása) iránti kereset minősül. 

Az EuTR. 8. cikke kifejezetten csak a „határozatokra” vonatkozik, ez pedig felveti azt a 
kérdést, hogy a joghatóság fennmaradására megállapított joghatósági szabályok irányadók-e 
akkor is, ha a kereset perbeli egyezség vagy közokirat megváltoztatását célozza. Az EuTR. 48. 
cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet rendelkezései adott esetben alkalmazandók a 
perbeli egyezségekre és közokiratokra is, de nem egyértelmű, hogy e szabály a joghatóság 
szempontjából is egyenrangúnak tekinti-e az egyezségeket és közokiratokat a határozatokkal.328 

Az EuTR. nyitva hagyja azt a kérdést, hogy a gyermektartásdíj-fizetésre kötelezett által 
indított végrehajtási perre (megszüntetési és korlátozási per) a perpetuatio jurisdictionis 
szabálya irányadó-e.329 Véleményem szerint a kérdés nemlegesen válaszolandó meg, hiszen a 
gyermektartásdíj fizetésére kötelezett végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti keresete a 
gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget önmagában nem érinti, tehát nem minősül sem az 
alaphatározat módosításának, sem új határozat hozatalának. Ezt a végkövetkeztetést erősíti a 
Brüsszel I. rendelet 22. cikk 5. pontja (Brüsszel Ia. rendelet 24. cikk 5. pont), amelynek 
értelmében a határozat végrehajtását érintő eljárásban kizárólagos joghatósággal rendelkeznek 
annak a tagállamnak a bíróságai, ahol a határozatot végrehajtották, vagy ahol azt végre kell 
hajtani.  

A joghatóság fennmaradásával kapcsolatos szabály értelmezése során felvetődik a kérdés, 
hogy a joghatóság fennmarad-e akkor is, ha a jogosult szokásos tartózkodási helye az 
alaphatározat meghozatala és az új kereset előterjesztése közötti időben más tagállam (szerződő 
állam) területe lesz, az új kereset előterjesztésekor azonban a jogosult szokásos tartózkodási 
helye ismét megegyezik a korábbi határozat meghozatalakor fennállóval. Álláspontom szerint 
a kérdésre a választ az EuTR. preambuluma adja meg: a rendelet célja az, hogy a különleges 
körülményektől eltekintve a kötelezett csak abban a tagállamban (szerződő államban) 
kezdeményezhesse a már létező, tartásra vonatkozó határozat módosítására vagy új határozat 
meghozatalára irányuló eljárást, amelyben a határozat meghozatalakor a jogosult szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkezett, és amelyben továbbra is szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik.330 Az EuTR. tehát rámutat arra, hogy a perpetuatio juridictionis vizsgálatakor 

 
327 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 415.; Nimmerrichter 2010, 79. 
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csupán két időállapotot, nevezetesen az alaphatározat meghozatalakori és az új kereset 
előterjesztésekori időpontot kell figyelembe venni.  

A joghatóságot korlátozó szabály alól az EuTR. kivételeket fogalmaz meg. A joghatóság nem 
marad fenn, ha 
 a felek a joghatóságról megállapodtak, 
 a jogosult elfogadja a másik tagállam bíróságainak joghatóságát, 
 a 2007. évi hágai egyezményben részes, eredeti eljárás helye szerinti állam illetékes 

hatósága a joghatóságát nem gyakorolhatja, vagy a joghatóságát megtagadja, illetőleg a 
meghozott határozatot nem lehet elismerni vagy végrehajthatónak nyilvánítani [EuTR 8. 
cikk (2) bekezdés a)–d) pont]. 

8. A perfüggőség és az összefüggő eljárások 
Az EuTR. 12. cikkében foglalt perfüggőségre és a 13. cikkében foglalt összefüggő eljárásokra 
vonatkozó szabályozása szinte szó szerint azonos a Brüsszel I. rendelet 27. és 28. cikkeiben 
szereplő szabályozással.  

Perfüggőség akkor áll fenn, ha azonos felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó 
ugyanazon jog iránt különböző tagállamok bíróságai előtt indítottak eljárásokat [EuTR. 12. cikk 
(1) bekezdés]. A perfüggőségnek nem feltétele, hogy a felek ugyanabban a perbeli pozícióban 
álljanak mindegyik eljárásban. Perfüggőség esetén a megelőzés elve érvényesül, vagyis 
amennyiben az elsőként felhívott bíróság joghatósága megállapítást nyer, a később felhívott 
bíróság ennek javára megállapítja saját joghatóságának hiányát, mellyel az elsőként felhívott 
bíróságnak kizárólagos joghatósága keletkezik [EuTR. 12. cikk (2) bekezdés].331 

Összefüggő eljárásokról (konnexitásról) akkor van szó, ha a keresetek között olyan szoros 
kapcsolat áll fenn, hogy az elkülönített eljárásokban hozott, egymásnak ellentmondó 
határozatok elkerülése végett célszerű azokat együttesen tárgyalni és róluk együttesen határozni 
[EuTR. 13. cikk (3) bekezdés]. Összefüggő eljárások esetén is a megelőzés elve érvényesül: a 
később felhívott bíróság valamely fél kérelmére megszüntetheti az eljárást, feltéve, hogy a 
keresetek tekintetében az elsőként felhívott bíróság rendelkezik joghatósággal, és a rá 
vonatkozó jog az eljárások egyesítését lehetővé teszi [EuTR. 13. cikk (2) bekezdés]. 

Az azonos jog iránt indított eljárás (perfüggőség) és a szoros kapcsolatban álló tartási 
követelések (összefüggő eljárás) értelmezésének kiemelt jelentősége van az EuTR. keretében 
hiszen gyakoriak az egymással szoros kapcsolatban álló tartási követelések: ilyenek lehetnek 
például a tartásdíjfizetési kötelezettség megállapítása és negatív megállapítása, a 
tartásdíjfizetési kötelezettség felemelése, leszállítása és megszüntetése iránti perek, a 
különböző kapcsolatokból származó gyermekek javára fizetendő gyermektartásdíj-igények, a 

 
331 Gallant 2011, para. 339. 
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házastársi tartás és gyermektartás kapcsolata stb. Az értelmezést befolyásolhatja a részben 
eltérő időszakokra vonatkozó tartásdíjigény is. 

Éppen ezért több szempontból sem „szerencsés” az EuTR.-nek az a megoldása, hogy az 
EuTR. pefüggőségre és konnexitásra vonatkozó szabályát a más jogviszonyokra íródott 
Brüsszel I. rendeletből szó szerint „importálta”. Egyrészt a tartási ügyek egy részére csak 
nagyon tágan értelmezve illeszthető rá az „egymásnak ellentmondó határozatok” feltétel 
fennállása, másfelől – egyetértve Gottwald észrevételével – bizonytalan helyzetet eredményez 
az a szabályozásbeli megoldás, hogy az egyesítésre csak akkor van lehetőség, ha az elsőként 
felhívott állam eljárásjogi rendelkezései szerint az eljárások egyesítésére lehetőség van.332 Ez 
utóbbi feltételen például a magyar eljárásjogi rendelkezések szerint is „elbukna” az egyébként 
tartalmában összefüggő tartási igények együttes tárgyalása, hiszen a Pp. 149. § (2) bekezdése 
szerint a bíróság az egyesítést csak „az előtte folyamatban lévő perek” esetében rendelheti el, a 
konnexitás pedig éppen akkor jöhet szóba, ha az összefüggő kereseteket különböző tagállamok 
bíróságai előtt terjesztették elő. 

A gyakorlati probléma már az Európai Bíróság előtt is felütötte fejét, ugyanis az osztrák 
Legfelsőbb Bíróság (Oberster Gerichtshof) már intézett olyan kérdést az Európai Bírósághoz, 
hogy „azonos felek között” indítottak-e két eljárást az EuTR. 12. cikke értelmében véve, ha az 
egyik eljárásban a gyermek a múltbeli tartás és a folyó tartás nyújtására vonatkozó igényét 
érvényesíti az apával szemben, az apa pedig házassági bontóperében a gyermekkel szembeni 
tartási kötelezettsége megállapítását kéri a házasság felbontását követő időre? Az is kérdésként 
merült fel, hogy ha az egyik eljárásban a tartásra jogosult személy a folyó tartásra vonatkozó 
igényét érvényesíti, a másik eljárásban pedig a tartásra köteles személy a folyó tartás nyújtására 
vonatkozó kötelezettségének megállapítását egy későbbi időponttól kezdődően kéri, akkor az 
eljárások a későbbi időponttól „ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog” iránt 
lesznek folyamatban az EuTR. 12. cikke értelmében véve.333 Sajnos az előzetes döntéshozatal 
iránti kérelmet az előterjesztő visszavonta, így az Európai Bíróságtól  választ nem kapunk, de 
a kérelem mindenképp jelzésértékűnek tekinthető. 

9. Ideiglenes és biztosítási intézkedések 

Az EuTR. 14. cikke speciális joghatósági okot határoz meg a tartási ügyekben kérelmezett 
ideiglenes és biztosítási intézkedések vonatkozásában. A rendelkezés értelmében valamely 
tagállam joga alapján rendelkezésre álló ideiglenes és biztosítási intézkedések a tagállam 
bíróságainál kérelmezhetők, még akkor is, ha a rendelet alapján az ügy érdemi elbírálására más 
tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal. 

 
332 Gottwald 2007, 18. 
333 Sarah Nagy, C–442/13, HL C 325., 2013.11.9., 14. o. 
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A rendelkezés a Brüsszel I. rendelet 31. cikkének szinte szó szerinti átirata, amelyből 
következően az EuTR. 14. cikkének értelmezése során a Brüsszel I. rendelet 31. cikkével 
kapcsolatban lefektetett gyakorlatból kell kiindulni. Hozzá kell tenni, hogy a rendeleti jogalkotó 
a szabály egyszerű „átmásolásával” több, a gyakorlatban hosszabb ideje égető kérdést hagyott 
megválaszolatlanul. E gyakorlati problémák két csomópont köré sűrűsödnek: egyfelől a 
gyakorlat számára nem világos az ideiglenes és biztosítási intézkedések fogalma, tárgyi 
terjedelme, másfelől vitatott a joghatósági ok megfelelő értelmezése is.334 

Az ideiglenes intézkedés fogalmát az EuTR. nem határozza meg, azt – a tagállami jogrendek 
heterogenitása ellenére – autonóm módon kell értelmezni,335 ezért a fogalom fő jellemzőit az 
Európai Bíróság eddigi ítélkezési gyakorlatából lehet kiszűrni. Egyrészt az ideiglenes 
intézkedésnek az EuTR. tárgyi hatálya alá kell esnie, vagyis csak tartási ügyekre korlátozódhat, 
amely az intézkedés által biztosított jogok jellegétől függ.336 A tartási ügyek esetében tehát 
olyan intézkedésekről lehet szó, amelyek például a tartásra jogosult igényét biztosítják.337  
Másrészt ennek az intézkedésnek ideiglenes jellegűnek kell lennie, azaz egy ténybeli vagy jogi 
helyzet fenntartását kell szolgálniuk annak a jognak a megvédése érdekében, amelynek 
elismerését az ügy érdemében eljáró bíróságtól kérték.338 Ez a feltétel tehát azt foglalja 
magában, hogy az EuTR. alapján meghozott ideiglenes intézkedések időben behatároltak.339 
Végül a Bíróság általános jelleggel többször hangsúlyozta, hogy az ilyen intézkedés iránti 
kérelem engedélyezése az eljáró bíróság részéről „rendkívüli körültekintést kíván, valamint 
azon tényleges körülmények alapos megismerését, amelyek között ezen intézkedések hatásukat 
kifejtik”, ami azt jelenti, hogy a bíróságnak időben korlátoznia kell az engedélyt, és annak 
megadását minden olyan feltételnek alá kell vetnie, amely az elrendelt intézkedés ideiglenes 
vagy biztosítási jellegét szavatolja, rendszerint az érdemi határozat meghozataláig.340 

A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy az ideiglenes és biztosítási intézkedésre 
alkotott rendelkezés – mint ahogy a Brüsszel I. rendelet 31. cikke és a Brüsszeli Egyezmény 
24. cikke – önálló joghatósági oknak minősül, amely kiegészíti az EuTR. 3–7. cikkeiben 
megállapított joghatósági okokat.341 Mivel az EuTR. 14. cikke kivételt képez a Brüsszel I. 
rendelettel meghatározott joghatósági rendszer alól, a rendelkezést megszorítóan kell 
értelmezni, hiszen az „ideiglenes joghatóság” gyakorlására a Bíróság ítélkezési gyakorlata által 
felállított, a védendő jogok jellegére, valamint a kérelmezett intézkedések céljára és tárgyára 
 
334 Néhány fontos problémát lásd: COM(2009) 174. 3.6. pont 
335 Reichert és Kockler ítélet, 115/88, EU:C:1990:3, 32. 
336 Lásd ebben az értelemben: De Cavel I. ítélet, 143/78, EU:C:1979:83, 8.; Reichert és Kockler ítélet, 115/88, 
EU:C:1990:3, 32.; Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 33.; Realchemie Nederland ítélet, C-406/09, 
EU:C:2011:668, 40. 
337 Geimer/Schütze/Reuß 2014, EuUntVO, Art. 14, Rn. 4.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 14, Rn. 4. 
338 Reichert és Kockler ítélet, 115/88, EU:C:1990:3, 34.; Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 37.; St. Paul 
Dairy ítélet, C-104/03, EU:C:2005:255, 13. 
339 Cruz Villalón főtanácsnok indítványa a Solvay-ügyben, C-616/10, EU:C:2012:193, 48. 
340 Denilauler-ítélet, 125/79, EU:C:1980:130, 15–16.; Reichert és Kockler ítélet, 115/88, EU:C:1990:3, 33.; Van 
Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 38.; St. Paul Dairy ítélet, C-104/03, EU:C:2005:255, 14. 
341 Jenard-jelentés, 42. o.; Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 42. pont 
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vonatkozó egyes feltételek vonatkoznak.342 Az EuTR. 14. cikke csak akkor alkalmazható, ha a 
kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik tagállamban található. Az EuTR. 14. cikke 
az ideiglenes intézkedés meghozatalának lehetőségét a tagállamok nemzeti jogára utalja.343 Az 
ideiglenes intézkedés kibocsátása tehát teljesen attól függ, hogy az e célból megkeresett bíróság 
tagállamában irányadó belső jogszabályok az ideiglenes intézkedés meghozatalát megengedik-
e. 

Az EuTR. 14. cikke – noha nem biztosít önálló alapot az ideiglenes intézkedés meghozatalára 
– azzal az előnnyel jár, hogy kiterjeszti az ideiglenes intézkedés meghozatalára jogosultakat, 
hiszen nemcsak az érdemi eljárásra joghatósággal rendelkező tagállam bíróságai, hanem más 
tagállamok bíróságai is hozhatnak ideiglenes vagy biztosítási intézkedéseket. Habár az EuTR. 
semmilyen módon nem korlátozza az érdemi eljárásra joghatósággal nem rendelkező 
bíróságokat az ideiglenes intézkedés meghozatala tekintetében, a Bíróság a Van Uden ítéletben 
megállapította, hogy a kérelmezett intézkedés tárgya és az intézkedést hozó tagállam eljáró 
bíróságának joghatósága között „valós kapcsolatnak” („un lien de rattachement réel”; „a real 
connecting link”; „eine reale Verknüpfung”) kell fennállnia.344 Ezt a korlátozást a Bíróság a 
későbbi, Mietz-ügyben hozott ítéletében megerősítette.345 

Ezt a „homályosan” megfogalmazott feltételt több kritika is érte a jogirodalom részéről, és 
tartalmát ellentmondásosan értelmezik.346 Egyesek szerint ez a követelmény a meghozott 
ideiglenes intézkedés területi hatályának korlátozását jelenti. Mások szerint viszont csak azt 
foglalja magában, hogy a meghozott intézkedés – legalább részben – az eljáró bíróság 
tagállamában fejtse ki hatásait, így ez a feltétel semmi esetre sem jelenti a meghozott intézkedés 
területi hatályának korlátozását, éppen ellenkezőleg, az intézkedés kifejtheti hatásait az eljáró 
bíróság tagállamán kívüli másik tagállamban, tehát területen kívüli hatállyal bír. Inkább arról 
van tehát szó, hogy a kérelmezett ideiglenes intézkedés a lehető legkisebb területhez 
kötődjön.347 

Másfelől korlátozást vezetett be a Bíróság az ideiglenes fizetési kötelezettséget megállapító 
intézkedések kapcsán is, amelynek a tartási ügyek kapcsán kiemelt jelentősége lehet. Az 
Európai Bíróság a Van Uden ítéletben arra a következtetésre jutott, hogy absztrakt módon nem 
zárható ki, hogy egy bíróság ideiglenes intézkedésként elrendelje az érdemi ítéletre tartozó 
szerződésbeli főszolgáltatás teljesítését, feltéve, ha sikertelen perlés esetén garantálják az 
ellenérdekű fél részére történő visszafizetést, továbbá ha az intézkedés az alperes olyan 
vagyontárgyaira vonatkozik, amelyek az eljáró bíróság joghatóságának területén találhatóak.348 
 
342 Lásd ebben az értelemben: Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 46.; Mietz-ítélet, C-99/96, 
EU:C:1999:202, 47.; St. Paul Dairy ítélet, C-104/03, EU:C:2005:255, 11.; Cruz Villalón főtanácsnok indítványa 
a Solvay-ügyben, C-616/10, EU:C:2012:193, 46. 
343 Czernich/Kodek/Mayr 2015, Brüssel-Ia VO, Art. 35. Rn. 6. 
344 Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 40. 
345 Mietz-ítélet, C-99/96, EU:C:1999:202, 42. 
346 COM(2009) 175. 6. pont; Schlosser/Hess 2015, Art. 35, Rn. 9a. 
347 Cruz Villalón főtanácsnok indítványa a Solvay-ügyben, C-616/10, EU:C:2012:193, 53. 
348 Van Uden ítélet, C-391/95, EU:C:1998:543, 45. 
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Ez a kiegészítő követelmény, melynek lényege, hogy előrehozott teljesítés esetén a 
visszafizetést garantálni kell, a gyakorlatban a Brüsszel I. rendelet tárgyi hatálya – a polgári és 
kereskedelmi ügyek – körében is komoly értelmezési nehézségekhez vezetett, és vannak olyan 
tagállamok, amelyek úgy tekintik, hogy az ilyen visszafizetést a kérelmező részéről csak 
bankgaranciával lehet biztosítani.349 

Ezek a korlátozások az ügy érdemi elbírálására joghatósággal rendelkező tagállam bíróságára 
nem, csak a joghatósággal nem rendelkező tagállam hatóságára vonatkoznak, és az elrendelt 
ideiglenes intézkedés területi hatálya az adott tagállamon kívüli területi hatállyal is 
rendelkezik.350 
  

 
349 COM(2009) 174. 3.6. 
350 Czernich/Kodek/Mayr 2015, Art. 35, Rn. 10. 
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NEGYEDIK RÉSZ 

ELISMERÉS ÉS VÉGREHAJTÁS 

VII. fejezet 

Nemzetközi jogfejlődés 

1. Bevezetés 
Noha egy bíróság által hozott tartási határozatot általában ítéletként fogadnak el egy másik 
államban, a határozat külföldi végrehajtására követendő eljárások között mégis jelentős elvi 
különbség mutatkozik.351 A külföldi határozatok végrehajtásának két szemlélete alakult ki.  

Túlnyomórészt a kontinentális jogrendszerű (civil law) államokban jellemző a határozatok 
közvetlen végrehajtásának rendje. E mechanizmus során a jogosult a származási államban 
hozott határozat végrehajthatóvá nyilvánítása (exequatur) és végrehajtása iránt fordul a 
végrehajtás államának hatóságához. A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás során a származási 
államban hozott döntést végrehajtási jogcímmel ruházzák fel, ami a megkeresett államban a 
végrehajtás feltétele.352 Az exequatur-eljárásban a külföldi határozat elismerése és végrehajtása 
– szűk körben – megtagadható. A végrehajthatóvá nyilvánítás megtagadásának alapjául 
szolgáló okok, amelyek úgy is megfogalmazhatók, mint az elismerés és a végrehajtás feltételei, 
országonként jelentősen eltérnek egymástól, és bonyolult rendszereket alkothatnak.353 
Általában nem ismerhető el a külföldi határozat, ha a határozatot nem a joghatósággal 
rendelkező állam hatósága hozta;  a határozat nem jogerős és végrehajtható a származási 
államban; a határozat összeegyeztethetetlen a végrehajtás államának közrendjével; az alperest 
a határozatot hozó hatóság államának joga szerint nem szabályszerűen idézték az 
alapeljárásban. A végrehajtási jogcím megadásával a külföldi ítélet közvetlenül hatol be a 
végrehajtás államának végrehajtási rendszerébe. 

Az angolszász jogrendszerű államok jogában azonban ismeretlen az exequatur-eljárás. 
Ahhoz, hogy a common law államokban a jogosult érvényt szerezhessen a jogerős külföldi 
ítéletben foglaltaknak, a végrehajtás céljából megkeresett államban új pert kell indítania az 
illetékes bíróság előtt, hivatkozva a külföldi marasztaló ítéletre mint jogalapra.354 A bíróság 
 
351 Gutteridge, H. C.: The International Enforcement of Maintenance Orders. The International Law Quarterly, 
1948/2. 156. 
352 Kengyel 2015, 71. 
353 Kengyel 2015, 70. 
354 Contini 1953, 108–109. 
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elrendeli az ítélet végrehajtását, ha annak feltételei fennállnak, azaz a határozatot joghatósággal 
rendelkező állam hatósága hozta; a határozat végleges és kizárólagos („final and conclusive”); 
végül a határozat nem csalás eredménye, és nem ütközik a természetes igazságosságba vagy 
közrendbe.355 

Összehasonlítva a kontinentális és az angolszász végrehajtási rendszert, megállapítható, hogy 
inkább szemléletbeli, mint tartalmi a különbség, amelyek között az átjárás nem lehetetlen. Ezt 
igazolja az is, hogy az 1973. évi hágai végrehajtási egyezményt több angolszász végrehajtási 
szemléletű állam, így az Egyesült Királyság és Ausztrália is ratifikálta. 

2. A hágai egyezmények 
2.1. Az 1958. évi hágai egyezmény 

Az 1958. évi hágai egyezmény először szabályozta a tartási kötelezettségek tárgyában hozott 
határozatok elismerésének és végrehajtásának nemzetközi aspektusait. Az egyezmény személyi 
hatálya – ahogy az már a címéből is kiderül – korlátozott: kizárólag a 21. életévét be nem töltött 
és nem házas gyermek tartására terjed ki, feltéve, hogy a jogosult és a kötelezett között 
egyenesági rokonság áll fenn, de függetlenül attól, hogy a gyermek törvényes, nem törvényes 
származású vagy örökbefogadott.356 

Az egyezmény leglényegesebb eleme, hogy megteremtette a tartási kötelezettségről 
rendelkező külföldi ítélet hatálya kiterjesztésének lehetőségét az exequatur-rendszerre épülő 
elismerést és végrehajtást alkalmazó államok számára.357 Az egyezmény ezzel kapcsolatban 
kimondja, hogy valamennyi végrehajthatónak nyilvánított határozatnak ugyanolyan ereje és 
hatálya van, mint azon állam illetékes hatósága által hozott határozatnak, ahol a végrehajtást 
kérik (6. cikk).  

Az egyezmény 2. cikke öt pontban sorolja fel a végrehajtás feltételeit: 
 a határozatot hozó hatóság az Egyezmény szerint a határozathozatalra joghatósággal 

rendelkezett; 
 az alperest a határozatot hozó hatóság államának joga szerint szabályszerűen megidézték 

vagy az alperes szabályszerűen képviselve volt; 
 a határozat jogerős abban az államban, ahol azt hozták; 
 a határozat nem ellentétes ugyanazon igény tekintetében, ugyanazon felek között a 

megkeresett államban hozott határozattal; 
 a határozat nem nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a végrehajtás államának 

közrendjével. 

 
355 McClean, J. D.: Recognition of Family Judgements in the Commonwealth. London, Butterworths, 1983. 106. 
356 Pelichet 1995, para. 16. 
357 Martiny 1994, 162. 
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Az egyezmény szabályozási technikájának „kezdetlegességét” mutatja, hogy az elismerés és 
végehajtás negatív feltételeiként jelennek meg az elismerés- (végrehajtás-) megtagadási 
okok.358 Az egyezmény külön hangsúlyozza, hogy a felsorolt feltételek nemcsak a tartásdíjat 
megállapító, hanem az azt módosító határozatok végrehajtása során is irányadók (8. cikk). 

Az egyezmény 4. cikke listázza a végrehajtás elrendeléséhez előterjesztendő okiratokat. A 
kölcsönös elismerés és végrehajtás alapelve, hogy a végrehajtási eljárás során eljáró hatóság a 
végrehajtandó határozat érdemét nem teheti vizsgálat tárgyává (révision au fond tilalma).359 
Ezzel összhangban az 1958. évi hágai egyezmény kimondja, hogy a végrehajtást elrendelő 
hatóság csak a 2. cikkben felsorolt feltételekre és a 4. cikkben felsorolt okiratokra korlátozhatja 
vizsgálatát (5. cikk). 

Az egyezmény gyakorlati szempontból fontos rendelkezése, hogy ha a végrehajtani kért 
határozat szerint a tartást időszakos fizetésekkel kell teljesíteni, a végrehajtást a már esedékessé 
vált, valamint a jövőben esedékessé váló tartásdíjfizetés tekintetében is el kell rendelni (7. cikk). 

A végrehajtási eljárásra a végrehajtást elrendelő hatóság államának joga irányadó (6. cikk). 
2.2. Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 

Az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény a végrehajtás rendjében forradalmi változást nem 
hozott, ugyanakkor a szabályozás szerkezetileg látványosan letisztultabb, és tartalmilag is 
pontosabb.360 Az egyezmény jól elkülöníti az elismerés és végrehajtás feltételeit szabályozó 
fejezetet az eljárásrendet rögzítő fejezettől. 

Ami a végrehajtás feltételeit illeti, tartalmilag lényeges változás nem következett be, de az 
egyezmény már világosan elhatárolja a végrehajtás pozitív feltételeit a végrehajtás-megtagadási 
okoktól. A tartási határozat akkor ismerhető el és hajtható végre másik államban, ha a tartási 
határozatot joghatósággal rendelkező állam hatósága hozta, és a határozat a származási 
államban rendes jogorvoslattal nem támadható (4. cikk). Az elismerés és végrehajtás azonban 
e feltételek fennállása esetén is megtagadható, ha 
 a határozat nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a végrehajtás államának közrendjével; 
 a határozat az eljárással kapcsolatos csalás eredményeként született; 
 ugyanazon igény tekintetében ugyanazon felek között a megkeresett államban per van 

folyamatban; 
 a végrehajtandó határozat összeegyeztethetetlen ugyanazon felek között ugyanazon 

célból a felhívott államban vagy másik államban hozott határozattal, feltéve, hogy ez 
utóbbi határozat eleget tesz a felhívott államban történő elismeréshez és végrehajtáshoz 
szükséges feltételeknek; 

 
358 Nimmerrichter 2010, 28. 
359 Bischoff 1964, 785. 
360 Rapport Verwilghen 1975, para. 44–45. 
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 a követelés lényeges elemeit tartalmazó, eljárást kezdeményező iratot nem kézbesítették 
megfelelően az alperes részére, és a körülményeket figyelembe véve nem rendelkezett 
elegedő idővel a védekezése előterjesztésére [5. cikk]. 

Az egyezmény alapján nemcsak a határozatok, hanem az ideiglenes intézkedések [4. cikk (2) 
bekezdés] és a perbeli egyezségek [21. cikk] is elismerhetők és végrehajthatók. 

A végrehajtási eljárást illetően az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény is fenntartotta a lex 
fori alkalmazását azzal, hogy azt az egyezményben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni 
(13. cikk).361 

Jelentős újításnak számítanak a tartásdíjat fizető közintézménynek a tartásdíjra köteles általi 
megtérítését kimondó határozatok végrehajtására megfogalmazott egyezménybeli szabályok, 
melyek lefektetését többek között az észak-európai államok, Németország és Franciaország is 
szorgalmazták.362 

2.3. A 2007. évi hágai egyezmény 
2.3.1. Általános jellemzők 

Már első ránézésre szembetűnő, hogy a 2007. évi hágai egyezmény elismerésre és végrehajtásra 
vonatkozó szabályozása sokkal bonyolultabb az elődökéhez képest. A kétségkívül komplexebb 
és differenciáltabb szabályozás a tartások behajtására irányadó nemzeti és nemzetközi 
szabályozás fejlődésének szükségszerű következménye.363  

A 2007. évi hágai egyezmény 19. cikke sajátos módon önállóan meghatározza az 
egyezménynek az elismerésre és végrehajtásra vonatkozó V. fejezete hatályát. Az egyezmény 
végrehajtási szabályainak hatálya a bíróságok és az olyan közigazgatási hatóságok által hozott 
tartási határozatokra terjed ki, amelyeknek a határozatai hasonló érvénnyel és hatállyal bírnak, 
mint a bíróságok által ugyanilyen tárgykörben hozott határozatok [19. cikk (1) és (3) bekezdés]. 
A „határozat” fogalmát tágan kell értelmezni, és az magában foglalja a bíróság vagy 
közigazgatási hatóság előtt kötött vagy általa jóváhagyott egyezséget és megállapodást is.364 

2.3.2. Az elismerés és végrehajtás feltételei 
Az egyezmény az elismerés és végrehajtás pozitív (az elismerés és végrehajtás alapja) és 
negatív (az elismerés és végrehajtás megtagadásának okai) feltételeit határozza meg. 

Ami a pozitív feltételeket illeti, a 2007. évi hágai egyezmény végrehajtási szabályainak 
kidolgozása során az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény, a montevideói egyezmény részes 
államai, valamint az Európai Unió tagállamai is folytatni kívánták azt a gyakorlatot, hogy 
elismerik és végrehajtják a jogosult (szokásos vagy egyszerű) tartózkodási helye szerint eljáró 
 
361 Rapport Verwilghen 1975, para. 78–79. 
362 Batiffol 1973, 264–265. 
363 Rapport Borrás–Degeling, para. 428. 
364 Walker 2015, 148. 
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állam igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által hozott tartási határozatokat.365 A 
tárgyalások során a „due process” alkotmányos követelményére hivatkozással egyedül az 
Amerikai Egyesült Államok tiltakozott annak elfogadása ellen, hogy kizárólag a jogosult 
tartózkodása alapján eljárt állam által hozott külföldi tartási határozatokat elismerje és 
végrehajtsa.366 E két álláspont távolsága megpecsételte a közvetett joghatósági szabályokról a 
közvetlen joghatósági rendelkezésekre való áttérés elképzeléséről folytatott tárgyalások 
kimenetelét. 

Ennek megfelelően továbbra is az elismerés és végrehajtás pozitív feltétele a tartási 
határozatot hozó hatóság egyezmény szerinti joghatóságának fennállása.367 A 2007. évi hágai 
egyezmény 20. cikk (6) bekezedése szerint a határozat elismerésének feltétele az is, hogy a 
határozat a származási tagállamban hatályos, vagyis jogerőre emelkedett (res judicata).368 E két 
feltétel mellett a végrehajtás akkor rendelhető el a külföldi tartási határozat alapján, ha az 
végrehajtható. Nincs akadálya a végrehajtásnak akkor sem, ha a határozat csak ideiglenesen 
vagy részlegesen végrehajtható [20. cikk (6) bekezdés, 21. cikk].369 

Az elismerés és végrehajtás negatív feltételeit, akadályait a 2007. évi hágai egyezmény is a 
végrehajtás-megtagadási okok szabályozása keretében juttatja kifejezésre (22. cikk). Az 
egyezmény hat megtagadási okot sorol fel, amelyek közül öt már az 1973. évi hágai végrehajtási 
egyezményben is szerepelt. A 2007. évi hágai egyezményben lévő lista első, második és 
negyedik eleme – közrendbe ütközés, eljárási csalás, összeegyeztethetetlenség [22. cikk a), b) 
és d) pont] – szinte szó szerint megegyezik az 1973. évi hágai végrehajtási egyezményben 
írtakkal. 

A közrendbe ütközés [22. cikk a) pont] klasszikus biztonsági szelep a nemzetközi végrehajtás 
területén, amely a részes államok belső alkotmányos és eljárásjogi alapelveit oltalmazza.370 

A közrendi kifogástól eltérően az eljárási csalás [22. cikk b) pont] már vitatott volt a 
tárgyalófelek között, hiszen egyes államok szerint az eljárási csalás a közrendbe ütközés 
körében kezelhető megtagadási ok. Ez a megtagadási ok a polgári és kereskedelmi ügyekben 
hozott külföldi ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1971. évi hágai egyezményben 
[5. cikk 2. pont] jelent meg először, amit átvett az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény is. 
A Borrás–Degeling jelentés ennek kapcsán kifejti, hogy a „csalás” („fraude”; „fraud”; 
„Betrug”) és a közrend („ordre public”; „public policy”; „öffentliche Ordnung”) egymástól 
eltérő jelentésű fogalmak, és a csalás nem feltétlenül ütközik közrendbe: „a csalás fogalma a 
fondorlatos megnyilvánulás vagy a csalárd mesterkedés szubjektív elemének jelenlétét 
feltételezi” az elismerést és végrehajtást kérő fél részéről, és nem egyszerűen tévedésről vagy 

 
365 Duncan 2003, para. 83. 
366 A „due process” doktrina problémakörét részletesen lásd az V. fejezet 2.3.1. pontjában. 
367 Erről részletesen lásd az V. fejezet 2.3.2. pontját. 
368 Rapport Borrás–Degeling, para. 473. 
369 Rapport Borrás–Degeling, paras. 473–476. 
370 Walker 2015, 157, 165. 
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hanyagságról van szó.371 A csalás szándékos becstelenség vagy szándékos törvényszegés az 
eljárás során, így például ha a felperes szándékosan rossz címre kézbesíti vagy kézbesítteti az 
iratot; ha a felperes szándékosan ad helytelen információt az alperes részére a tárgyalás helyéről 
és idejéről; vagy ha bármelyik fél a bíró, esküdt vagy tanú megvesztegetésére törekszik, vagy 
szándékosan fontos bizonyítékot hallgat el.372 A csalás esetét a 2007. évi hágai egyezmény 
kizárólag az eljárásra vonatkoztatja, így az anyagi jogot érintő csalás a közrendi kivétel alá 
eshet. 

A 2007. évi hágai egyezményben pontosítani kellett a perfüggőségi (lis pendens) kifogást [22. 
cikk c) pont] annyiban, hogy csak az elismerés és végrehajtás érdekében megkeresett államban 
előbb indult eljárás képezi akadályát az ugyanazon felek között ugyanazon célból más államban 
lefolyt eljárásban hozott határozat végrehajtásának. Ezt a végrehajtás-megtagadási okot az 
indirekt joghatósági szabályok indokolják.373 

Megtagadható a tartási határozat elismerése és végrehajtása akkor is, ha a határozat 
összeegyeztethetetlen egy másik, ugyanazon felek között ugyanazon célból hozott határozattal, 
feltéve, hogy az utóbbi határozat a végrehajtás érdekében megkeresett államban elismerhető és 
végrehajtható [22. cikk d) pont]. Nincs jelentősége annak, hogy a megtagadás a felhívott vagy 
egy harmadik államban hozott határozatra tekintettel történik, és annak sem, hogy e határozatot 
részes vagy nem részes államban hozták. Feltűnő ugyanakkor, hogy ez a megtagadási ok – 
ellentétben a 22. cikk c) pontjával – nem tartalmaz időbeli korlátot, így annak eldöntését, hogy 
két tartási határozat esetén melyiknek adnak elsőbbséget, az egyezmény esetről esetre az eljáró 
bíróra vagy hatóságra bízza.374 

Az egyezmény kiigazítja az alperes távollétében hozott tartási határozat végrehajtási 
akadályának szabályát [22. cikk e) pont], differenciálva aszerint, hogy az eredeti eljárás helye 
szerinti állam előírja-e az alperes eljárásról való értesítését vagy sem. Amennyiben az eredeti 
eljárás helye szerinti állam előírja az eljárásról történő értesítést, de az alperes nem jelent meg 
és nem képviseltette magát az eljárásban, továbbá nem értesült megfelelően az eljárásról és nem 
hallgatták meg, a külföldi tartási határozat elismerése és végrehajtása megtagadható. 
Amennyiben az eredeti eljárás helye szerinti állam nem írja elő az eljárásról történő értesítést, 
és az alperes nem jelent meg, illetve nem képviseltette magát az eljárásban, továbbá nem 
 
371 Rapport Borrás–Degeling, para. 481.; Rapport Verwilghen 1975, para. 65. 
372 Trevor Hartley – Masato Dogauchi: Rapport explicatif sur la Convention sur les accords d'élection de for de 
2005. Bureau Permanent de la HCCH, La Haye, 2013. para. 188.; Kessedjian – a polgári és kereskedelmi ügyekben 
hozott külföldi ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1971. évi hágai egyezmény felülvizsgálatát végző 
különbizottságban készített egyik összefoglaló jelentésében – az eredeti eljárás bírósága által az eljárása során 
elkövetett csalás négy fajtáját különbözteti meg: a joghatóság körében elkövetett csalás, mely a joghatósági 
kapcsolótényező manipulálásában nyilvánul meg; az alkalmazandó joggal kapcsolatos csalás, mely a kollíziós 
kapcsolószábály manipulálásával valósul meg; a kézbesítés során az alperes sérelmére elkövetett csalás; végül a 
bizonyítékok szolgáltatása körében elkövetett csalás (hamis vagy hamisított bizonyítékok elfogadása). Catherine 
Kessedjian: Rapport de synthèse des travaux de la Commission spéciale de mars 1998 sur la compétence 
juridictionnelle international et les effets des jugements étrangers en matière civile et commerciale. Doc. prél. No 
9 de juillet 1998, para. 40–45. 
373 Walker 2015, 161. 
374 Rapport Borrás–Degeling, para. 485. 
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értesült megfelelően a határozatról, és nem volt lehetősége arra, hogy a határozat ellen kifogást 
emeljen vagy azt megfellebbezze, a külföldi tartási határozat elismerése és végrehajtása 
ugyancsak megtagadható.  

A teljesen újnak számító hatodik megtagadási ok [22. cikk f) pont] az eredeti tartási 
határozatot módosító határozat meghozatalára irányuló egyezménybeli szabályok megsértését 
szankcionálja.375 

2.3.3. Az elismerés és végrehajtás iránti eljárás 
A 2007. évi hágai egyezmény kétféle végrehajtási rendet kínál a részes államoknak: az egyik a 
modern és gyors, a másik a hagyományos és lassabb változat. 

A modern és egyszerűsített eljárásrend (23. cikk) kétlépcsős.376 Az első lépcső egy egyoldalú, 
ex parte eljárási szakasz, ugyanis az elismerés és végrehajtás iránti kérelemnek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz történő beérkezését követően a külföldi tartási 
határozatot haladéktalanul végrehajthatónak nyilvánítják. Ebben a szakaszban a 
végrehajthatóvá nyilvánítás hivatalból csak közrendbe ütközés miatt tagadható meg. E 
mechanizmus szerint az eljárás csak a második lépcsőben válik kontradiktóriussá 
(„contradictoire”; „adversarial”), amikor a kérelmezett a végrehajthatóvá nyilvánítás ellen, a 
kérelmező annak megtagadása ellen jogorvoslattal élhet 30 vagy 60 napon belül, függően attól, 
hogy a fellebbező fél a végrehajtás érdekében megkeresett államban rendelkezik-e tartózkodási 
hellyel vagy sem.377 A jogorovoslati kérelem kizárólag a végrehajtás alapjával, a végrehajtás-
megtagadási okokkal, a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok hitelességével és 
egységességével, valamint a lejárt tartásdíj teljesítésével lehet kapcsolatos. 

Az egyezmény által alternatívaként kínált hagyományos eljárásrend (24. cikk) egylépcsős. A 
végrehajtási kérelem megérkezését követően az elismerésről és végrehajtásról szóló határozat 
meghozatalára csak azt követően kerül sor, hogy a kérelmezettet kellően és haladéktalanul 
értesítették az ellene indult eljárásról, és mindkét fél megfelelő lehetőséget kapott a 
meghallgatásra, továbbá miután az illetékes hatóság hivatalból vagy a felek kérelme 
(nyilatkozata) alapján megvizsgálja, hogy a végrehajtás alapja, valamely végrehajtás-
megtagadási ok vagy az elismerés és végrehajtás egyéb akadálya fennáll-e. Az e körben hozott 
határozat ellen a felek jogorvoslattal élhetnek. 

A 2007. évi hágai egyezményhez csatlakozó államok a két eljárási mechanizmus közül 
választhatnak, de az egyezmény a modern változatot tette főszabállyá, és a csatlakozó államnak 
csak akkor kell kifejezett nyilatkozatot tennie, ha a hagyományos eljárásrendet választja [24. 
cikk (1) bekezdés, 63. cikk (1) bekezdés].378 
 
375 Erről részletesen lásd az V. fejezet 2.3.3. pontját. 
376 Long 2008, 991. 
377 Rapport Borrás–Degeling, para. 506. 
378 Az eddig csatlakozó államok közül Törökország és Ukrajna jelezte, hogy a 2007. évi hágai egyezmény 24. 
cikke szerinti mechanizmust alkalmazza a külföldi tartási határozatok elismerése és végrehajtása során. 
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A 2007. évi hágai egyezmény alapján a tartási kötelezettségről szóló megállapodásokat és 
ideiglenes végzéseket is végre kell hajtani, ha a származási államban is végrehajthatók [30–31. 
cikk]. 

Az elismerés és végrehajtás iránti kérelmet a végrehajtás államának hatáskörrel rendelkező 
hatósága vagy központi hatóság előtt is elő lehet terjeszteni [37. cikk]. A 2007. évi hágai 
egyezmény kimondja az érdemi felülvizsgálat (révision au fond) tilalmát [28. cikk], a személyes 
adatok védelmét [38. cikk], a titoktartási kötelezettséget [39. cikk] és – indokolt esetben – az 
információk felfedésének tilalmát [40. cikk]. Az eljárás során a felek hitelesítésre vagy ahhoz 
hasonló alakiság betartására [41. cikk], továbbá a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás során a 
gyermek vagy a kérelmező személyes megjelenésre nem kötelezhetők [29. cikk]. A megkeresett 
állam központi hatósága csak abban az esetben kérhet meghatalmazást a kérelmezőtől, ha 
bírósági eljárások során vagy más hatóságok előtt a nevében jár el, vagy azért, hogy e célból 
képviselőt jelöljön ki a kérelmező számára [42. cikk]. Valamennyi kérelmet és kapcsolatos 
dokumentumot eredeti nyelven kell benyújtani, és csatolni kell a megkeresett állam hivatalos 
nyelvén vagy az általa megjelölt egyéb nyelven készített fordítást [44. cikk (1) bekezdés]. 

A 2007. évi hágai egyezmény figyelemre méltó előrelépéseket tett a végrehajtással 
kapcsolatos néhány minimumszabály rögzítésével is, hiszen az 1973. évi hágai végrehajtási 
egyezmény csupán arról rendelkezett, hogy a végrehajtásra a megkeresett állam jogát kell 
alkalmazni.379 A 2007. évi hágai egyezmény 32–35. cikkei a végrehajtás iránt megkeresett 
állam nemzeti joga alapján történő végrehajtás alapelvének lefektetését követően az e szabály 
alóli kivételeket rögzítik. Az egyezmény – határidő megadása nélkül – kimondja, hogy a tartási 
kötelezettségről szóló határozat végrehajtásának gyorsnak kell lennie. A jogosult védelme 
érdekében rögzíti, hogy amennyiben egy határozatot végrehajthatónak nyilvánítottak, a 
végrehajtáshoz a kérelmező további fellépésére nincs szükség; a Borrás–Degeling jelentés 
azonban e szabály alkalmazását kizárólag a központi hatóság előtt előterjesztett kérelmekre 
szűkíti.380 A végrehajtást foganatosító állam legalább annyi végrehajtási módot köteles 
biztosítani a külföldi tartási határozatok végrehajtására, mint amennyi a belföldi tartási ügyekre 
vonatkozóan rendelkezésre áll [33. cikk]. Az egyezmény felkínálja a szóba jöhető végrehajtási 
intézkedések példálózó listáját. 

3. Jogfejlődés az Európai Unióban 
Az EuTR. hatályba lépését megelőzően a tartási követelések végrehajtását az Európai Unióban 
nem övezte megkülönböztetett figyelem, a tartási határozatok végrehajtása az 1968. évi 
brüsszeli egyezmény, majd a Brüsszel I. rendelet által szabályozott polgári és kereskedelmi 

 
379 Long 2008, 991. 
380 Rapport Borrás–Degeling, para. 573. 
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ügyek általános végrehajtási rendjébe illeszkedett. Éppen e végrehajtási szabályok lazítása és 
gyorsítása volt a cél az európai tartási rendelet megalkotásakor. 
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VIII. fejezet 

A tartási kötelezettségre vonatkozó külföldi határozatok elismerése és 
végrehajtása az európai tartási rendeletben 

1. Az európai tartási rendelet végrehajtási rendszerének jellemzői 
Kétség sem férhet ahhoz, hogy a tartási rendelet leglátványosabb újítása a végrehajthatóvá 
nyilvánítási eljárás (exequatur) eltörlése, automatikusan lehetővé téve ezzel a tartási 
kötelezettség tárgyában hozott határozatok szabad áramlását.381 A Tamperei-program 
megfogalmazása óta tízéves jogalkotási folyamat végeredményeként megszülető tartási 
rendelet e rendelkezése jelentős előrelépés a határon átnyúló, európai végrehajtások 
hatékonyabbá tétele terén, és fontos paradigmaváltás is a Brüsszel I. rendelet nehézkes 
végrehajtási rendjéhez képest. Az exequatur eltörlésével egy külföldi határozat komolyabb 
akadályok nélkül hatolhat be a tagállami végrehajtási jog területére, feltéve, hogy a határozat 
meghozatala során a 2007. évi hágai jegyzőkönyvben rögzített kollíziós jogi szabályokat 
alkalmazták, hiszen a tagállami hatóságok feladata a határozatok végrehajtásának elrendelésére 
korlátozódik. Erre utal az EuTR. (24) preambulumbekezdése: a kollíziós szabályok 
alkalmazása révén nyújtott garanciáknak indokolniuk kell, hogy a tartási kötelezettségekre 
vonatkozóan a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban hozott 
határozatokat a többi tagállamban el kell ismerni és azokat további eljárások nélkül, valamint a 
végrehajtás helye szerinti tagállamban tartalmi ellenőrzés nélkül végre kell hajtani.382 

Egyesek az exequatur-eljárás eltörlését akként jellemzik, hogy ezzel eltűnt a külföldi 
határozatok végrehajtása feletti kontroll,383 azonban ez korántsem igaz, hiszen valójában egy 
kétoldalú kontroll, jelesül a határozatot hozó tagállam és a végrehajtás helye szerinti tagállam 
ellenőrzése is érvényesül. 

Mivel a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz való csatlakozás a tagállamok szabad választásához 
kötött, az európai jogalkotó már a tartási rendelet megalkotásakor számolt azzal a reális 
lehetőséggel, hogy a jegyzőkönyv hatálya csak a tagállamok egy részére lesz irányadó, ezért a 
határozatok elismerésére, végrehajthatóvá nyilvánítására és végrehajtására vonatkozó 
szabályok megfogalmazásakor dualista rendszert alakított ki: a „gyorsított” végrehajtási rend a 
2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz csatlakozott, míg a „klasszikus” végrehajtási rend a 2007. évi 

 
381 Ancel/Muir Watt 2010, 470–472.; Heger/Selg 2011, 1105.; Ferrand 2011, 103–104. 
382 EuTR. (24) preambulumbekezdés 
383 Gallant 2011, para. 354. 
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hágai jegyzőkönyvhöz nem csatlakozott tagállamokra alkalmazandó.384 Az előbbi eljárásrend 
gyorsabb, gördülékenyebb átjárást enged a végrehajtás államába, ugyanakkor védelmezi az 
érintettek jogait is, míg az utóbbi, hagyományos elismerési és végrehajtási rend nehézkesebb.385 
A 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz nem csatlakozott az Egyesült Királyság és Dánia, így velük 
kapcsolatban a klasszikus végrehajtási rend alkalmazandó. 

A tartási határozatok elismerésére, végrehajthatóvá nyilvánítására és végrehajtására 
vonatkozó rendeleti rendelkezések alkalmazhatósága – a joghatósági szabályoktól eltérően – 
független a felek lakóhelyétől, illetőleg szokásos tartózkodási helyétől, ebből a szempontból 
annak van jelentősége, hogy a végrehajtandó határozatot másik tagállamban hozták-e.386 Az 
EuTR. alkalmazhatósága felől mindig a külföldi határozatot végrehajtó tagállam bírósága vagy 
hatósága dönt, a határozatot hozó tagállam bíróságának jogi álláspontjához nincs kötve.  

A határozat fogalmát az EuTR. 2. cikk (1) bekezdés 1. pontja definiálja, a definíció 
lényegében megfelel a Brüsszel Ia. rendelet 2. cikk (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
fogalommeghatározásnak.387 A határozatokon kívül a perbeli egyezségek és a közokiratok is 
lehetnek végrehajtás tárgyai: a perbeli egyezség fogalmát az EuTR. 2. cikk (1) bekezdés 2. 
pontja, míg a közokirat fogalmát az EuTR. 2. cikk (1) bekezdés 3. pontja tartalmazza. Noha az 
EuTR. a tartásdíjra jogosult tartási igénye végrehajtásának egyszerűsítését, vagyis a jogosult 
végrehajtási pozíciójának erősítését célozza, az EuTR. végrehajtási szabályait akkor is 
alkalmazni kell, ha a végrehajtandó határozat a tartásdíj fizetésére kötelezettnek kedvez, így ha 
a tartásdíj mértékét leszállítja, vagy a tartásdíj-fizetési kötelezettséget megszünteti.388 

2. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban hozott 
határozatok elismerése és végrehajtása 

2.1. Az ipso jure elismerés 
Az elismerés alapfeltétele, hogy az EuTR. szerinti határozat olyan másik tagállamból 
származzon, amely a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozik [EuTR. 17. cikk (1) 
bekezdés]. E határozatokat a végrehajtás tagállamában külön eljárás és határozat hozatala 
nélkül el kell ismerni (ipso jure elismerés).389 Az elismerés egyúttal azt is eredményezi, hogy a 
végrehajtandó határozat minden olyan hatása, amellyel a határozatot hozó tagállamban 
felruházták, az elismerés tagállamára is kiterjed, és fordítva: a határozat nem fejthet ki a 

 
384 Bambust 2009, 386. 
385 Nademleinsky 2011, 133.; Walker 2015, 97. 
386 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2500–2501.  
387 Gombos Katalin: A fogalom-meghatározások jelentősége a Brüsszel I rendelet módosítása kapcsán. In 
Osztovits András (szerk.): A Brüsszel I. rendelet reformja. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-
Politicarum, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2. kötet. 2012. 22–33. 
388 Gruber 2010, 131. 
389 Conti 2011, 158. 
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végrehajtás tagállamában olyan hatást, amely a származás tagállamában sem illeti meg 
(hatáskiterjesztés elve).390  

A tartási kötelezettségre vonatkozó határozatok tagállamokban történő elismerésének 
egyetlen célja, hogy lehetővé tegye, megkönnyítse a határozatban rögzített tartási követelés 
behajtását.391 Erre tekintettel az EuTR. 22. cikke kimondja, hogy valamely tartási 
kötelezettséget érintő határozatnak az EuTR. alapján történő elismerése és végrehajtása semmi 
esetre sem jelenti a határozat tárgyát képező tartási kötelezettség alapjául szolgáló családi vagy 
rokoni kapcsolat, házasság vagy házassági rokonságkapcsolat fennállásának elismerését. Az 
EuTR. 22. cikkében írt rendelkezés azonban nem a hatáskiterjesztés korlátozása, hanem a 
révision au fond tilalmának betartása, mely szerint a végrehajtó tagállam bírósága nem 
vizsgálhatja a végrehajtandó határozattal elbírált ügy ténybeli és jogi elemeit. Az „automatikus” 
elismerés a végrehajtandó tartási határozatnak csak a tartásdíjról rendelkező részére 
vonatkozik.392 

Az EuTR. 17. cikk (1) bekezdésének egyenes fogalmazása értelmében a fenti feltételeknek 
megfelelő határozatokat „az elismerés megtámadásának lehetősége nélkül” el kell ismerni. 
Ellentétben tehát a Brüsszel I. rendelet logikájával, az EuTR. alkalmazása során a határozat 
elismerésének megtámadása nem lehetséges, ezért az EuTR. nem tartalmaz a Brüsszel I. 
rendelet 32. cikkében szereplőhöz hasonló elismerés-megtagadási okokat sem. Az EuTR. 21. 
cikke csak a „végrehajtás” megtagadásának lehetőségéről rendelkezik.393 

2.2. A végrehajthatóvá nyilvánítás eltörlése 
Az EuTR. 17. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezés hozott lényeges változást a tartási 
határozatok végrehajtása terén a korábbi végrehajthatóvá nyilvánítás „eltörlésével”. A 
rendelkezés szerint a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban 
meghozott, az adott államban végrehajtható határozatok a többi tagállamban ugyanígy 
végrehajthatók a végrehajthatóvá nyilvánításuk szükségessége nélkül. 

Az EuTR. kiiktatja a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban 
meghozott határozatok tekintetében a köztes végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást. Ez egyúttal 
azt jelenti, hogy amennyiben a határozat a származási tagállamban végrehajtható, a végrehajtási 
kérelem pusztán formai ellenőrzése után a végrehajtás egy másik – például az adós tartózkodási 
helye szerinti – tagállamban közvetlenül elrendelhető.394  

A végrehajthatóvá nyilvánítás helyébe – a származási tagállam feladataként – a végrehajtandó 
határozat európai végrehajtási jogcímmel való felruházása lépett.395 Ez azt jelenti, hogy az 
 
390 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 3.; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 87.; 
Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2502. 
391 EuTR. (21) és (25) preambulumbekezdés 
392 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 2b és Art. 22, Rn. 1. 
393 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 89. 
394 Ancel/Muir Watt 2010, 472. 
395 Kengyel 2015, 79. 
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exequatur eltörlésével a származási államban végrehajtható tartási határozat önálló végrehajtási 
jogcímmel „vérteződik fel” valamennyi tagállamban, és közvetlenül végrehajtás alapjául 
szolgálhat.396 A korábbiakhoz képest lényeges változás tehát abban áll, hogy a tartási 
határozatok a végrehajtás államában hozott végrehajthatóvá nyilvánító határozat nélkül – az 
EuTR.-beli, illetőleg a tagállami formai feltételek teljesítése esetén – közvetlenül végrehajtás 
elrendelésének alapjául szolgálnak.397 Ez lényegében azt eredményezi, hogy a külföldi tartási 
határozat – Dánia és az Egyesült Királyság kivételével – a végrehajtás tagállamában úgy 
viselkedik, mintha azt belföldön hozták volna.398 

Az EuTR. szabályai nem hátráltatják a végrehajtás elrendelését a végrehajtás tagállamának 
bírósága által kötelező módon, hivatalból elvégzendő vizsgálatokkal: így nem kell ellenőrizni, 
hogy a határozat összeegyeztethető-e a tagállam közrendjével, vagy a határozat meghozatala 
során betartották-e a joghatósági vagy a kollíziós jogi szabályokat.399 A végrehajtás elrendelése 
előtt nincs jelentősége annak sem, hogy a határozatot hozó tagállam bírósága bizonyos 
garanciális jellegű eljárásjogi minimumkövetelményeknek, mint például a meghallgatáshoz 
való jog biztosításának vagy az alperes tájékoztatásának stb. eleget tett-e, e körülmények csak 
utólag, a kötelezett kérelmére képezhetik vizsgálat tárgyát.400 Hess ennek kapcsán sommásan 
jegyzi meg, hogy az EuTR. emiatt elmarad a polgári és igazságügyi együttműködés jelenleg 
elvárt integrációs szintjétől, ráadásul az európai jogalkotó ezzel a hiánnyal „lemondott a 
minimumharmonizáció és az ítéletek szabad áramlása közötti logikai összefüggésről” is.401 

Az adós természetesen nincs elzárva a jogvédelemtől: a határozatot hozó tagállamban az 
EuTR. 19. cikke szerint felülvizsgálati kérelmet, a végrehajtás államában az EuTR. 21. cikke 
szerinti végrehajtás megtagadása vagy felfüggesztése iránti kérelmet terjeszthet elő. 

2.3. Iratok a végrehajtás céljából 
Mivel a köztes végrehajthatóvá nyilvánításra már nincs szükség, a végrehajtás minden 
tagállamban az illetékességgel rendelkező hatóságnál előterjesztett végrehajtási kérelemmel 
indul. Az EuTR. 20. cikke szabályozza, hogy mely iratokat kell csatolnia a végrehajtást kérőnek 
a végrehajtási kérelemhez a végrehajtás lefolytatása érdekében; a felsorolás taxatív.402 A 
rendeleti jogalkotó célja az alaki követelmények szűkre szabása volt: „a lehető legkevesebbre 

 
396 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2503.; Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 8. 
397 Gallant 2011, 351. 
398 Dose 2010, 87. 
399 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 10a.; Conti 2011, 160.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 
2013, 2503–2504.; Hess 2011, 20.; Nademleinsky 2011, 133. 
400 Ilyen garanciális rendelkezéseket tartalmaznak az EuFmhR. 12–16. cikkei, a EuKkR. 12–16. cikkei és az 
EuVhoR. 12–16. cikkei.  
401 Hess 2010, 430. 
402 Heger/Selg 2011, 1106.; Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 20, Rn. 2 Geimer/Schütze/Hilbig 2015, 
EuUntVO, Art. 20, Rn. 5. 
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korlátozni a végrehajtás azon alakiságait, amelyek valószínűleg megnövelik a tartásra jogosult 
által viselendő költségeket.”403 

A másik tagállamban lefolytatandó végrehajtás érdekében a végrehajtást kérőnek a következő 
iratokat kell az illetékes végrehajtó hatóságok rendelkezésére bocsátania:  

a) a határozatnak a hitelesség megállapításához szükséges feltételeknek megfelelő egy 
példánya;  

b) a határozatról az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága által az I. mellékletben 
található formanyomtatványon kiállított kivonat;  

c) adott esetben a hátralékokról szóló irat, mely jelzi az összeg kiszámításának dátumát;  
d) amennyiben szükséges, a b) pontban említett formanyomtatvány tartalmának átirata vagy 

fordítása a végrehajtás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvére, vagy egyik hivatalos 
nyelvére. [EuTR. 20. cikk (1) bekezdés] 

A végrehajtás államának illetékes hatósága a fenti alaki követelmények körében az alábbiakat 
köteles vizsgálni: 

ad a) A végrehajtást kérőnek a végrehajtandó határozat eredeti, a határozatot hozó hatóság 
által kiállított példányát kell csatolnia, a határozat másolata, átirata nem képezheti végrehajtás 
alapját.404 

A végrehajtás tárgyát képező határozat fordításával kapcsolatban az EuTR. abból az elvből 
indul ki, hogy „a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó költségek csökkentése érdekében nem 
kérhető fordítás, kivéve ha a végrehajtást vitatják.”405 Ezzel összhangban az EuTR. 20. cikk (2) 
bekezdése kimondja, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai nem 
kötelezhetik a végrehajtást kérőt a határozat fordításának benyújtására. Az EuTR. ez alól 
egyetlen kivételt képez: amennyiben a határozat végrehajtása ellen jogorvoslattal élnek, 
megkövetelhető a fordítás. Ez utóbbi kivételt tágan kell értelmezni, tehát akár az EuTR. 19. 
vagy 21. cikke szerinti, akár egyéb tagállami jog által biztosított jogorvoslattal élnek, a fordítás 
megkövetelhető.406 Hogy ilyen esetben kinek kell a fordítási költségeket előlegezni és viselni, 
azt a nemzeti jognak kell szabályoznia.  

A külföldi határozat végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges a benne foglaltak 
megértése, márpedig ha a végrehajtó hatóság a határozat tartalmát nem érti, akkor a határozat 
fordítása szükséges. Az EuTR. 20. cikk (2) bekezdésének rendelkezését a gyakorlatban csak 
úgy lehet végrehajtani, hogy a végrehajtást elrendelő hatóság mérlegelheti, szükséges-e a 
határozat részbeni vagy teljes fordítása, és amennyiben igen, a fordítás költsége nem terhelhető 
a végrehajtást kérőre.407  

A magyar állam az EuTR. alkalmazásához közzétett hivatalos tájékoztatójában közölte, hogy 
a 21 éven aluli gyermekek tartására irányuló ügyekben a tartási rendelet 46. cikke értelmében 
 
403 EuTR. (27) preambulumbekezdés 
404 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2516. 
405 EuTR. (28) preambulumbekezdés 
406 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 117. 
407 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 9. 
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a magyar állam teljes költségmentességet biztosít. A belső magyar jog értelmében a feleket a 
többi típusú tartási ügyben (házastársi tartás, szülőtartás stb.) is tárgyi költségfeljegyzési jog 
illeti meg, amely kiterjed a végrehajtási eljárásra is, így a feleknek jövedelmi-vagyoni 
viszonyaiktól függetlenül nem kell a költségeket, illetéket előlegezniük [6/1986. (VI. 26.) IM 
rendelet 3. § (1) bekezdés e) pont]. 

ad b) A határozat kivonatát az EuTR. I. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell 
kiállítani az eredeti nyelven. A kivonatot a határozatot hozó határozat állítja ki. A kivonat 
kiállításával a határozatot hozó tagállam igazolja, hogy a származási tagállamban a határozat 
végrehajtható.408 Minden tagállam kijelölhet egy vagy több nyelvet az Európai Unió 
intézményeinek hivatalos nyelvei közül, amelye(ke)n a saját nyelvén kívül a formanyomtatvány 
kiállítását elfogadja [EuTR. 20. cikk (1) bekezdés d) pont]. Hazánk az EuTR. 71. cikk (1) 
bekezdés g) pontjában írt kötelezettségének eleget téve azt közölte az Európai Bizottsággal, 
hogy a kérelmeket és formanyomtatványokat magyar nyelven fogadja. 

ad c) A hátralékról szóló irat abban az esetben kötelező csatolmánya a kérelemnek, ha a 
jogosultnak hátralékos gyermektartásdíj-követelése is van a kötelezettel szemben. A hátralékról 
szóló irathoz kötelező érvényű formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, de egy ajánlott 
formanyomtatvány elérhető az Európai Igazságügyi Portálon. A hátralék kimutatását az 
esedékességi időszakok pontos feltüntetésével kell elvégezni.  

ad d) A kivonat fordítására, ha az nem magyar nyelven készült [ld. b) pont], minden esetben 
szükség van. Ez azonban lényegesen korlátozottabb fordítási követelmény a korábbi – teljes 
határozat fordítását megkívánó – általános tagállami gyakorlathoz képest.409 A szükséges 
fordításokat a tagállamok valamelyikében fordítások készítésére jogosult személynek kell 
elkészítenie [EuTR. 20. cikk (3) bekezdés]. 

2.4. A tartási határozat felülvizsgálata 
2.4.1. A jogorvoslat jellege 

Az exequatur áttörését szemléletváltásnak kellett kísérnie a tartásdíj-fizetésre kötelezett 
számára nyitva álló jogvédelmi mechanizmus terén is, melyre mintát az EuVhoR. 19. cikke, az 
EuKkR. 18. cikke, illetőleg az EuFmhR. 20. cikke szolgáltatott.410 Az EuTR. 19. cikke önálló 
(autonóm) jogorvoslat formájában – meghatározott feltételek és határidő rögzítése mellett – 
megadja a lehetőséget a végrehajtás alapját képező tartási határozat utólagos, kérelemre történő 
felülvizsgálatára, mellyel kiküszöbölhető a tartásra kötelezett legalapvetőbb jogának, a 
meghallgatáshoz való jognak a megsértése.411  

 
408 Gallant 2011, para. 353. 
409 Hess 2010, 430. 
410 Wopera 2012, 290. 
411 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 99.; Ferrand 2011, 104.; Kindl/Meller-
Hannich/Wolf/Garber 2013, 2508–2509.; Gruber 2010, 137. 
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A felülvizsgálathoz való jog az alapeljárás helye szerinti tagállam bírósága előtt meg nem 
jelenő, mulasztó alperes számára biztosított rendkívüli jogorvoslat, amely ugyanakkor nem 
érinti az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga szerinti egyéb rendkívüli jogorvoslatok 
alkalmazását, feltéve, hogy a tagállami belső jogorvoslatok nem összeegyeztethetetlenek a 
közösségi jog által biztosított felülvizsgálathoz való joggal.412 A magyar jog például a tartási 
ügyekben is lehetőséget ad a felperes kérelmére a szabályszerű idézés ellenére az első 
tárgyaláson meg nem jelenő és írásbeli védekezést elő nem terjesztő alperes bírósági 
meghagyással (mulasztási határozat) való kötelezésre az idézéssel közölt kereset szerinti 
tartalommal, a meghagyással szemben azonban ellentmondásnak van helye, mely jogorvoslat 
nem összeegyeztethetetlen a felülvizsgálati joggal. 

A jogorvoslat elnevezése („felülvizsgálat”) bizonyos értelemben félrevezető, hiszen a sikeres 
felülvizsgálati kérelem az alapeljárásban hozott határozat érdemi felülvizsgálatára nem 
vezethet, hatása csak az alapeljárásban hozott határozat hatályon kívül helyezése lehet.413 

2.4.2. Feltételek 
A felülvizsgálat kérelemre indul, ugyanakkor a kérelem alaki, tartalmi követelményeire az 
EuTR. rendelkezést nem tartalmaz, így arra a tagállami belső jog az irányadó.414 A 
felülvizsgálati kérelmet az eredeti eljárás helye, vagyis a határozat származása szerinti 
tagállamban kell előterjeszteni.415 Hazánk az EuTR. 71. cikk c) pontjában előírt kötelezettsége 
alapján arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy az EuTR. 19. cikke szerinti 
felülvizsgálati eljárást az első fokon eljáró helyi bíróságon a Pp. 260–269. §-aiban foglalt 
perújítás szabályai szerint kell megindítani. A kérelem tartalmi követelményeire a Pp. 263. § 
(2) bekezdése tartalmaz rendelkezést. 

A kötelezettnek a kérelmet haladéktalanul, de minden esetben 45 napos – meg nem 
hosszabbítható – határidőn belül kell előterjesztenie.416 A „haladéktalanul” kifejezést autonóm 
módon kell értelmezni.417 A határidő nem a határozat kézbesítésétől, hanem azon a napon 
kezdődik, amikor az alperes ténylegesen megismerte a határozat tartalmát, és abban a 
helyzetben volt, hogy cselekedjen, legkésőbb azonban azon első végrehajtási intézkedés napján, 
amely a javai fölötti rendelkezési jogát részben vagy egészben elvonja [EuTR. 19. cikk (2) 
bekezdés]. A kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő tehát legkésőbb akkor elkezdődik, 
amikor a kötelezett a végrehajtási eljárás szakaszában a jövedelmével, vagyonával részben vagy 
egészben először nem rendelkezhet szabadon.418 
 
412 EuTR. (29) preambulumbekezdés 
413 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2514.; Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 19, Rn. 10. 
414 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 101. 
415 Dose 2010, 87. 
416 Fucik 2009, 306.; Gallant 2011, para. 355. 
417 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 19, Rn. 12a.; Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 19, Rn. 
17. 
418 EuTR. (29) preambulumbekezdés 
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A felülvizsgálat jellegéből szükségszerűen következik, hogy alkalmazása kiterjedhet olyan 
esetekre is, amelyek az alapeljárásban nem rendelkeztek határon átnyúló elemmel, hanem 
tisztán tagállamon belüli tartásdíjmegállapítás történt. Ilyen esetekben a határon átnyúló elem 
rendszerint azzal jön létre, hogy a kötelezett egy másik tagállamban szerez végrehajtás alá 
vonható jövedelmet vagy vagyont.419 

Ha a kötelezett az eredeti eljárás helye szerinti tagállam illetékes bíróságához az EuTR. 19. 
cikkének megfelelően felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő, és a végrehajtás a kötelezett ellen 
egy másik tagállamban folyamatban van, a kötelezett kérelmére a végrehajtás helye szerinti 
tagállam illetékes bírósága egészben vagy részben felfüggesztheti az eredeti eljárás helye 
szerinti bíróság határozatának végrehajtását [EuTR. 21. § (3) bekezdés első mondata].420 

2.4.3. Felülvizsgálati okok 
A felülvizsgálatra az EuTR.-ben taxatíve rögzített okokból kerülhet sor: a) ha az eljárást 
megindító iratot, illetve az ezzel egyenértékű iratot nem kézbesítették az alperes részére 
megfelelő időben és oly módon, hogy az említett személy gondoskodni tudjon saját védelméről 
[EuTR 19. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy b) ha az alperest a tartási követelés vitatásában vis 
maior vagy rendkívüli körülmények akadályozták meg, anélkül, hogy ez neki felróható lenne 
[EuTR 19. cikk (1) bekezdés b) pont]. Ugyanakkor bármelyik ok fennállása esetén is kizárt 
felülvizsgálat, ha a kötelezett nem élt jogorvoslattal, holott arra a megelőző eljárásban 
lehetősége volt.421 

A felülvizsgálati okok a tartásra kötelezett meghallgatáshoz, védekezéshez való jogát veszik 
oltalom alá, azonban a védelem mindkét ok esetén csak az alapeljárás kezdeti fázisára terjed ki, 
a később – például az ítélet meghozatalakor vagy akár a jogorvoslati eljárásban – elkövetett 
jogsértés nem ad alapot a felülvizsgálatra.422  

Az EuTR. 19. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálati ok tényállása akkor teljesül, 
ha a kérelmező számára az alapeljárásban az eljárást megindító irat kézbesítését követően 
rendelkezésre álló idő nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben felkészülhessen az eljárásban 
való részvételre.423 A felülvizsgálati ok szinte szó szerint megegyezik a Brüsszel I. rendelet 34. 
cikk 2. pontjában írt elismerés-megtagadási okkal, így a rendelkezés alkalmazása során a 
Brüsszel I. rendelethez kapcsolódó gyakorlatot is figyelembe kell venni, mindemellett a 
rendelkezést az EuTR. 11. cikk (1) bekezdésével összhangban kell értelmezni.424 A szabály 
alkalmazásakor elsősorban nem az eljárás kezdete és a kézbesítés közötti időtartamot, hanem 
azt kell vizsgálni, hogy a kötelezettnek elegendő ideje volt-e a tényleges védekezésre való 
felkészülésre, például arra, hogy az adott ügyben szükséges szakismerettel rendelkező 
 
419 Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 19, Rn. 13. 
420 Ld. még a VIII. fejezet 2.6. pontját. 
421 EuTR. (26) preambulumbekezdés; Conti 2011, 171. 
422 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2508. 
423 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 19, Rn. 17. 
424 Bambust 2009, 386.; Conti 2011, 171. 
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ügyvéddel a kapcsolatot felvegye.425 Szigorú időhatárok nem rögzíthetők, minden esetben a 
konkrét ügy egyedi körülményei között kell állást foglalni a kérdésben.  

Az EuTR. 19. cikk (1) bekezdés b) pontjában lefektetett generálklauzula értelmében a 
felülvizsgálatra okot adhat az is, ha a tartásdíj-fizetésre kötelezett a tartási követelés ellen „vis 
major” vagy „rendkívüli körülmények” miatt nem tudott tiltakozni. A „vis major” és a 
„rendkívüli körülmény” fogalmát – az EuVhoR. 19. cikk (1) bekezdés b) pontjával és az 
EuFmhR. 20. cikkével összhangban – uniós jogi szempontból önállóan kell értelmezni.426 Az 
előbbi a kötelezett befolyási körén kívül, míg az utóbbi a kötelezett rendelkezése alá eső 
különleges körülményeket értékeli felülvizsgálatra érdemesnek. 

Ha a felülvizsgálati kérelem alaptalan, azt el kell utasítani, így a végrehajtandó határozat 
hatályban marad [EuTR. 19. cikk (3) bekezdés első mondat], azonban ha a feltételek fennállnak, 
akkor a határozat hatásai a felek között visszamenőleges hatállyal (ex tunc) megszűnnek, a 
határozat „semmis” [EuTR. 19. cikk (3) bekezdés második mondat].427 Önmagában a sikeres 
felülvizsgálati kérelem az alapeljárásban hozott határozat érdemi felülvizsgálatára nem 
vezethet, emiatt a kérelem elnevezése kissé megtévesztő is, az eredményes felülvizsgálati 
kérelem hatása csak az alapeljárásban hozott határozat hatályon kívül helyezése lehet, a 
határozatnak semmilyen tény vonatkozásában nem lehet kötőerőt tulajdonítani.428 A határozat 
hatályon kívül helyezése folytán új kereset előterjesztésére nincs szükség, az eljárást folytatni 
kell, amelyben az alperes kifejtheti védekezését. Az eljárás folytatásának rendjét a nemzeti 
jogalkotónak kell kialakítania azzal, hogy a jogosult nem veszíti el az elévülés vagy jogvesztés 
időtartamának megszakítására vonatkozó kedvezményt, sem az eredeti eljárásban megszerzett, 
a tartás visszamenőleges hatályú követelésére vonatkozó jogát [EuTR. 19. cikk (3) bekezdés 
harmadik mondat]. 

Hazánk a tagállami közlemény szerint a perújítás keretei közé illesztette be az EuTR. 19. 
cikke szerinti jogorvoslatot, utalva a Pp. 260–269. §-aira. A Pp. e szabályait azonban csak az 
EuTR. rendelkezéseinek megfelelően, azzal összhangban lehet alkalmazni. Így a kérelem 
előterjesztése vonatkozásában nem érvényesülnek a határidőre vonatkozó Pp.-beli 
rendelkezések [Pp. 261. § (1) és (3) bekezdés, Pp. 264. §]. Ha a felülvizsgálati kérelem EuTR. 
szerinti oka fennáll, a perújítás keretei között a Pp. a határozat hatályon kívül helyezését csak 
az érdemi eljárás részbeni vagy egészbeni megismétlésének eredményeként teszi lehetővé [Pp. 
268. §]. Álláspontom szerint a hatályon kívül helyezés érdemi megismétlés eredményétől való 
függővé tételének az EuTR. keretei között nincsen jogi akadálya, de amennyiben a 
felülvizsgálati kérelem oka fennáll, és az alapeljárás érdemi lefolytatása (megismétlése) 
szükséges, ennek megállapításától, vagyis az érdemi tárgyalásba bocsátkozástól kezdve az 
alaphatározat hatást nem fejthet ki, azt az EuTR. 19. cikk (3) bekezdése szerint „semmisnek” 
 
425 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 95. 
426 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 19, Rn. 19.; Conti 2011, 172. 
427 Bambust 2009, 386–387.; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 104. 
428 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2514. 
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(hatálytalannak) kell tekinteni, a határozat végrehajthatóságát és így a folyó végrehajtást is fel 
kell függeszteni. A megismételt eljárásban nem érvényesül a Pp. 267. § (1) bekezdése sem, 
hiszen a hatálytalan határozat semmilyen szempontból nem vehető figyelembe, vagyis úgy kell 
eljárni, mintha az alaphatározat teljes hatályon kívül helyezése miatt az eljárást egészében meg 
kellene ismételni. A végrehajtás felfüggesztésére az EuTR. 21. cikk (3) bekezdése alapján van 
lehetőség. 

2.5. A végrehajtás megtagadása 
2.5.1. A jogorvoslat jellege 

Míg a felülvizsgálati kérelem a származási tagállamban, a végrehajtás megtagadása iránti 
kérelem a végrehajtás államában előterjeszthető kötelezetti jogorvoslati lehetőség. A 
végrehajtás megtagadása nem új jogorvoslati eszköz az európai igazságszolgáltatási térben, 
hiszen ez a védőbástya a Brüsszel I. rendeletben is a kötelezett rendelkezésére állt, ugyanakkor 
az exequatur eltörlésével a végrehajtás-megtagadási okok vizsgálata áttolódott a végrehajtás 
elrendelését követő szakaszba.429 Mindazonáltal a végrehajtás megtagadásának mint 
jogorvoslatnak a szerepe funkcionálisan megegyezik a Brüsszel I. rendeletben követett 
megoldással, ezért a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlésével kapcsolatban egyesek úgy 
vélekednek, hogy az új rendeletek beemelik a régi Brüsszel I. rendelet végrehajthatóvá 
nyilvánítási eljárás kontradiktórius szakaszát, és gyakorlatilag egy jól működő rendszert zúznak 
szét, hiszen az eljárás kontradiktórius szakasza semmilyen valódi újítást nem hordoz, és 
semmilyen lényegi könnyítést nem kínál.430 

A 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban meghozott határozatok más 
tagállam általi végrehajtásának felgyorsítása érdekében az EuTR. korlátozza a végrehajtás 
megtagadásának azon indokait, amelyekre a kötelezett a tartási követelés határokon átnyúló 
jellege miatt hivatkozhat.431 Ez a korlátozás azonban nem jelentheti az elismerés megtagadását, 
kivéve, ha az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata összeegyeztethetetlen egy másik 
olyan határozattal, amely eleget tesz a végrehajtás helye szerinti tagállamban való elismeréshez 
szükséges feltételeknek [EuTR. 21. cikk (2) bekezdés második albekezdés].432 

Az EuTR. 21. cikkének szövegezése csak a határozatokkal szemben biztosítja a végrehajtás 
megtagadása iránti kérelem előterjesztését, azonban az EuTR. 48. cikk (1) bekezdése kiterjeszti 
e lehetőséget a perbeli egyezségekre és közokiratokra is.  

 
429 Kengyel 2015, 82. 
430 Kaliczka Alexandra: Határon átnyúló végrehajtás – exequatur nélkül. Európai Jog, 2014/2. sz. 15.; Kaliczka 
Alexandra: A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban. Az adós eljárási alapjogainak 
védelme határon átnyúló végrehajtás során. Phd-értekezés, Budapest, 2013. 229.; Kengyel 2015, 82. 
431 EuTR. (30) preambulumbekezdés; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 119. 
432 Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 21, Rn. 2. 
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2.5.2. A végrehajtás-megtagadási okok 
Az EuTR. a végrehajtás megtagadását három okból engedi meg. Mindhárom végrehajtás-
megtagadási ok vizsgálatára a végrehajtás helye szerinti tagállam hatósága rendelkezik 
joghatósággal. A hatáskörre és az illetékességre a lex fori az irányadó. Hazánkban mindhárom 
végrehajtás-megtagadási okra speciális hatásköri és illetékességi szabályokat kell alkalmazni. 
Mindhárom megtagadási ok esetén a részbeni és az egészbeni „megtagadásra” is lehetőség van. 
A megtagadási okok hivatalból nem, csupán kérelemre vizsgálhatók.433 

A végrehajtás-megtagadási okok az alábbiak: 
a) a végrehajtás helye szerinti tagállam joga alapján fennálló indokok [EuTR. 21. cikk (1) 

bekezdés]; 
b) ha az eredeti eljárás helye szerinti bíróság által hozott határozat végrehajtásához való jog 

– vagy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam, vagy a végrehajtás helye szerinti tagállam joga 
alapján, attól függően, hogy melyik tagállam ír elő hosszabb elévülési időt – elévült [EuTR. 21. 
cikk (2) bekezdés első albekezdés]; 

c) ha az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata összeegyeztethetetlen a végrehajtás 
helye szerinti tagállamban, vagy egy másik tagállamban, illetve harmadik államban hozott 
olyan határozattal, amely eleget tesz a végrehajtás helye szerinti tagállamban való elismeréshez 
szükséges feltételeknek [EuTR. 21. cikk (2) bekezdés második albekezdés]. 

ad a) Noha az eredeti rendeletjavaslat a tagállami jogi végrehajtás-megtagadási okok 
alkalmazásának lehetőségét teljesen kizárta, az EuTR. szerint a rendeletben meghatározott 
önálló végrehajtás-megtagadási okokon kívül a tagállami végrehajtás-megtagadási okok is 
figyelembe vehetők.434 A kölcsönös elismerés elvéből következően más tagállam tartási 
határozatát a tagállamban hozott határozatokkal azonos feltételek szerint kell végrehajtani, 
amely azt is jelenti, hogy a végrehajtás megtagadására is csak korlátozott esetekben nyílhat 
lehetőség.  

Az EuTR. 21. cikk (1) bekezdésében „végrehajtás megtagadásaként” megjelölt jogintézmény 
a magyar végrehajtási jogi terminológiában nem a magyar Vht. 19. § (1) bekezdése szerinti 
végrehajtás (elrendelése) megtagadásának, hanem a végrehajtás foganatosítása során 
érvényesülő adósvédelmi, végrehajtást korlátozó rendelkezéseknek [pl.: Vht. 61–63. §, Vht. 
65–74. §, 79/A. §, 89–96/B. §] feleltethető meg. Erre utal az EuTR. preambuluma is, amely 
klasszikus nemzeti végrehajtás-megtagadási okként jelöli meg a tartozásnak a végrehajtás 
időpontjában való, kötelezett általi rendezését (önkéntes teljesítés) vagy bizonyos javak le nem 
foglalhatóságát.435 Hangsúlyozandó azonban, hogy az adós kizárólag a végrehajtás 
tagállamában érvényes foglalási, végrehajtási korlátozásokra hivatkozhat, a határozatot hozó 
tagállamban alkalmazandóakra nem.436 
 
433 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 21, Rn. 2. 
434 COM 2005 (649) 
435 EuTR. (30) preambulumbekezdés 
436 Conti 2011, 175.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2521. 
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Ez a végrehajtás-megtagadási ok adósi oldalon a végrehajtás foganatosításának fázisában 
merülhet fel, és jogsérelem esetén az adós a végrehajtás korlátozását, megszüntetését kérheti, 
vagy végrehajtási kifogást terjeszthet elő a jogellenes végrehajtói intézkedés ellen az erre 
irányadó nemperes és peres eljárási szabályok alapján. Az adósnak az igénybe vett 
jogorvoslatra irányadó hatásköri és illetékességi szabályok szerinti hatóságnál kell 
előterjesztenie a kérelmét [Vht. 55. § (1), 56. § (1) és 217. § (2) bekezdés, Pp. 367. és 373. §]. 

ad b) EuTR. 21. cikk (2) bekezdés első albekezdése kissé szerencsétlenül fogalmaz, de a 
rendelkezés lényeges tartalma szerint az adós akkor kérelmezheti a végrehajtás megtagadását, 
ha a tartási határozat végrehajthatósága, vagyis a végrehajtási jogcím a határozatot hozó és a 
végrehajtás helye szerinti tagállam joga alapján is elévült.437 Hangsúlyozandó, hogy az elévülés 
ebben az esetben nem a tartási követelésre, hanem a tartási határozat végrehajthatóságára 
vonatkozik, a tartási kötelezettség elévülésére alkalmazandó jogot ugyanis az EuTR. 15. cikke 
alapján megfelelően alkalmazandó 2007. évi hágai jegyzőkönyv határozza meg [11. cikk e) 
pont]. 

A két elévülési idő közül a hosszabb az irányadó, kérdéses azonban, hogy miként kell 
értelmezni a „hosszabb” elévülési időt. Van ugyanis olyan álláspont, amely szerint nemcsak az 
elévülési időtartamot, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy az elévülési határidő mikor 
kezdődik, ugyanis lehetséges, hogy a kezdő időpont figyelembevételével együtt a rövidebb 
elévülési idő később jár le.438 Azonban az EuTR. 21. cikk (2) bekezdése értelmezhető szigorúan 
is, vagyis akként, hogy azt a tagállami jogot kell alkalmazni végrehajtási jog elévülésére, 
amelyik a hosszabb elévülési határidőt határozza meg, függetlenül annak kezdetétől és 
lejártától. Álláspontom szerint az előbbi értelmezés felel meg az EuTR. szabályának hátterében 
álló hitelezővédelmi elvnek. 

A végrehajtás megtagadásának e jogcíme a tartás minden formájára alkalmazható, így az 
egyösszegű és időszakos, a lejárt és folyamatos, a pénzbeli és a vagyoni szolgáltatásra is.439 

E végrehajtás-megtagadási ok hatásköri és illetékességi szabályai közvetlenül nincsenek 
tisztázva a magyar jogban, ezért a kérelem tartalmából kell kiindulni. A végrehajtási jog 
elévülésére az adós a végrehajtás foganatosításának szakaszában tud hivatkozni, és ez tartalma 
alapján végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti kereseti kérelemnek tekinthető. 
Véleményem szerint e pertípusra irányadó speciális hatásköri és illetékességi szabályokat kell 
figyelembe venni az EuTR. 21. cikk (2) bekezdése szerinti elévülési kifogás elbírálásánál is 
[Pp. 367. §] 

ad c) Az adós kérelmezheti a végrehajtás megtagadását, ha a végrehajtandó határozat 
összeegyeztethetetlen egy másik határozattal. Ha ez a másik határozat egy másik tagállamból 

 
437 Gallant 2011, para. 356.; Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 21, Rn. 11. 
438 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2523.; Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 21, Rn. 13. 
439 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 21, Rn. 5. 
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vagy harmadik államból származik, a határozatnak a végrehajtás szerinti tagállamban 
elismerhetőnek kell lennie, de nem feltétel, hogy az elismerését kérjék is.440  

Az összeegyeztethetetlenség fogalmát uniós jogi szempontból autonóm módon kell 
értelmezni. A határozatok egymással akkor összeegyeztethetetlenek, ha a határozatoknak a 
végrehajtás tagállamában beálló joghatásai egymást kölcsönösen kizárják.441 A tartási 
kötelezettséggel kapcsolatos korábbi határozatot a megváltozott körülmények miatt módosító 
hatályú határozat ugyanakkor nem tekinthető összeegyeztethetetlen határozatnak [EuTR. 21. 
cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés], vagyis elvileg mindegyik határozat végrehajtható 
ugyanabban a tagállamban.442 Ilyenkor a végrehajtást elrendelő tagállami bíróság mérlegelési 
körébe tartozik, hogy a konkrét egyedi esetben a korábban vagy a később hozott határozat fejt-
e ki hatást.443 

Ha a tartási kötelezettséggel kapcsolatos határozat egy státuszhatározattal (pl. házasságot 
felbontó, apaságot megállapító, az apasági vélelmet megdöntő határozattal) ellentétes, a 
státuszhatározat élvez elsőbbséget, és annak tartalmától függően – de tekintet nélkül arra, hogy 
melyik keletkezett korábban vagy később – a tartási határozat végrehajtását meg lehet 
tagadni.444 Ennek megfelelően az Európai Bíróság a Hoffmann-ügyben (1988) megállapította, 
hogy összeegyeztethetlen a különélő házastárs tartására kötelező, valamint a házasság 
felbontását kimondó ítélet, amennyiben a házastársi tartás a házassági kötelék fennállását 
feltételezi, függetlenül attól, hogy a házastársi tartás megállapítása megelőzte a házassági 
kötelék felbontását.445 Ugyanígy nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a gyermektartásdíj 
fizetésére kötelező ítélet az apaság vélelmét megdöntő ítélettel. 

 
440 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 125. 
441 Geimer/Schütze/Hilbig 2015, EuUntVO, Art. 21, Rn. 26. 
442 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 126. 
443 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 21, Rn. 9..; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2524. 
444 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 21, Rn. 13.. 
445 Hoffmann-ítélet, C–145/86, EU:C:1988:61, 15., 18–19., 22.; Az ügy tényállása szerint a német állampolgárságú 
felek 1950-ben kötöttek házasságot, Németországban éltek, majd a házasfelek házassági életközössége 1978-ban 
megszűnt oly módon, hogy a férj (Horst L. M. Hoffmann) Hollandiába távozott. 1979 augusztusában a különélő 
feleség (Adelheid Krieg) kérelmére az Amtsgericht Heidelberg a házastársak házassági kötelékének fennállása 
alatt arra kötelezte a férjet, hogy a feleségének fizessen meg havonta meghatározott összegű házastársi tartásdíjat. 
Ezt követően a férj kérelmére 1980 májusában Hollandiában a feleség távollétében mulasztási ítélettel felbontották 
a felek házasságát. Az eljárás során a holland kollíziós jog értelmében ugyan a német jogot alkalmazták, azonban 
az ítéletet Németországban nem ismerték el. A feleség kérelmére Hollandiában végrehajtási záradékkal látták el 
az Amtsgericht Heidelbergnek a férjet házastársi tartás fizetésére kötelező határozatát, amely alapján a feleség a 
férj keresményéből letiltatta a tartásdíjat. A férj Hollandiában kérte a letiltás megszüntetését, a kérelemnek első 
fokon helyt adtak, másodfokon viszont elutasították. Végül a Hoge Raad a hozzá érkezett semmisségi panasz 
elbírálása során előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az Európai Bíróság megállapította, hogy a 
házasságot felbontó ítélet és a különélő házastárs tartására vonatkozó ítélet összeegyeztethetetlen, hiszen utólag a 
házasságot felbontották, noha a tartásra vonatkozó ítélet szükségszerűen feltételezte a házassági kötelék 
fennállását. 
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Ez a végrehajtás-megtagadási ok hazánkban a végrehajtás foganatosításának fázisában 
merülhet fel, a kérelmet azonban tartalmilag végrehajtási lap visszavonása iránti kérelemnek 
kell tekinteni a Vht. 211. § (3) bekezdés c) pontja alapján.446 

Szembetűnő, hogy a közrendbe ütközés hiányzik a 2007. évi hágai jegyzőkönyvet alkalmazó 
tagállamok által hozott határozatok végrehajtása során figyelembe vehető megtagadási okok 
közül, ezért a közrendi klauzulát több kutató temeti.447 A közrendért egyes szerzők által 
mondott rekviem talán egy kissé elhamarkodott, hiszen a határon átnyúló tartásdíjigények 
modern rendszere már az anyagi igényérvényesítés fázisában elszegi a közrendet sértő 
jogérvényesítést [2007. évi hágai jegyzőkönyv 13. cikk],448 továbbá a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv 6. cikke egy speciális védelmi klauzulát is bevezet, amely ugyan nem azonosítható 
a közrenddel, de annak egy alteregója.449 

2.6. A végrehajtás felfüggesztése 
A 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamokban meghozott határozatok más 
tagállam általi végrehajtásának felgyorsítása érdekében az EuTR. korlátozza a végrehajtás 
felfüggesztésének azon indokait, amelyekre a kötelezett a tartási követelés határokon átnyúló 
jellege miatt hivatkozhat.450 

A végrehajtás felfüggesztését az EuTR. két esetben teszi lehetővé. A felfüggesztésre minden 
esetben csak az adós kérelmére van lehetőség. A felfüggesztő határozat meghozatalára a 
„végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának” van joghatósága. A hatáskörre és az 
illetékességre a lex fori az irányadó. Magyarországon a Vht. 48. § (8) bekezdése kimondja, 
hogy a végrehajtást foganatosító bíróság dönt az adósnak […] a 4/2009/EK tanácsi rendelet 21. 
cikk (3) bekezdése szerinti kérelméről. A végrehajtást foganatosító bíróság fogalmát a Vht. 225. 
§ (6) bekezdése adja meg. Mindkét esetben a részbeni és az egészbeni felfüggesztésre is 
lehetőség van. 

A végrehajtás felfüggesztésének esetei az alábbiak: 
a) A végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága végrehajtást felfüggesztheti, ha az 

eredeti eljárás helye szerinti tagállam illetékes bíróságához a 19. cikknek megfelelően az eredeti 
eljárás helye szerinti bíróság határozatának felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtottak be [EuTR. 
21. cikk (3) bekezdés első albekezdés]; 

b) A végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága a végrehajtást felfüggeszti, ha az 
eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozatának végrehajthatóságát az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállamban felfüggesztették [EuTR. 21. cikk (3) bekezdés második albekezdés]. 
 
446  A bíróság akkor is visszavonja a végrehajtási lapot vagy törli a végrehajtási záradékot, ha az adós kérelmére 
megállapítja, hogy […] a 4/2009/EK tanácsi rendelet 21. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a 
végrehajtás megtagadásának feltételei fennállnak [Vht. 211. § (3) bekezdés c) pont]. 
447 Viarengo 2014, 484. 
448 Ld. X. fejezet 4.6.3. pont. 
449 Ld. X. fejezet 4.4. pont. 
450 EuTR. (30) preambulumbekezdés 
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ad a) A felfüggesztési ok a fentebb tárgyalt felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez 
kapcsolódik. A rendelkezés alkalmazása szükségszerűen feltételezi a határon átnyúló elem 
létét.451 E felfüggesztési ok akkor bír jelentőséggel, ha a származási államban a határozat 
végrehajthatóságát nem függesztették fel, ellenkező esetben az EuTR. 21. cikk (3) bekezdés 
második albekezdése alapján a végrehajtást mérlegelés nélkül fel kell függeszteni. 

ad b) A felfüggesztéshez ebben az esetben nem elegendő, hogy az eredeti eljárás 
tagállamában a tartási kötelezettséget tartalmazó határozattal szemben jogorvoslattal éltek, a 
felfüggesztés oka akkor áll fenn különösen, ha a végrehajtásra nézve halasztó hatályú a 
jogorvoslat.452 A végrehajtás helye szerinti tagállam bíróságának ebben az esetben nincs 
mérlegelési lehetősége, hiszen ha a határozatot a származási államban megfosztották a 
végrehajthatóságtól, akkor az más tagállamban sem fejthet ki joghatást, így a határozat 
végrehajtását a végrehajtás államában fel kell függeszteni.453 

3. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó tagállamokban hozott 
határozatok elismerése és végrehajtása 

A tagállamok közül az Egyesült Királyság és – Dániát kivéve – a többi tagállam között 
alkalmazandók az EuTR.-nek a IV. fejezet 2. szakaszában (23–38. cikk) írt rendelkezései.454 E 
„köztes” rendelkezések kidolgozásához a Brüsszel I. rendeletben a határozatok elismerésére és 
végrehajtására irányadó szabályok szolgáltak mintául annak némi szövegezésbeli 
pontosításával, kiigazításával.455  

A Brüsszel I. rendelethez képest az alábbi különbségeket szükséges kiemelni: 
a) A Brüsszel I. rendelet 34. cikk 1. pontjával parallel EuTR. 24. cikk első albekezdés a) 

pontja kiegészült azzal, hogy a közrendre vonatkozó feltétel nem alkalmazható a joghatósággal 
kapcsolatos szabályokra.  

b) Az EuTR. 21. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdésével azonos tartalmú értelmező 
rendelkezés az EuTR. 24. cikk második albekezdése, mely szerint a tartási kötelezettségre 
vonatkozó korábbi határozatot a megváltozott körülmények miatt módosító határozatok nem 
tekinthetők összeegyeztethetetlennek a 24. cikk első albekezdés c) vagy a d) pont értelmében.456 

c) Az elismerés és végrehajtás elrendelésének illetékességét – a végrehajtás helyén kívül – 
nem az adós lakóhelye [Brüsszel I. rendelet 39. cikk (2) bekezdés], hanem szokásos 

 
451 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 21, Rn. 21. 
452 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 127. 
453 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2526. 
454 Dánia nem vesz részt a tartási rendelet alkalmazásában, így Dánia és a többi tagállam között a Brüsszel I. 
rendelet rendelkezései alkalmazandók a tartási határozatok végrehajtása tekintetében. 
455 EuTR. (26) preambulumbekezdés; Wopera 2012, 291. 
456 Bambust 2009, 387. 
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tartózkodási helye [EuTR. 27. cikk (2) bekezdés] alapozza meg.457 A szokásos tartózkodási 
hely fogalmával kapcsolatban lásd részletesen a VI. fejezet 2.2. pontját. 

d) Az EuTR. 30. cikke harminc napos határidőhöz köti a végrehajthatóvá nyilvánításról szóló 
határozat meghozatalát.458 A határidő számítására az időtartamokra, időpontokra és határidőkre 
vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi 
rendeletet kell alkalmazni.459 

e) Újítás, hogy a végrehajthatóvá nyilvánító határozat ellen a jogorvoslatot a kézbesítéstől 
számított 30 napon belül, ha pedig az adós szokásos tartózkodási helye más tagállamban van, 
45 napon belül kell benyújtani, ellentétben a Brüsszel I. rendelet 43. cikk (5) bekezdése szerinti 
egy, illetőleg kettő hónapos szabályától [EuTR. 32. cikk (5) bekezdés].460 

Az EuTR. 34. cikk (2) bekezdése a jogorvoslat elbírálásának határidejét 90 napban 
maximálja. 

4. Közös szabályok 
Az EuTR. 39–43. cikkei olyan közös szabályokat tartalmaznak, amelyeket minden tartási 
határozat végrehajtására alkalmazni kell [EuTR. 16. cikk (4) bekezdés], függetlenül attól, hogy 
a határozatot a 2007. évi hágai jegyzőkönyv rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismerő 
(EuTR. 17–22. cikk), illetőleg nem elismerő (EuTR. 23–38. cikk) tagállamban hozták-e. A 
közös rendelkezések az alábbi kérdéseket érintik:  

a) A tartási követelések gyors és hatékony behajtásának és az elhúzást célzó cselekedetek 
megakadályozásának biztosítása érdekében az EuTR. kifejezett célkitűzése, hogy a 
tagállamokban hozott, tartási kötelezettségekre vonatkozó határozatok elvben előzetesen 
végrehajthatóak legyenek.461 Ezért az EuTR. 39. cikke értelmében az eredeti eljárás szerinti 
bíróság egy esetleges jogorvoslat ellenére előzetesen akkor is végrehajthatónak nyilváníthatja 
a határozatot, ha az a nemzeti jog szerint előzetesen nem végrehajtható. Az EuTR. 39. cikkének 
mintájául a Brüsszel-IIa rendelet 41. cikke szolgált. 

Az előzetes végrehajthatóvá nyilvánítás kérelemre és hivatalból is elrendelhető.462 A szabály 
értelmezése során vitatott, hogy az EuTR. 39. cikke határon átnyúló vonatkozás hiányában is 
alkalmazható-e.463 Hazánkban ennek a kérdésnek csekély jelentősége van, hiszen a magyar jog 

 
457 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Neumayr 2013, 2532. 
458 EuTR. (26) preambulumbekezdés 
459 EuTR. (41) preambulumbekezdés 
460 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Neumayr 2013, 2537. 
461 EuTR. (22) preambulumbekezdés; Wopera 2012, 291. 
462 Conti 2011, 183. 
463 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 39, Rn. 3–4. 
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szerint a tartásdíjban marasztaló ítéletet fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen 
végrehajthatónak kell nyilvánítani [Pp. 231. § a) pont].464 

Mivel az EuTR. 39. cikke kiszélesíti a tartási határozatok végrehajthatóságát, a végrehajtás 
felfüggesztése iránti kérelmek számának megnövekedésével lehet számolni.465 

b) Az EuTR. 40. cikkében írt rendelkezések jelentős hasonlóságot mutatnak az EuTR. 28. 
cikkében írt szabályozással, azonban a cikk címéből – „elismert határozat érvényesítése” – és a 
szabályozás szövegezéséből kiderül, hogy az itt írt formai követelményeknek másik, olyan 
eljárásban kell eleget tenni, amelyben a tartási határozatra mint bizonyítékra hivatkoznak.466 
Így például e formai szabályok alkalmazandók, ha azonos felek között más tartási határozat 
alapján indul meg a végrehajtás, és az érdekelt fél igazolni kívánja, hogy a végrehajtás alapjául 
szolgáló határozat egy másik határozattal összeegyeztethetetlen. 

c) Az EuTR. 41. cikk (1) bekezdése – hasonlóan az EuFmhR. 21. cikk (1) bekezdéséhez, az 
EuVhoR. 20. cikk (1) bekezdéséhez és az EuKkR. 21. cikk (1) bekezdéséhez – a végrehajtási 
eljárás tekintetében a végrehajtás helye szerinti tagállam jogára utal. A végrehajtási eljárás 
során az EuTR. speciális rendelkezéseit, így az előzetes végrehajthatóságra [EuTR. 39. cikk], a 
diszkriminációtilalomra [EuTR. 41. cikk (1) bekezdés második mondat], az elérhetőségi 
korlátozásra [EuTR. 41. cikk (2) bekezdés], az érdemi felülvizsgálat tilalmára [EuTR. 42. cikk] 
és a költségek elsőbbség nélküli megtérítésének tilalmára [EuTR. 43. cikk] vonatkozó 
szabályokat azonban alkalmazni kell.467 

d) Az EuTR. 41. cikk (1) bekezdés második mondata rögzíti a diszkriminációtilalmat: a 
valamely tagállamban hozott, a végrehajtás helye szerinti tagállamban végrehajtható 
határozatot a végrehajtás szerinti adott tagállamban hozott határozat végrehajtási feltételeivel 
azonos feltételekkel kell végrehajtani. 

e) A Brüsszel I. rendelethez kapcsolódóan több tagállam – köztük Magyarország is – 
alkalmaz(ott) olyan korlátozó rendelkezést, mely megkövetelte, hogy a végrehajtást kérő a 
végrehajtási eljárás során a végrehajtás helye szerinti tagállami postacímmmel vagy 
kézbesítésre meghatalmazott képviselővel rendelkezzen.468 Az EuTR. 41. cikk (2) bekezdése 
ennek tilalmát fogalmazza meg, amikor kimondja, hogy a végrehajtást kérő nem köteles a 
végrehajtás szerinti államban sem postacímmel, sem felhatalmazott képviselővel rendelkezni. 
Az EuTR. ennek révén korlátozni kívánja a végrehajtás azon alakiságait, amelyek valószínűleg 
megnövelik a tartásra jogosult által viselendő költségeket.469  

 
464 Az előzetes végrehajthatóság intézményét a tagállamok közül ismeri még a belga, a francia, a görög, a holland, 
a luxemburgi, az olasz, a portugál és a spanyol jog. Ausztriában a gyermektartásdíjban marasztaló ítélet előzetesen 
végrehajtható. 
465 Bambust 2009, 388. 
466 Conti 2011, 184.; Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 186.; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/ 
Neumayr 2013, 2544. 
467 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Neumayr 2013, 2545. 
468 Hazánkban a Vht. 37/B. § (1) bekezdése tartalmaz a kézbesítési megbízottra vonatkozó rendelkezést. 
469 EuTR. (27) preambulumbekezdés 
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Ezzel összhangban hazánkban a Vht. 37/B. § (4) bekezdése mondja ki, hogy nem kell 
kézbesítési megbízottat megjelölni a 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti határozat 
végrehajtására indult eljárásban. 

f) Az EuTR. – a Brüsszel I. rendelet 36. cikkéhez és 45. cikk (2) bekezdéséhez hasonlóan – 
lefekteti a „révision au fond” tilalmát: a valamely tagállamban hozott határozat semmilyen 
esetben sem képezheti érdemi felülvizsgálat tárgyát abban a tagállamban, melyben a határozat 
elismerését, végrehajthatóságát vagy végrehajtását kérelmezik.470 Az Európai Unió Bírósága – 
a Brüsszel I. rendelet 36. cikkét értelmezve – a Prism Investments ügyben (2011) hangsúlyozta, 
hogy a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás kizárólag a kérelmező által bemutatott 
dokumentumok formai ellenőrzéséből állhat, ezért egyéb feltételek vizsgálata a Brüsszel I. 
rendelettel ellentétes, hiszen a Brüsszel I. rendelet (17) preambulumbekezdésében 
megfogalmazott hatékonyságra és gyorsaságra irányuló célkitűzésbe ütközik.471 

g) Az EuTR. alkalmazása során felmerülő költségek megtérítése nem élvezhet elsőbbséget a 
tartási követelések behajtásával szemben [EuTR. 43. cikk]. A szabály nyelvtani értelmezése 
szerint a végrehajtási költségek ugyan nem élvezhetnek elsőbbséget a tartási követeléssel 
szemben, de nem jelenti azt, hogy a költségek csak a tartási követelés teljes kielégítése után 
hajthatók be.472 Ennek megfelelően a magyar szabályozás szerint az EuTR. szerinti tartási igény 
végrehajtására indult ügyben az ezen végrehajtási ügyre jutó végrehajtási költségeket a 
tartásdíj-követeléssel azonos sorrendben, de a Vht. 166. § szerinti egyéb költségeket 
megelőzően kell kielégíteni azzal, hogy a befolyt összegnek legfeljebb az 50 %-a számolható 
el a végrehajtási költségekre [Vht. 164. § (2) bekezdés]. 
  

 
470 Gallant 2011, 367. pont 
471 Prism Investsments ítélet, C–139/10, EU:C:2011:653; Megerősíti ezt az elvet a Trade Agency ítélet, C–619/10, 
EU:C:2012:531, 28–29., 31. és 40. 
472 Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 43, Rn. 2. 
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ÖTÖDIK RÉSZ 

A TARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE ALKALMAZANDÓ JOG 

IX. fejezet 

Nemzetközi jogfejlődés 

1. Bevezetés 
Az 1950-es években Meijers professzor volt a zászlóvivője annak a gondolatnak, hogy a 
határokon átnyúló tartási határozatok végrehajtása elválaszthatatlan a tartási kötelezettségre 
vonatkozó kollíziós jogi szabályok összehangolásától. Ezért mind az ENSZ, mind a Hágai 
Konferencia keretében formálódó egyezmény(ek) előkészítése során figyelmet szenteltek a 
kollíziós jogi kérdésekre.  

Miután 1955-ben egyértelművé vált, hogy az ENSZ-egyezmény nem vonja szabályozási 
körébe az alkalmazandó jogi kérdéseket, a Hágai Konferenciára hárult az a feladat, hogy e 
szabályokat nemzetközi jogforrásba öntse. Ezt követően került sor 1956-ban az első, majd 
1973-ban a második hágai kollíziós jogi egyezmény megkötésére. 

2003-ban született döntés arról, hogy a hágai végrehajtási egyezményekkel együtt a kollíziós 
egyezmények is felülvizsgálat tárgyát képezik. Ötéves intenzív munka végeredményeként a 
Hágai Konferencia 21. ülésszakán, a 2007. november 23-i záróülésen került sor – a 2007. évi 
hágai egyezmény mellett – a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. évi 
hágai jegyzőkönyv formális elfogadására. 

2. Az 1956. évi hágai egyezmény 
Az első kollíziós jogi egyezmény hatálya kizárólag a 21. életévét be nem töltött és nem házas 
gyermek tartására terjed ki, feltéve, hogy a jogosult és a kötelezett között egyenesági rokonság 
áll fenn (6. cikk), de függetlenül attól, hogy a gyermek törvényes, nem törvényes származású 
vagy örökbefogadott [1. cikk (4) bekezdés].473 

Az 1956. évi hágai egyezmény a gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jogot 
függetleníti az annak hátterében álló családi kapcsolatra alkalmazandó jogtól, vagyis autonóm 
kapcsolótényezőt hoz létre.474 Ennek megfelelően az 1956. évi hágai egyezmény a tartási 
 
473 Pelichet 1995, para. 16. 
474 De Winter, Doc. VIII, p. 126. 
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kötelezettség hátterében álló családi kapcsolatra (származásra) alkalmazandó jogot nem 
határozza meg, továbbá nem érinti a tartási kötelezettséget megalapozó ilyen kapcsolatok 
fennállását, vagyis a származás kérdésében való állásfoglalást sem. 

Az 1956. évi hágai egyezmény forradalmi újítása, hogy az általános kapcsolóelv 
szabályozásánál áttörte az állampolgársági elvet és főszabállyá a gyermek szokásos 
tartózkodási helyét tette, a családi kapcsolatokra vonatkozó nemzetközi magánjogi 
szabályozásokban erőteljesen jelenlévő állampolgársági elv pedig teljesen kiszorult az 
egyezményből.475 A gyermek szokásos tartózkodási helyének statútuma mellett elméleti, 
gyakorlati és jogpolitikai érvek is szóltak. Egyrészt – elméleti szempontból – a tárgyalófelek 
logikusnak tekintették, hogy mivel a gyermektartás a gyermekvédelmi intézkedések egyike, a 
kapcsolóelv középpontjában is a gyermek mindennapi életének realitása, vagyis az ő élettere 
álljon, és ne a személyiségének egy tisztán jogi tényezője, nevezetesen az állampolgársága.476 
Másrészt – gyakorlati szempontból – célként fogalmazódott meg a gyermektartások 
harmonizációja abból a szempontból, hogy az azonos helyen, körülmények között nevelkedő, 
de esetleg különböző személyes joggal rendelkező gyermekeket a gyermektartás megállapítása 
tekintetében azonos módon kezeljék.477 Végül – jogpolitikai szempontból – a gyermek szokásos 
tartózkodási helyének kapcsolóelve volt a „legkisebb közös többszörös”, amelyet az 
állampolgársági elvhez ragaszkodó, konzervatívabb felfogású tagállamok és a lakóhelyet 
(domicile) elfogadó, liberálisabb tagállamok is egységesen elfogadtak.478 

Az egyezmény alapján a gyermek szokásos tartózkodási helyének kapcsolóelve dinamikusan 
alkalmazandó: a gyermek szokásos tartózkodási helyének megváltozásával az új szokásos 
tartózkodási hely államának joga irányadó. 

Az 1950-es években az állampolgársági elv meghaladásához képest marginális problémát 
okozott a „szokásos tartózkodási hely” fogalmának pontos értelmezése. Az egyezmény nem is 
adja meg e kifejezés definícióját, hiszen magától értetődő módon egy egyszerű 
„tényfogalomról” van szó – írja De Winter.479 Mindazonáltal Bischoff már 1964-ben 
visszafogottan, de jogosan teszi fel a gyakorlat számára problémaként jelentkező provokatív 
kérdéseit: mégis mi alapján kell mérlegelni egy tartózkodási hely „szokásos” jellegét, továbbá 
hogyan kell megítélni e fogalmat például egy újszülött esetében?480 

A gyermek szokásos tartózkodási helyének államához igazodó általános kapcsolószabály 
mellett a megkeresett állam hatóságának joga (lex fori) kisegítő szabályként jöhetett szóba 
például a gyermek és a jogosult állampolgárságának, valamint a jogosult szokásos tartózkodási 
helyének megítélésénél. 

 
475 Bischoff 1964, 770.; Martiny 1994, 162. 
476 Bischoff 1964, 770. 
477 De Winter, Doc. VIII., p. 127.; De Winter 1957, 146. 
478 Bischoff 1964, 771. 
479 De Winter, Doc. VIII., p. 127. 
480 Bischoff 1964, 771. 
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Az 1956. évi hágai egyezmény 6. cikke kizárta az univerzális alkalmazást, elkerülve ezzel a 
részes államok jogától radikálisan eltérő jog alkalmazásának szükségességét.481 Ha tehát a 
jogosult gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga nem részes állam jogára 
mutat, az egyezményt nem lehet alkalmazni. 

Az 1956. évi hágai egyezmény 3. cikke a joghatósággal rendelkező állam kollíziós jogi 
szabályait rendeli alkalmazni (továbbutalás), ha a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti 
állam joga alapján a gyermek egyáltalán nem jogosult tartásra. 

3. Az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény 
Az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény két elvi ponton különbözik az 1956. évi hágai 
egyezménytől. Egyfelől az 1956. évi hágai egyezmény kizárólag a gyermektartási 
kötelezettségre alkalmazandó jogot szabályozza, az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény 
tárgyi hatálya azonban kiterjed „a családi, a szülői, a házassági és a házassági rokonságból” 
eredő tartási kötelezettségre is. E hatálykiterjesztésből következik, hogy – a házastársi tartás 
kivételével – a jogosult szokásos tartózkodási helye államának statútuma általános 
kapcsolóelvvé válik.482 Máfelől az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény alkalmazása 
univerzális, vagyis az egyezmény alkalmazandó akkor is, ha a kollíziós jogi szabály nem részes 
állam jogára mutat. 

E két elvi jellegű különbségen kívül több eltérés, illetőleg újítás is megfigyelhető az 1973. évi 
hágai kollíziós jogi egyezményben. 

Először is az 1956. évi hágai egyezmény 3. cikke a joghatósággal rendelkező állam kollíziós 
jogi szabályait rendeli alkalmazni (továbbutalás), ha a gyermek szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam joga alapján a gyermek egyáltalán nem jogosult tartásra. Ezt a szabályt írja át az 
1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény, amely szerint ha a jogosult a szokásos tartózkodási 
helye államának joga szerint nem kaphat tartást a kötelezettől, akkor előbb a jogosult és a 
kötelezett közös személyes joga alkalmazandó (5. cikk) és ennek hiányában a joghatósággal 
rendelkező állam joga (lex fori) jön figyelembe (6. cikk).483 

Másodszor az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény tárgyi hatályának kiterjesztéséből 
következően – a korlátozott családi szolidaritás jegyében – speciális védelmi szabály 
beépítésére került sor az oldalági és házassági rokonokkal szembeni tartási kötelezettség 
korlátozására (7. cikk). Eszerint a kötelezett tiltakozhat az oldalági vagy házassági rokon 
jogosult tartási követelése ellen arra hivatkozással, hogy a közös személyes joguk, ennek 
hiányában a kötelezett szokásos tartózkodási helyének joga az ilyen tartási kötelezettséget nem 

 
481 Rapport Verwilghen 1975, para. 134. 
482 Rapport Verwilghen 1975, para. 137.; Walker 2015, 20. 
483 Batiffol 1973, 267. 
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ismeri.484 Mindemellett a részes államok az egyezményhez való csatlakozáskor fenntartással is 
élhetnek a tartási kötelezettség e formája ellen.485 

Harmadszor, ugyancsak a tárgyi hatály bővítéséből fakadó új elem a házastársi tartási 
kötelezettségre vonatkozó kapcsolószabály beépítése az 1973. évi hágai kollíziós jogi 
egyezmény 8. cikkébe. Ennek értelmében a házasság felbontására alkalmazott jogot kell 
alkalmazni a házastársi tartási kötelezettség meghatározása esetén is. Ez a rendelkezés komoly 
vitákat váltott ki a tárgyalófelek között, ezért az egyezmény (13–14. cikk) megadja a fenntartás 
jogát az egyezményhez csatlakozó államok számára.486 

Negyedszer, jelentős újításnak számít, hogy az egyezmény szabályozási körébe vonja a 
jogosultnak a tartásra kötelezett helyett tartást fizető közintézmények megtérítési igényére 
alkalmazadó jogot.487 A szabály kézenfekvő: e megtérítési igényekre a közintézményre 
irányadó jogot kell alkalmazni. 

Végül az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény 10. cikkének jelentős innovációja, hogy 
kifejezetten rögzíti a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog terjedelmét, vagyis azt, hogy az 
egyezmény által kijelölt statútumot pontosan milyen tárgykörben kell alkalmazni.488 

Ami az azonosságokat illeti, az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény (2. cikk) fenntartja 
az 1956. évi hágai egyezménynek (5. cikk) azt a kiindulópontját, hogy a tartási kötelezettség 
önálló kapcsolótényező és független a személyi státusztól, származástól.489 Változatlan az 
1973. évi hágai kollíziós jogi egyezményben [4. cikk (2) bekezdés], hogy a jogosult szokásos 
tartózkodási helye szerinti statútum mozgó kapcsolóelvre épül, vagyis annak megváltozásával 
az új szokásos tartózkodási hely államának joga irányadó [1956. évi hágai egyezmény 1. cikk 
(2) bekezdés]. Természetesen megmaradt a közrendi záradék, továbbá – közvetett módon – 
mindkét egyezmény kizárja a visszautalás (renvoi) lehetőségét.490 
  

 
484 Rapport Verwilghen 1975, para. 149–150. 
485 A rendelkezéssel kapcsolatban fenntartással élt Görögország, Luxembourg, Lengyelország, Svájc és 
Törökország. 
486 A rendelkezéssel kapcsolatban fenntartással élt Görögország, Luxembourg, Lengyelország és Törökország. 
487 Rapport Verwilghen 1975, para. 166. 
488 Batiffol 1973, 268. 
489 Rapport Verwilghen 1975, para. 122. 
490 Ez alól kivétel az 1956. évi hágai egyezmény 3. cikke. 
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X. fejezet 

A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog meghatározása az Európai 
Unióban és azon kívül – a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 

1. Az Európai Unió csatlakozása a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz 
Az Európai Unió Tanácsa 2008. december 18-i ülésén fogadta el az európai tartási rendeletet.491 

A 2007. évi hágai jegyzőkönyv (ebben a fejezetben a továbbiakban: HJ) 24. cikke lehetővé 
teszi, hogy regionális gazdasági integrációs szervezetek, mint például az Európai Közösség 
(Európai Unió) is aláírhassák, elfogadhassák, jóváhagyják a jegyzőkönyvet, illetve 
csatlakozzanak hozzá. Tanács a 2009. november 30. napján kelt 2009/941/EK határozatával 
hagyta jóvá a 2007. évi hágai jegyzőkönyvet az Európai Közösség nevében.492 

Ennek eredményeként az Európai Unió tagállamainak egymás közötti viszonyában a tartási 
kötelezettséggel összefüggő ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és 
végrehajtása körében az EuTR. (beleértve Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot is),493 
az alkalmazandó jog körében pedig a 2007. évi hágai jegyzőkönyv (kivéve Dániát és az 
Egyesült Királyságot, de beleértve Írországot) irányadó.494 

Az EuTR. 15. cikke a 2007. évi hágai jegyzőkönyv jóváhagyására figyelemmel az 
alkalmazandó jog tekintetében már csak egy utaló rendelkezést tartalmaz a jegyzőkönyvre, 
amellyel az EuTR. magába olvasztja a jegyzőkönyv rendelkezéseit. 

A szerződő felek közötti kapcsolatban a 2007. évi hágai jegyzőkönyv helyettesíti az 1973. évi 
hágai kollíziós jogi egyezményt és az 1956. évi hágai egyezményt.495 Tekintettel arra, hogy 
Magyarország egyik korábbi egyezménynek sem volt részese, így a helyettesítésről rendelkező 
18. cikk értelmezése hazánkban nem okozhat zavart. 

 
491 HL L 7., 2009.1.10., 1. p. 
492 HL L 331., 2009.12.16., 17. o. 
493 Írország már az EuTR. elfogadása előtt értesítést küldött a Bizottságnak arról, hogy részt kíván venni e rendelet 
elfogadásában és alkalmazásában. Az Egyesült Királyság ugyan nem vett részt az EuTR. elfogadásában, azonban 
2009 januárjában tájékoztatta a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az EuTR-et elfogadja, melyet a Bizottság 
2009/451/EK határozatával (HL L 149., 2009.6.2., 73. o.) elfogadott. Dánia 2009 januárjában értesítette a 
Bizottságot arról, hogy végrehajtja az EuTR. azon rendelkezéseit, amelyek a Brüsszel I. rendelet módosítására 
vonatkoznak (HL L 149., 2009.6.12., 80. o.). 
494 Írország részt vesz, ugyanakkor Dánia és az Egyesült Királyság nem vesz részt a 2007. évi Hágai Jegyzőkönyv 
alkalmazásában [a Tanács 2009/941/EK határozat (10)-(12) preambulumbekezdései, HL L 331., 2009.12.6., 17. 
o.]. Már a különbizottság 2003 májusi ülésén megmutatkozott az a tendencia, hogy a kontinentális joggal 
rendelkező államok támogatták, míg a common law jogrenddel rendelkező országok ellenezték a kollíziós jogi 
szabályok egységesítését. Rapport Bonomi 2013, para. 4. 
495 HJ 18. cikk 
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2. Bevezető és általános rendelkezések 
2.2. Áttekintés 

A HJ 1. cikke a jegyzőkönyv tárgyi hatályát (ratione materiae), a 2. cikke az általános 
alkalmazást szabályozza. 

A HJ 3–14. cikkei képezik a jegyzőkönyv gerincét, meghatározva a tartási kötelezettségekre 
alkalmazandó jogot. 

A HJ 7. és 8. cikkei a felek számára lehetővé teszi az alkalmazandó jog kiválasztását bizonyos 
korlátok között. Az akarati autonómia elismerése a jegyzőkönyv egyik legfőbb újítása az 1973. 
évi hágai kollíziós jogi egyezményhez képest, mely követi a választási szabadság 
térhódításának nemzetközi tendenciáit.496 A HJ a jogválasztásnak két fajtáját szabályozza: az 
általános jogválasztást (HJ 8. cikk) és a francia jogból importált, egy adott eljárás tekintetében 
alkalmazandó jog kijelölését (HJ 7. cikk).  

A felek jogválasztása hiányában a HJ általános objektív kapcsolóelve a jogosult szokásos 
tartózkodási helyének államában érvényesülő jog (HJ 3. cikk).497 Az általános kollíziós szabály 
mellett a HJ 4–6. és 10. cikkei különös objektív szabályokat rögzítenek. 

A HJ 11–14. cikkei a kollíziós jogi norma folytán alkalmazandó jog terjedelmét határolják be, 
míg a HJ 15–30. cikkei egyéb általános, átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmaznak. 

2.3. A hágai jegyzőkönyv hatálya 
2.3.1. Tárgyi hatály 

A HJ 1. cikk (1) bekezdése értelmében „a jegyzőkönyv meghatározza a családi vagy rokoni 
kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból származó tartási kötelezettségekre 
alkalmazandó jogot, beleértve – a szülők családi állapotától függetlenül – a gyermektartási 
kötelezettséget.” 

Első ránézésre a HJ 1. cikk (1) bekezdése tágabban vonja meg a tárgyi hatályát, mint az EuTR., 
beleértve a szabályozási körébe a házasságon kívül született gyermekeket is.498 Ez ugyanakkor 
pusztán megfogalmazásbeli különbség: az EuTR. normaszövegében szükségtelen volt 
hangsúlyozni, hogy a gyermektartási kötelezettség független a szülők családi állapotától, hiszen 
ez minden tagállam belső jogából természetszerűleg következik.499 A HJ és a 2007. évi hágai 
egyezmény (ebben a fejezetben a továbbiakban: HE) szerkesztése során a nemzeti szakértők a 
szülők családi állapottól való függetlensége kifejezett kimondásának fenntartását javasolták a 
muzulmán jog egyes államaiban az erre való utalás elmaradásából eredő alkalmazási 
 
496 Rapport Bonomi 2013, para. 109. 
497 Mádl/Vékás 2014, para. 530. 
498 Az EuTR. 1. cikk (1) bekezdése szerint „a rendeletet a családi vagy rokoni kapcsolatból, házasságból vagy 
házassági rokonságból származó tartási kötelezettségekre kell alkalmazni.” 
499 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 1, Rn 2. 
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nehézségek elkerülése végett.500 Ennek megfelelően a HJ 1. cikk (1) bekezdése és a HE 2. cikk 
(4) bekezdése – az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény 1. cikkében szereplő szövegezés 
modernizálásával – kimondja a szülői státusz családi állapottól való függetlenségét. 

Következésképpen mind az EuTR., mind a HJ tárgyi hatálya kiterjed a gyermektartási 
kötelezettségre, függetlenül attól, hogy a gyermek házasságból vagy házasságon kívüli családi 
kapcsolatból származik. Erre a diszkriminációmentességre utal a HJ 1. cikk (1) bekezdésének 
utolsó fordulata („beleértve – a szülők családi állapotától függetlenül – a gyermektartási 
kötelezettséget”), valamint az EuTR. tárgyi hatályával kapcsolatos célkitűzéseket 
megfogalmazó (11) preambulumbekezdésének első mondata is [a „rendelet hatályának ki kell 
terjednie (…) valamennyi tartási kötelezettségre a tartásra jogosult személyek közötti egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében”]. 

A HJ megőrizte az 1956. évi és az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezménynek azt az 
alapelvét, hogy a tartási kötelezettség önálló kapcsolótényezőül szolgál, amelynek 
szükségszerű következménye az is, hogy a HJ a tartási kötelezettség hátterében álló családi 
kapcsolatra alkalmazandó jogot nem határozza meg, továbbá nem érinti a tartási kötelezettséget 
megalapozó ilyen kapcsolatok fennállását sem.501 Ez utóbbi megfogalmazás szerepel a HJ 1. 
cikk (2) bekezdésében. Kollíziós jogi szemszögből nézve ez azt jelenti, hogy a tartási 
kötelezettség alapját képező családi kapcsolat fennállása (és érvényessége) mint előkérdés 
megállapítására a fórum joga az irányadó. Így például magyar bíróság előtt előterjesztett 
házastársi tartásdíjigény esetén a bíróságnak előbb a magyar jog alapján meg kell állapítania, 
hogy a tartásra jogosult házastársa-e a tartásra kötelezni kívánt személynek, majd ezt követően 
a 2007. évi hágai jegyzőkönyv alapján határozhat a tartási igény jogosságáról, mértékéről.502 

2.3.2. Általános alkalmazás 
Már az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény is tartalmazta az univerzális alkalmazásra 
vonatkozó rendelkezést, melyet a HJ is átvett. A jegyzőkönyv univerzális hatálya lényegesen 
többet jelent, mint amit első olvasatra a normatív rendelkezés kifejez. A HJ 2. cikke csupán 
annyit mond ki, hogy a jegyzőkönyv abban az esetben is alkalmazandó, ha az alkalmazandó jog 
a jegyzőkönyvet alá nem író valamely állam joga. 

A HJ 2. cikke az univerzális hatály értelmét a jelentéstartalom végénél ragadja meg. A HJ 
általános alkalmazása gyakorlatilag ugyanis azt jelenti, hogy a jegyzőkönyben részes állam a 
jegyzőkönyv tárgyi hatálya alá tartozó tartási kötelezettségre irányuló kérelem elbírálása esetén 
mindig a jegyzőkönyvet köteles alkalmazni, még akkor is, ha az ügy a felek tartózkodási helye, 
állampolgársága miatt vagy más okból nagyon szorosan kapcsolódik a jegyzőkönyvet alá nem 
író egy vagy több másik államhoz. Ugyanígy a jegyzőkönyv alkalmazandó akkor is, ha a 
jegyzőkönyv által kijelölt jog a jegyzőkönyvet alá nem író állam joga. 
 
500 Rapport Bonomi 2007, para. 13. 
501 Rapport Bonomi 2013, paras. 23., 33. 
502 Mádl/Vékás 2014, para 546. 
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Így például abban az esetben, amikor az orosz állampolgárságú, Ausztriában szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkező házasfelek válását követően a feleség visszatér hazájába, majd 
ezután házastársi tartást követel volt férjétől osztrák bíróság előtt, a HJ 2. cikke alapján semmi 
akadálya annak, hogy az általános objektív kapcsolóelv alapján [HJ 3. cikk (1) bekezdés] a volt 
feleség szokásos tartózkodási helye szerinti orosz jog kerüljön alkalmazásra, noha Oroszország 
nem tagja az Európai Uniónak, és nem részese a jegyzőkönyvnek.503 

A HJ 2. cikkében foglalt rendelkezés a jegyzőkönyvnek tehát erga omnes hatályt kölcsönöz. 
A HJ egységesített szabályrendszere (loi uniforme) e tekintetben követi az 1973. évi hágai 
egyezménnyel kitaposott ösvényt, és mentes a kölcsönösségi-viszonossági elemektől, továbbá 
független a felek állampolgárságától, és aktuális szokásos tartózkodási helyétől.504 A 
jegyzőkönyv személyi hatálya kiterjed még a hontalanokra is, ha a hontalan rendelkezik 
valamilyen szokásos tartózkodási hellyel.505 

2.3.3. Időbeli hatály 
A HJ-et 2011. június 18. napjától, azaz az EuTR. alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni 
az Európai Unió tagállamai között, függetlenül attól, hogy a jegyzőkönyv – mint nemzetközi 
jogforrás – a 25. cikk rendelkezései alapján csak 2013. augusztus 1-jén lépett hatályba.506 A HJ 
az Európai Unió tagállamaiban 2011. június 18-a és 2013. július 31-e között „ideiglenesen” volt 
alkalmazható. 

2.4. Nem egységes jogrendszerek 
A HJ 15–17. cikkei a nem egységes jogrendszerekre irányadó speciális rendelkezéseket 
tartalmazzák. A HJ 15. cikke a tartási kötelezettség területén kettő vagy több jogrendszert 
alkalmazó államok belső jogi kollízióját rendezi. A HJ 16. cikke a különböző területi 
egységekben eltérő szabályozást alkalmazó államokra, míg a HJ 17. cikke a különböző 
személyi csoportokra eltérő szabályokat lefektető országokra vonatkozik (területközi és 
személyközi kollízió). 

Hazánk esetében e rendelkezéseknek nincs jelentősége, hiszen a magyar szabályozás minden 
szempontból egységes. 

2.5. Az értelmezés 
A HJ értelmezése kapcsán mindenekelőtt az a kérdés vetődik fel, hogy az Európai Unió 
Bírósága rendelkezik-e hatáskörrel a HJ értelmezésére. Noha az EuTR. 15. cikkének utaló 

 
503 Nademleinsky 2011, 132. 
504 Rapport Verwilghen 1975, para. 135.; Rapport Bonomi 2013, para. 34–35. 
505 Hein/Siehr 2015, UnthProt, Einl., Rn. 8. 
506 A Tanács 2009/941/EK határozata (7)–(8) preambulumbekezdése és 4. cikk (1)–(2) bekezdése.  
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szabálya beemeli az uniós jogba a HJ rendelkezéseit, nem szabad elfeledkezni a HJ nemzetközi 
jogforrási jellegéről. 

A HJ 2011. június 18-ától annak hatálybalépéséig, azaz 2013. augusztus 1-jéig ideiglenesen 
volt alkalmazandó,507 majd a hatálybalépését követően alkalmazása az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásából fakad.508 Az Európai Bíróságnak a Haegeman-ügyben hozott ítélete 
óta töretlen az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a Közösség (Unió) által kötött nemzetközi 
megállapodás (egyezmény) jóváhagyásával a nemzetközi egyezmény rendelkezései annak 
hatálybalépésétől az uniós jogrend szerves részét képezik, következésképpen e jogrendben a 
Bíróság hatáskörrel rendelkezik az említett egyezmény előzetes döntéshozatal keretében 
történő értelmezésére.509 

A fentiekből tehát az következik, hogy az Európai Unió Bírósága mind a HJ hatálybalépése 
előtt az ideiglenes alkalmazás időszakában, mind annak hatálybalépése után hatáskörrel 
rendelkezik a HJ értelmezésére, figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
267. cikk (1) bekezdés b) pontjára.510 Az ideiglenes alkalmazás időszaka alatt a HJ 
rendelkezései úgy viselkedtek, mintha azok az EuTR. – vagyis a másodlagos közösségi jog – 
részét képezték volna, a hatálybalépéstől kezdve pedig nemzetközi megállapodásként 
kezelendő. 

A HJ 20. cikke az egységes értelmezés szabályát fekteti le kimondva, hogy a jegyzőkönyv 
értelmezésekor figyelembe kell venni annak nemzetközi jellegét és az egységes alkalmazás 
előmozdításának szükségességét. Noha a jegyzőkönyvhöz fűzött magyarázó jelentés e 
rendelkezés tartalma kapcsán csupán annyit említ, hogy a szerződő államok hatóságai a 
jegyzőkönyv alkalmazása során – lehetőség szerint – kötelesek figyelembe venni más szerződő 
államok hatóságainak döntését,511 az egységes alkalmazás alatt nyilván érteni kell azt is, hogy 
HJ értelmezése során figyelembe kell venni a HE rendelkezéseit is. 

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az Unió által megkötött nemzetközi 
megállapodásoknak a másodlagos joggal szembeni elsőbbsége azt kívánja meg, hogy az utóbbi 
szövegét úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg összhangban legyen e megállapodásokkal.512 
Ezért hangsúlyozza az EuTR. preambuluma, hogy a rendelet keretében figyelembe kell venni a 
HJ és a HE rendelkezéseit.513 Amíg azonban az EuTR. rendelkezéseinek értelmezésére a 

 
507 A Tanács 2009/941/EK határozat [HL L 331., 2009.12.6., 17. o.] (7)-(8) preambulumbekezdése és 4. cikk (1)–
(2) bekezdése. 
508 A Tanács 2009/941/EK határozat [HL L 331., 2009.12.6., 17. o.] (5) preambulumbekezdése, továbbá 1. és 3. 
cikke; az Európai Unió működéséről szóló szerződés 216. cikk (2) bekezdése. 
509 Haegeman-ítélet, 181/73, EU:C:1974:41, 5.; Demirel-ítélet, 12/86, EU:C:1987:400 7.; IATA és ELFAA ítélet, 
C-344/04, EU:C:2006:10, 36.; Brita-ítélet, C-386/08, EU:C:2010:91, 39.; Lesoochranárske zoskupenie ítélet, 
C-240/09, EU:C:2011:125, 30. 
510 Andrae 2014, EG-UntVO, Einl., Rn. 23.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, Einl., Rn. 19.; Hüßtege/Mansel/Gruber 
2015, HUP, Art. 1, Rn. 14. 
511 Rapport Bonomi 2013, para. 202. 
512 Bizottság kontra Németország ítélet, C-61/94, EU:C:1996:313, 52.; HK Danmark ítélet, C‑335/11. és C‑337/11. 
sz. egyesített ügyek, EU:C:2013:222, 29.; Z.-ítélet, C‑363/12, EU:C:2014:159, 72. 
513 EuTR. (8) preambulumbekezdés 
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Bíróság kizárólagosan jogosult, s ezért ebben a körben az egységes alkalmazás 
megteremtésének letéteményese, addig a HJ esetében a Bíróságnak ilyen szerepe nincs, hiszen 
annak az Európai Unió tagállamain kívül más szerződő államok is részesei.514 Ebből kifolyólag 
a Bíróság ítélkezési gyakorlata csak az uniós tagállamokban bír kötőerővel, más szerződő 
államokban csak egyfajta meggyőző-, de nem kötőerőt képvisel.515 

Az EuTR., a HE és a HJ „bűvös háromszögében” tehát a Bíróság részéről is új megközelítést 
kíván meg az uniós jogi szemszögből vett autonóm értelmezés. Az EuTR. esetében az uniós 
jogi autonóm értelmezés továbbra is előtérbe helyezhető, amennyiben – az EuTR. (8) 
preambulumbekezdéséből fakadó – jogösszehasonlító módszerrel párosul.516 Ami viszont a HJ 
értelmezését illeti, a HJ 20. cikkében írt speciális értelmezési szabályból, mely az egységes 
értelmezés elvét fekteti le, nem pusztán egy az uniós tagállamokban, hanem a jegyzőkönyvben 
részes összes államban egységes értelmezés követelménye következik. 

3. A jogválasztás 
3.1. Általános jogválasztás 

3.1.1. Bevezetés 
A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog körében a HJ vezeti be először felek jogválasztási 
szabadságát. Az általános jogválasztás (optio legis) kétségtelenül alkalmas arra, hogy 
leegyszerűsítse a jogvitát, és segítségével elkerülhető az alkalmazandó jognak a szokásos 
tartózkodási hely változásából eredő módosulása is.517 A HJ 8. cikkében szabályozott 
jogválasztás, mely a megállapodás megkötésétől jövőre nézve általánosan rendezi a felek 
közötti tartási kötelezettségre alkalmazandó jogot, egyfajta stabilitást és biztonságot garantál.518 
Noha a HJ 8. cikke általános jogválasztási lehetőséget kínál, a választás nem korlátlan. 

3.1.2. Személyi hatály 
Ami az általános jogválasztás személyi hatókörét illeti, a HJ 8. cikk (1) bekezdése a tartási 
kötelezettség jogosultja és kötelezettje számára teszi lehetővé az alkalmazandó jogról való 
megállapodást. A rendelkezés ugyanakkor nem alkalmazható a 18. életévét be nem töltött 
személyt vagy olyan nagykorút érintő tartási kötelezettség esetében, akinek személyes 
képességei korlátozottak vagy hiányoznak, és ezért érdekeit nem képes képviselni [HJ 8. cikk 
(3) bekezdés]. 

 
514 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, Einl., Rn. 29. 
515 Rapport Bonomi 2013, para. 200. 
516 Andrae 2015, EG-UntVO, Einl., Rn. 24. 
517 Rapport Bonomi 2013, para. 126. 
518 Rapport Bonomi 2013, para. 125. 
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A rendelkezés kapcsán mindenekelőtt kérdéses, hogy a korlátozás csak a tartási igény 
jogosultjára, vagy esetleg a kötelezettre is vonatkozik. Noha a HJ 8. cikk (3) bekezdésének 
magyar fordítása „a 18. életévét be nem töltött személlyel vagy [...] nagykorúval szembeni 
tartási kötelezettségről [...]” rendelkezik, az eredeti francia és angol szövegezés, valamint annak 
pontos német fordítása is magyarra ültetve helyesen „személyt vagy olyan nagykorút érintő 
tartási kötelezettségről” szól.519 Az előbbi szövegezés („szemben”) a szűkebb értelmezést (a 
korlátozás csak a jogosulti oldalra vonatkozik), az utóbbi megfogalmazás („érintő”) a tágabb 
értelmezést (a korlátozás vonatkozik a jogosulti és a kötelezetti oldalra is) támaszthatja alá.520 

A jogválasztásból kizárt, fokozattan védendő személyi körből a kiskorúak kategóriája 
pontosan behatárolható, e kizárás a vertikális családi kapcsolatokban korlátozza a jogválasztás 
lehetőségét.521 Azonban az érintett nagykorúak személyi körének meghatározása már 
mérlegelést tesz lehetővé, és értelmezési nehézséget is felvethet. Amint arra a Bonomi-jelentés 
is utal, e „sebezhető” felnőtteket általában az egyes belső jogok különféle mechanizmusokkal 
védelmezik (pl. gyám- vagy gondnokkirendeléssel), a diplomáciai ülés a jogválasztást „e 
személyekkel szemben fennálló tartási kötelezettség kapcsán végül kizárta, hogy elejét vegye a 
visszaélések bármilyen kockázatának.”522 A védelem alá tartozó nagykorúaknak a HJ 8. cikk 
(3) bekezdésében szereplő fogalma szinte szó szerint átveszi a felnőttek nemzetközi védelméről 
szóló 2000. január 13-án kelt hágai egyezmény 1. cikk (1) bekezdésében szereplő 
meghatározást,523 ezért kiemelkedően fontos ezen egyezmény magyarázó jelentésének 
figyelembevétele a HJ 8. cikk (3) bekezdésében írt fordulat pontos értelmezéséhez.524 

A jogválasztási megállapodás megkötésének időpontja irányadó annak a kérdésnek az 
eldöntésénél, hogy egy személy a fenti, kizárt személyi körbe tartozik-e.525 Ha valaki a 
jogválasztási megállapodás megkötését követően válik védelemre jogosulttá, az a megállapodás 
hatályát nem érinti.526 

A jogválasztás személyi korlátozása kapcsán azonban szükséges hangsúlyozni, hogy az optio 
legis lehetőségéből a HJ 8. cikk (3) bekezdése alapján kizárt személyi kör nincs teljesen elzárva 
a jogválasztástól, hiszen a HJ 7. cikke alapján egyedi, azaz egy konkrét ügyre kiterjedő érvényű 

 
519 Az eredeti angol szövegezés „[…] maintenance obligations in respect of a person […]” és nem „towards a 
person”; az eredeti francia szövegváltozat értelmében „[…] obligations alimentaires concernant une personne 
[…]” és nem „envers une personne”; a német fordítás szerint „[…] Unterhaltspfilchten betreffend eine Person 
[…]” és nem „gegenüber einer Person”. 
520 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, Art. 8, Rn. 4.; A Bonomi-jelentés e kérdésben eligazítást nem ad, és a HJ 8. cikk 
(3) bekezdésének értelmezéséhez külön kommentárt nem is fűz, ugyanakkor a HJ 8. cikke személyi körének 
magyarázata során „e személyek javára” [„for these persons”; „envers ces personnes”] szóló, illetőleg 
„kiskorúakkal szembeni” [„towards minors”; „envers les mineurs”] tartási kötelezettségről ír [Rapport Bonomi 
2013, para. 127–128.]. 
521 Farge 2011b, para. 18. 
522 Rapport Bonomi 2013, para. 127. 
523 Rapport Bonomi 2013, para. 127. 
524 Lagarde, Paul: Rapport explicatif concernant la Convention 13 janvier 2000 sur la protection internationale des 
adultes. Bureau Permanent de la Conférence, 2003. paras. 8–10. 
525 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 18.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 8, Rn. 21.; Schäuble 2014, 1076. 
526 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 5. 
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jogválasztásnak nincs akadálya.527 A közintézmények (HJ 10. cikk) azonban sem a HJ 7., sem 
a HJ 8. cikke alapján nem élhetnek jogválasztással, hiszen a HJ, a HE és az EuTR. 
fogalomrendszerében sem minősülnek sem jogosultnak, sem kötelezettnek.528 

3.1.3. Időbeli hatály 
Ami a jogválasztás időbeli alkalmazását illeti, a jogválasztás alapvetően jövőre nézve 
hatályosul (ex nunc), de elvileg nincs akadálya visszamenőleges (ex tunc) hatályú megállapodás 
megkötésének sem, azzal, hogy az harmadik személy jogát nem sértheti.529 

3.1.4. A megállapodás formai feltételei 
Ami a jogválasztásról szóló megállapodás formai kritériumait illeti, a HJ 8. cikk (2) bekezdése 
kimondja, hogy a megállapodást írásban vagy bármilyen olyan eszközön kell rögzíteni, amely 
a későbbi hivatkozás esetére elérhetővé teszi az információkat, és a megállapodást mindkét 
félnek alá kell írnia. E követelménynek a mindkét fél által aláírt okirat vagy a mindkét fél által 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat felel meg.530 

Mivel a HJ 8. cikke – eltérően a HJ 7. cikkétől – nem követeli meg, hogy a jogválasztásnak 
„kifejezettnek” kell lennie, a hallgatólagos jogválasztás is lehetséges, azonban ilyen esetben 
körültekintően kell vizsgálni, hogy a felek ténylegesen az alkalmazandó jogot kívánták-e 
meghatározni.531 

3.1.5. A jogválasztás terjedelme 
A HJ korlátok közé szorítja a jogválasztás terjedelmét is, meghatározva azokat a tényezőket, 
amelyekhez kapcsolódó jog alkalmazását a felek közös akarattal kiválaszthatják. 

Különösebb szakmai vita nélkül került a jegyzőkönyvbe az egyik fél állampolgársága [HJ 8. 
cikk (1) bekezdés a) pont], valamint az egyik fél szokásos tartózkodási helye szerinti állam [HJ 
8. cikk (1) bekezdés b) pont] jogának választhatósága.532 A kapcsolótényező szempontjából 
mindkét esetben a kijelölés időpontja a döntő, tekintet nélkül az esetleges későbbi 
változásokra.533 

A HJ 8. cikk (1) bekezdés c) és d) pontja a házastársak és volt házastársak részére felkínálja a 
házassági vagyonjogi ügyeikre vagy a házasságuk felbontására (különválás) általuk választott 
vagy ténylegesen alkalmazott jog statútumként való kijelölését a tartási kötelezettség 
tekintetében. E nem önálló statútumok kijelölhetősége a tartási kötelezettség területére 
 
527 Schäuble 2014, 1076. 
528 Andrae 2013, 43. 
529 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 9.; Schäuble 2014, 1077. 
530 Rapport Bonomi 2013, para. 144–145.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 8, Rn. 19. 
531 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 22. 
532 Rapport Bonomi 2013, para. 130. és 132.; Nademleinsky 2011, 133.; Fongaro 2014, 360. 
533 Rapport Bonomi 2013, para. 133. 
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ömlesztik a házasságfelbontási (különválási) és a házassági vagyonjogi ügyekre alkalmazandó 
tagállami nemzetközi magánjogi rendelkezéseket, beleértve az e területre érvényes nemzetközi 
magánjogi jogforrásokat. Az Európai Unió területén – megerősített együttműködés keretében 
– a Róma III. rendelet érvényesül a házasság felbontása és különválás területén.534 

3.1.6. A tartásról való lemondás 
A tartásról való lemondás körében a jogosult nem élhet jogválasztással: azt, hogy a jogosult 
lemondhat-e tartásra vonatkozó jogáról, továbbá hogy ezt milyen feltételekkel teheti meg, a 
jogosultnak a jogválasztás időpontjában szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga 
határozza meg [HJ 8. cikk (4) bekezdés]. Az Európai Közösség által javasolt rendelkezés célja 
annak elkerülése, hogy a jogosult jogválasztása a tartásra való jogosultságról való lemondásra 
vezessen úgy, hogy a jogválasztás hiányában tartásra lenne jogosult.535 A rendelkezés e célját 
figyelembe véve vélhetően nem tartozik e korlátozó rendelkezés hatálya alá az egyösszegű 
megváltás fejében tett, rendszeres időközönként járó tartásról való lemondás.536 

3.1.7. Védelmi záradék 
A HJ 8. cikk (5) bekezdése egy védelmi klauzulát épít be a felek jogválasztásával szemben: a 
felek által kijelölt jog nem alkalmazandó, ha annak alkalmazása nyilvánvalóan méltánytalan 
vagy ésszerűtlen következményekkel járna bármelyik félre nézve, kivéve abban az esetben, ha 
a kijelölés időpontjában a felek teljes körű információval rendelkeztek választásuk 
következményeiről, és e következményeknek teljes mértékben tudatában voltak [HJ 8. cikk (5) 
bekezdés]. E menekülési záradék megengedi, hogy a bármelyik félre nézve méltánytalan vagy 
ésszerűtlen eredményre vezető választott jogot a bíró félretegye, s helyette a jogválasztás 
hiányában alkalmazandó jogot vegye figyelembe.  

A HJ 8. cikk (5) bekezdése kétségtelenül szükségessé teszi a felek által választott és a 
jogválasztás hiányában alkalmazandó jog szerinti eredmények összehasonlítását.537 A bíró 
mérlegelési jogát igyekszik féken tartani a védelmi záradék alóli kivétel, mely nemcsak a 
lényeges információkkal való ellátottságot, hanem azok megértését is feltételezi.538 A 
menekülési záradék alkalmazásának hivatalból és kérelemre is helye van. 
 
534 A Tanács 2010. december 20. napján kelt 1259/2010/EU rendelete a házasság felbontására és a különválásra 
alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról. (HL L 343., 2010.12.29., 
10. o.) A megerősített együttműködés eredetileg Belgium, Bulgária, Németország, Spanyolország, Franciaország, 
Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia között 
jött létre, melyhez később csatlakozott Litvánia (a Bizottság 2012/714/EU határozata, HL L 323., 2012.11.22., 18. 
o.). 
535 Rapport Bonomi 2013, para. 148. 
536 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 23.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 36.; Schäuble 
2014, 1076. 
537 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 25.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 39.; Schäuble 
2014, 1076. 
538 Rapport Bonomi 2013, para. 151.; Ferrand 2011, para. 17.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 8, Rn. 42. 
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3.2. Egy adott eljárás tekintetében alkalmazandó jog kijelölése 
A tartási kötelezettség jogosultja és kötelezettje kizárólag egy adott államban folytatandó, 
meghatározott eljárás céljából kifejezetten kijelölhetik a fórum jogát a tartási kötelezettség 
tekintetében alkalmazandó jogként [HJ 7. cikk (1) bekezdés]. A felek e speciális egyezségére 
(accord procédural) egyesek úgy tekintenek, mint a HJ 8. cikkében szereplő jogválasztás 
speciális válfajára.539 

A tartási kötelezettségre alkalmazandó jogrend minden esetben feltételezi a tartási igénnyel 
és/vagy a tartásra jogosulttal fennálló szoros kapcsolatot. A HJ 7. cikke szerinti jogválasztás 
esetében e szoros kapcsolat megléte látszólag nem szükséges, hiszen a felek megállapodása 
folytán az alkalmazandó jog a fórum joga, vagyis a rendelkezés – a felek választása esetén – a 
joghatósággal rendelkező fórum és annak jogrendje között teremt kapcsolatot.540 Tekintettel 
viszont arra, hogy az EuTR., a HE és HJ „triumvirátusa” európai szinten egységesíti a tartási 
kötelezettség nemzetközi magánjogát, az EuTR., illetőleg a HE alapján fennálló joghatóság 
elegendő garanciát nyújt e szoros kapcsolat meglétére. 

A HJ 7. cikk (2) bekezdésének első fordulata, mely szerint „az alkalmazandó jog kijelölése az 
említett eljárás megindítása előtt [...] aláírt megállapodás formájában történik [...]”, arra enged 
következtetni, hogy a felek jogválasztása csak előzetes lehet, és az eljárás megindítása után az 
alkalmazandó jogot már nem jelölhetik ki. A jegyzőkönyv Hágában aláírt, hiteles francia és 
angol szövege helyes magyar fordításban ugyanakkor „az alkalmazandó jognak az említett 
eljárás megindítása előtti kijelölése” esetére a felek által kötött megállapodás formai 
kritériumairól szól, amiből viszont az az értelmezés következik, hogy a jogválasztás a konkrét 
eljárás megindítása előtt és után (annak folyamatban léte alatt) is lehetséges. Természetesen 
ugyanez az angol és francia szövegezés, valamint az e tartalomnak megfelelő német szövegezés 
szerepel a jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi megkötéséről szóló 2009/941/EK 
tanácsi határozata mellékletében is.541 A HJ 7. cikkének e tág értelmezését tartalmazzák az 
előkészítő dokumentumok, a HJ rendelkezéseinek értelmezéséhez kiindulópontul szolgáló 
magyarázó jelentés, valamint a jogirodalom is.542 

E jogválasztásra tehát az eljárás megindítása előtt vagy annak folyamatban léte alatt is van 
lehetőség.543 Amennyiben az alkalmazandó jog kijelölésére a kérelem beadása előtt kerül sor, 
a HJ 7. cikk (2) bekezdése meghatározza azokat a formai követelményeket, amelyek mellett az 
előzetes jogválasztás érvényes. Az alkalmazandó jog kijelölése történhet írásban, mindkét fél 
 
539 Farge 2011b, para. 15.; Schäuble 2014, 1077. 
540 Wopera 2013b, 42. 
541 A HJ 7. cikk (2) bekezdése első fordulatának francia szövegezése „une désignation antérieure à l’introduction 
de l’instance doit faire l’objet d’un accord [...]”; az angol nyelvű szöveg „a designation made before the institution 
of such proceedings shall be in an agreement [...]”; míg a német nyelvű szöveg „erfolgt die Rechtswahl vor der 
Einleitung des Verfahrens, so geschieht dies durch [...]”. 
542 Rapport Bonomi 2007, para. 63. és 66.; Rapport Bonomi 2013, para. 115.; Farge 2011b, para. 15.; Ferrand 
2011, para. 17.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 41.; Hein/Siehr 2015, HUP, 
Art. 7, Rn. 3.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 7.; Schäuble 2014, 1077. 
543 Rapport Bonomi 2013, para. 115. és 119. 



 138 

által aláírt megállapodás formájában, vagy bármilyen olyan eszközön történő rögzítéssel, amely 
a későbbi hivatkozás számára elérhetővé teszi annak tartalmát. E megállapodás létének és 
érvényességének megítélésére – erre irányadó rendelkezés hányában – a lex fori az irányadó.544 

Az eljárás megindítása utáni jogválasztás esetén a megállapodás formai kellékeit a HJ nem 
tartalmazza, ezért a formai követelmények, valamint a megállapodás érvényessége tekintetében 
az eljáró fórum jogát kell figyelembe venni.545  

Noha a jogválasztás szükséges tartalma megítélésének körében a HJ rendelkezéseket nem 
tartalmaz, a Bonomi-jelentés hangsúlyozza, hogy a „vak jogválasztás”, vagyis a felek olyan 
általános megállapodása, amely szerint a felek a tartási igény elbírálására a fórum jogát jelölik 
ki, nem elegendő.546 Megítélésem szerint az érvényes tartalmú jogválasztáshoz az igény vagy 
eljárás pontos megjelölése és az adott állam jogának kiválasztása szükséges. Követelmény az 
is, hogy a jogválasztásnak – ahogy azt a HJ 7. cikk (1) bekezdése kimondja – kifejezett legyen, 
a hallgatólagos jogválasztás nem elegendő.547  

A jogválasztás lehetősége a HJ tárgyi hatálya alá eső bármely tartási kötelezettség jogosultja 
és kötelezettje számára nyitva áll.548 

A jogválasztás hatálya kizárólag az adott eljárásra terjed ki, az eljárásba azonban beleértendő 
az ideiglenes intézkedés is.549 Ez azt is jelenti, hogy amennyiben később új megállapítás vagy 
módosítás iránti kérelmet terjesztenek elő ugyanazon hatóság előtt, a korábbi jogválasztás 
semmilyen hatással nem bír, és az alkalmazandó jogot objektív kapcsolótényezők alapján újra 
meg kell állapítani.550 

3.3. A jogválasztás típusainak egymáshoz való viszonya 
A HJ 7. és 8. cikke széles körben biztosítja a jogosult és a kötelezett választási szabadságát, a 
jogválasztásra szinte bármikor lehetőségük van. Ez azt jelenti, hogy a felek a tartási 
kötelezettségre irányuló jogvita megindítása előtt és után is választhatnak jogot, azonban a 
jogvita folyamatban léte alatt a HJ 7. cikke alapján csak a fórum jogát választhatják 
alkalmazandó jogként.551 

A HJ 7. cikkében szereplő egyedi, egyetlen meghatározott eljárásra korlátozódó 
jogválasztáshoz képest a HJ 8. cikke általános érvényű jogválasztást tesz lehetővé, amelynek 
hatása nem csupán egy eljárásra szorítkozik, hanem a választástól fogva jövőre nézve rendezi 
a felek közötti tartási kötelezettségre alkalmazandó jogot mindaddig, amíg úgy döntenek, hogy 
a jogválasztást visszavonják vagy módosítják.552 Éppen ez a hatásbeli különbség okozhat a 
 
544 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 52.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 15. 
545 Rapport Bonomi 2013, para. 122.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 50. 
546 Rapport Bonomi 2013, para. 120.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 10. 
547 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 7, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 9. 
548 Ferrand 2011, para. 17.; Fongaro 2014, 360.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 7, Rn. 3–6. 
549 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 51.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 7, Rn. 3. 
550 Rapport Bonomi 2013, para. 116.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 51. 
551 Farge 2011b, para. 15. 
552 Rapport Bonomi 2013, para. 124. 
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gyakorlati megítélés és elhatárolás során nehézséget, amikor a felek megállapodásából nem 
egyértelmű, hogy a felek jogválasztási szándéka egy eljárásra vonatkozott vagy általános 
jellegű volt.553 A HJ nem rendezi azt a kérdést sem, hogy a felek általános jogválasztást 
tartalmazó megállapodása (HJ 8. cikk) csak kétoldalú megállapodással szüntethető meg vagy 
egyoldalú jognyilatkozattal is felmondható, továbbá azt sem, hogy a megállapodás módosítása, 
megszűnése vagy megszüntetése mely jognak van alávetve. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy 
a felek egy eljárásra vonatkozó megállapodása (HJ 7. cikk) alapján a választott jog 
rendelkezései szerint lefolytatott eljárás után például a tartási kötelezettség módosítása vagy 
megszüntetése iránti eljárást – újabb egyedi jogválasztás hiányában – már a HJ jogválasztás 
hiányában alkalmazandó jog rendelkezései szerint irányadó jog alapján kell elbírálni, és a két 
alkalmazandó jog különbözhet egymástól. 

Ezen felül a HJ 7. és 8. cikkében foglalt szabályozás alapján az is lehetséges, hogy a felek az 
általános jogválasztásukat negligálhatják egy későbbi, egyedi jogválasztással.554 

Végül a fent írtakból az is megállapítható, hogy ha 18. életévét betöltött személy javára járó 
tartásról van szó, a jogosult és a kötelezett a HJ 7. és 8. cikke alapján is élhet a jogválasztás 
lehetőségével, ám a HJ 8. cikke szélesebb mozgásteret biztosít a választható alkalmazandó jog 
kapcsolótényezői között, továbbá a jogválasztást nemcsak egyetlen konkrét eljárásra 
korlátozza.555 

3.4. A jogválasztási megállapodás léte és érvényessége 
Eltekintve a jogválasztási megállapodás egyes minimális formai követelményeinek rögzítéséről 
[HJ 7. cikk (2) bekezdés és 8. cikk (2) bekezdés], a HJ egyáltalán nem ad útbaigazítást abban a 
kérdésben, hogy a megállapodás létét és érvényességét mely jog alapján kell elbírálni. 

Erre a problémára már a jegyzőkönyvhöz fűzött magyarázó jelentés is felhívja a figyelmet. A 
Bonomi-jelentés utal arra, hogy a jogválasztási megállapodás létét és érvényességét a felek 
között kötött szerződésre alkalmazandó jog alapján kellene eldönteni, azonban a jegyzőkönyv 
ezt a statútumot kifejezetten nem határozza meg. Bonomi szerint e joghézag kitöltésére a 
legkedvezőbb megoldás az lehet, ha a megállapodás létét és érvényességét a felek által a 
megállapodásban kijelölt jog alapján ítélik meg.556 

Kétségtelen, hogy ez utóbbi megoldásnak vannak hagyományai mind a nemzetközi, mind az 
európai kollíziós magánjogban, és ez szolgálná legjobban a jogválasztási megállapodások 

 
553 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 41. 
554 Schäuble 2014, 1077. 
555 Rapport Bonomi 2013, para. 117. 
556 Rapport Bonomi 2013, para. 152. 
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egységes elv szerinti megítélésének követelményét is.557 Emellett a jogirodalom is többségében 
a Bonomi-jelentés által javasolt megoldást támogatja.558 

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az európai kollíziós jogi jogforrások kifejezett 
rendelkezést tartalmaznak erre az esetre, a HJ pedig sem rendelkezést, sem utalást nem 
tartalmaz ezzel kapcsolatban. Álláspontom szerint a jogalkalmazás odáig nem mehet el, hogy a 
Bonomi-jelentést joghézag-kitöltésre használja. A HJ kifejezett rendelkezése hiányában a 
megállapodások létezése, illetve érvényességi kritériumai kapcsán a fórum kollíziós jogi 
szabályai (lex fori) által kijelölt jog alkalmazása jöhet szóba. 

A HJ 7. cikke szerinti egyedi jogválasztási megállapodások léte, érvényessége és formai 
követelményei tekintetében a Bonomi-jelentés által javasolt megoldás egyébként is a lex fori 
alkalmazására vezetne, akár az eljárás megindítása előtti, akár az eljárás folyamatban léte alatt 
kötött szerződésről legyen szó.559 

Ami a HJ 8. cikke szerinti általános jogválasztást illeti, a lex fori (beleértve annak kollíziós 
jogát is) alkalmazása bizonyos esetekben nem hoz gyakorlati szempontból logikus eredményt, 
hiszen elvileg előfordulhat, hogy a különböző államokban folyó eljárások során – például előbb 
a tartási kötelezettség megállapítása, majd később annak módosítása vagy megszüntetése 
tekintetében – az eltérő jogot alkalmazó hatóságok saját joguk alapján ellentétesen foglalnak 
állást a felek szerződéses jogválasztásának léte vagy érvényessége kapcsán. 

4. A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog 
4.1. Az általános szabály  

4.1.1. A kapcsolóelv 
A HJ 3. cikk (1) bekezdése alapján a tartási kötelezettségre irányadó általános statútum a 
tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga.  

A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog általános szabálya kapcsán a HJ nem hozott 
változást az 1956. és 1973. évi kollíziós jogi hágai egyezményekhez képest, továbbá ugyanez 
az általános statútuma a tartási kötelezettségekről szóló 1989. évi Montevideói Amerikaközi 
Egyezménynek is.560 
 
557 Így például az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról 
(Róma I.) szóló 593/2008/EK rendelete 3. cikk (5) bekezdése és 10. cikk (1) bekezdése; a Tanácsnak a  házasság 
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés 
végrehajtásáról (Róma III.) szóló 1259/2010/EU rendelete 6. cikke; a házassági vagyonjogi rendszerekről szóló 
1978. március 14. napján kelt hágai egyezmény 10. cikke; a haláleset miatti vagyonátszállásra alkalmazandó jogról 
szóló 1989. augusztus 1-jén kelt hágai egyezmény 5. cikk (2) bekezdése. 
558 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 5.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 8, Rn. 18.; Hüßtege/Mansel/Bach 
2015, HUP, Art. 8, Rn. 23. 
559 Rapport Bonomi 2013, para. 122.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 50., 52.; Hein/Siehr 2015, 
HUP, Art. 7, Rn. 4., 7. 
560 Rapport Bonomi 2013, para. 36. 
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A jogosult szokásos tartózkodási helyének általános objektív kapcsolóelvvé tétele mellett több 
meggyőző érv sorakoztatható fel. Mindenekelőtt e statútum a tartásra jogosult érdekét helyezi 
előtérbe, hiszen vélelmezhető, hogy a jogosult ennek az államnak a jogát ismeri legjobban.561 
Másodsorban e jogrend általános elvvé tétele az esetek többségében biztosítja, hogy a 
megkeresett bíróság (hatóság) a saját jogát alkalmazza, figyelembe véve azt is, hogy a jogosult 
szokásos tartózkodási helye széles körben alkalmazott joghatósági ok a nemzetközi és európai 
jogi jogforrásokban.562 Harmadsorban a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti állam 
jogának alkalmazása biztosítja a tartásra jogosultság fennállásának és a kötelezettség 
feltételeinek, így például rendszerességének és összegszerűségének megállapítása során azon 
állam jogi, társadalmi és gazdasági környezetének figyelembevételét, ahol a jogosult él és fő 
tevékenységét gyakorolja.563 Amint arra az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 
„kommentátora” is jó érzékkel tapintott rá, a tartást a jogosult megélhetés céljára használja, 
ezért különösen fontos a konkrétan felmerült igényt egy olyan adott társadalmi-jogi rend 
kontextusában értékelni, ahol a tartásra jogosult él és élni fog.564 Végül nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy ez a kapcsolótényező az azonos államban élő jogosultakkal szembeni egyenlő 
bánásmód záloga is.565 

A jogosult szokásos tartózkodási helye az objektív kapcsolóelvi „főszerepén” kívül a speciális 
kollíziós szabályok között is megjelenik [HJ 4. cikk (3) bekezdés], továbbá – mint arról fentebb 
már volt szó – a felek maguk is választhatják ezen állam jogának alkalmazását [8. cikk (1) 
bekezdés b) pont]. 

A HJ 3. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott kollíziós szabály mozgó kapcsolóelvre épül, 
vagyis a tartásra jogosult mindenkori szokásos tartózkodási helyének jogához kapcsolja a tartási 
igényt.566 Ha tehát a tartásra jogosult megváltoztatja szokásos tartózkodási helyét, és a változás 
időpontját követő időszakra is tartásdíjat igényel, a változás időpontjától kezdve az új szokásos 
tartózkodási hely államának jogát kell alkalmazni [HJ 3. cikk (2) bekezdés].567 Ez az 
automatikus statútumváltás biztosítja, hogy mindig annak az államnak a jogát alkalmazzák, 
amelyben a tartásra jogosult szükségletei felmerülnek.568 

A HJ 3. cikk (1) bekezdésében lefektetett általános szabályban két kulcsfogalom igényel 
tisztázást: a jegyzőkönyv nem definiálja sem a „jogosult”, sem a „jogosult szokásos 
tartózkodási helye” fogalmát. 

 
561 Farge 2011b, para. 5.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 15, Rn. 31. 
562 Rapport Bonomi 2013, para. 39.; Fongaro 2014, 360.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 3, Rn. 31. 
563 Rapport Bonomi 2013, para. 37.; Farge 2011b, para. 5.; Arnold 2012, 311.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 3, Rn. 
2. 
564 Rapport Verwilghen 1975, para. 138.; Verwilghen véleményét idézi: Arnold 2012, 312.; Hein/Siehr 2015, HUP, 
Art. 3., Rn. 2.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 2. 
565 Rapport Bonomi 2013, para. 38.;  
566 Mádl/Vékás 2014, para. 530. és 574.; Wopera 2013b, 42. 
567 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 3., Rn. 23. 
568 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 3, Rn. 13.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 3, Rn. 32. 
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4.1.2. A jogosult 
Az EuTR.-tel való egységes értelmezésre figyelemmel a HJ-ben szereplő „jogosult” fogalma 
alatt a HE 3. cikk a) pontjában, illetőleg az EuTR. 2. cikk (1) bekezdés 10. pontjában írt 
tartalmat kell érteni, melyek szerint jogosult minden olyan természetes személy, aki tartásra 
jogosult, vagy tartási igényt érvényesít.569 

4.1.3. A szokásos tartózkodási hely 
Hosszas szakmai viták után végül sem a HE, sem a HJ nem definiálja a „szokásos tartózkodási 
hely” fogalmát.570 A Bonomi-jelentés óvatosan annyit hangsúlyoz a fogalom értelmezése 
kapcsán, hogy nem egyszerű vagy időleges, hanem „szokásos” tartózkodási helyről van szó, 
vagyis a fogalom „bizonyos stabilitást” tükröz.571 Az 1973. évi hágai végrehajtási 
egyezményhez fűzött Verwilghen-jelentés pedig így indokolja a fogalom definiálásának 
elmaradását: „a szokásos tartózkodási hely fogalma nem vetett fel különösebb nehézséget a 
Hágai Konferencia számára. Ha pedig az [1973. évi hágai végrehajtási] egyezmény azt nem 
definiálja, ez azért van, mert – a jól meggyökeresedett használatnak megfelelően – tisztán 
ténybeli fogalomként kell érteni, elhatárolva azt a domicile-től. Az [1973. évi hágai 
végrehajtási] egyezmény alkalmazására hatáskörrel rendelkező igazságügyi és igazgatási 
hatóságokra hárul az a feladat, hogy megállapítsák a tartózkodás fennállását és annak szokásos 
jellegét.”572 

A „szokásos tartózkodási hely” fogalmát az európai családjog „színpadára” állító Brüsszel II. 
egyezményhez fűzött Borrás-jelentés értelmében a szokásos tartózkodási hely „az a 
meghatározott hely, ahol a személy a tartósság igényével érdekeltségeinek állandó vagy 
szokásos központját alakította ki, az ilyen tartózkodási hely meghatározása érdekében 
valamennyi jelentős tényt figyelembe véve.”573 Az egyezmény jogutódja, a Brüsszel IIa. 
rendelet által használt „a gyermek szokásos tartózkodási helye” fordulatot az Európai Bíróság 
többször is értelmezte,574 ugyanakkor még nem foglalkozott „a [tartásra] jogosult szokásos 
tartózkodási helyének” fogalmával. Noha az Európai Bíróság már kimunkált 
fogalomértelmezését ebben az összefüggésben fenntartásokkal kell kezelni a határon átnyúló 
tartási ügyekben, a jogirodalom rámutat, hogy „a gyermek tartózkodási helyének” fogalmából 
„kiszűrhetők olyan kritériumok, melyek szélesebb körű alkalmazást tesznek lehetővé”,575 így 
az Európai Bíróság által lefektetett szempontrendszer esszenciája segítséget nyújthat az európai 
családjog területén használt „szokásos tartózkodási hely” autonóm fogalmának 
 
569 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 3, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 9. 
570 Rapport Bonomi 2013, para. 41.; Rapport Borrás-Degeling 2013, para. 62–63. 
571 Rapport Bonomi 2013, para. 42. 
572 Rapport Verwilghen 1975, para. 137. 
573 Report Borrás 1998, 38. 
574 A-ítélet, C–523/07, EU:C:2009:225; Mercredi-ítélet, C–497/10 PPU, EU:C:2010:829. 
575 Wopera 2013a, 3. 
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megrajzolásához. Ennek megfelelően „a szokásos tartózkodási hely” a személy életvitelének 
tényleges központja, vagyis az a hely, ahol az objektív szempontok szerint megállapítható 
kötelékeinek, kapcsolatainak magja található.576 Ez eltér egy gyermek és egy felnőtt 
esetében.577 

4.2. Egyes privilegizált jogosultakra vonatkozó különös szabályok 
4.2.1. Privilegizált jogosultak 

A HJ 4. cikke gyengíti a HJ 3. cikkében foglalt, a tartásra jogosult szokásos tartózkodási 
helyének államához igazodó statútumot egyes privilegizált jogosultak érdekeit előtérbe 
helyezve (favor creditoris). 

A HJ. 4. cikkében lefektetett speciális kollíziós jogi rendelkezések alkalmazandók a szülő 
tartási kötelezettségére a gyermekével szemben korhatár nélkül; a szülőn kívüli más személy 
tartási kötelezettségére a 21. életévét be nem töltött személlyel – nevezetesen egyenesági 
(unoka), oldalági (testvér, unokaöcs vagy unokahúg) vagy sógorsági rokonnal  – szemben, 
kivéve a házastársi (volt házastársi vagy érvénytelenített házasság felei közötti) tartási 
kötelezettséget; végül a gyermek tartási kötelezettségére a szülőjével szemben [HJ 4. cikk (1) 
bekezdés].578 Ez a rendelkezés tulajdonképpen behatárolja a HJ 4. cikk (2)–(4) bekezdésében 
foglalt különös szabályok személyi hatályát, szűkítve a jogosult és a kötelezett fogalmát. 

A tartásdíj iránti igény fenti jogosultak számára történő biztosítása érdekében a jegyzőkönyv 
egy lépcsőzetes kapcsolóelv-rendszert alakított ki.579 Figyelemmel a HJ 4. cikk (3) bekezdése 
szerinti különös szabályra, két esetkört lehet elkülöníteni: az egyik, amikor a tartásra jogosult a 
tartásra kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam illetékes hatóságához fordul [HJ 
4. cikk (3) bekezdés] a tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyben, míg a másik minden ezen 
kívüli eset [HJ 4. cikk (2) bekezdés]. Ehhez igazodóan a HJ egy kétsávos, lépcsőzetes 
kapcsolóelvrendszert épít fel: az egyik sávban az általános kapcsolóelv a HJ 3. cikke, az első 
kisegítő lépcső a HJ 4. cikk (2) bekezdése, a második a HJ 4. cikk (4) bekezdése; a másik sávban 
– a privilegizált jogosultakra vonatkozóan – általános kapcsolóelvül szolgálhat a HJ 4. cikk (3) 
bekezdés, míg az első kisegítő lépcsőt a HJ 3. cikke, a másodikat a 4. cikk (4) bekezdése 
tartalmazza.580 

 
576 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 3, Rn. 27.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 3., Rn. 6–7.; Hüßtege/Mansel/Bach 
2015, HUP, Art. 3, Rn. 12. 
577 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 3, Rn. 10.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 3, Rn. 15.; Michael 
Kränzle: Heimat als Rechtsbegriff? Mohr Siebeck Tübingen, 2014. 161. 
578 Rapport Bonomi 2013, para. 54, 56, 58 
579 Mádl/Vékás 2014, para. 562. 
580 Župan 2014, 319–320. 
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4.1.2. Még egy általános kapcsolóelv? 
A HJ 4. cikk (3) bekezdése a fórum jogát emeli általános kollíziós szabállyá abban az esetben, 
amikor a tartásra jogosult „a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam illetékes 
hatóságához fordul”, egyúttal a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti statútum válik az 
első kisegítő lépcsővé, ha a jogosult a lex fori alapján nem kaphat tartást.581 A HJ 3. cikkében 
foglalt általános és a HJ. 4. cikk (2) bekezdésében foglalt különös szabály megfordítása a 
jogosult szokásos tartózkodási hely statútumának védelmezői és a lex fori hívei közötti 
kompromisszum eredménye: a jegyzőkönyv kidolgozásában résztvevők úgy vélték, hogy 
amennyiben a jogosult a kötelezett szokásos tartózkodási helyének államában terjeszt elő tartási 
keresetet, a jogosult szokásos tartózkodási helyének kapcsolóelve veszít jelentőségéből, és a 
favor creditoris is azt kívánja, hogy a tartási kötelezettség tárgyában indult jogvita a bíróság 
előtt – elkerülve a külföldi jog tartalmának kiderítése érdekében tett, hosszadalmas és költséges 
eljárási cselekményeket – gyorsan lezáruljon.582 

A fórum joga főszabálykénti alkalmazásának két feltétele van: egyrészt elengedhetetlen, hogy 
a megkeresett hatóság „a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam illetékes 
hatósága” legyen, másrészt szükséges, hogy a jogosult legyen az, aki e hatósághoz fordul.583 

Az előbbi feltétel kapcsán a kötelezett szokásos tartózkodási helyének fogalmát a HJ nem 
határozza meg, így ennek kapcsán irányadók a jogosult szokásos tartózkodási helyével 
kapcsolatban tett fentebbi megállapítások. Emellett a gyakorlat számára kérdésként merülhet 
fel, hogy mely időpontban fennálló kötelezetti szokásos tartózkodási hely alapítja meg az 
irányadó statútumot: a bíróság megkeresésekori vagy az ítélet meghozatalakori.584 Végül e 
feltétel szövegezésében feltűnő „az illetékes hatóság” kifejezés, mely tartalmilag jelenthet 
„illetékességgel”, továbbá „hatáskörrel” rendelkező hatóságot is.585 A jogalkotó vélhetően az 
utóbbi tartalmat szándékozta kölcsönözni e kifejezésnek. 

Ami a második feltételt illeti, a HJ 4. cikk (3) bekezdésében foglalt szabályra csak a jogosult 
vagy a jogosult képviseletében saját nevében eljáró személy hivatkozhat.586 Ez lényegében azt 
jelenti, hogy a jogosultnak választási szabadsága van: a kérelmét beadhatja a saját vagy a 
kötelezett szokásos tartózkodási helyének államában működő illetékes hatósághoz, amely 
megoldás egyébként összhangban van az általános joghatósági szabályokkal is, hiszen az 
EuTR. 3. cikk a) pontja az alperes szokásos tartózkodási helyéhez, az EuTR. 3. cikk b) pontja 
a jogosult szokásos tartózkodási helyéhez igazítja az általános joghatóságot. Azzal, hogy a HJ 
 
581 A HJ 4. cikk (3) bekezdésének második mondatának hiteles magyar fordítása (HL L 331., 2009.12.16., 19. o.) 
hibás: a mondat második fordulata, mely szerint „az alkalmazandó jog a kötelezett szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam joga”, helyesen „az alkalmazandó jog a jogosult [az eredeti francia szövegben: „créancier”; az 
eredeti angol szövegben: „creditor”] szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga.” 
582 Rapport Bonomi 2013, para. 64, 66. 
583 Rapport Bonomi 2013, para. 65. 
584 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 21. 
585 A jegyzőkönyv hiteles francia szövegében „l’autorité compétente”, az angol változatban „the competent 
authority” szerepel. 
586 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 18. 
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4. cikk (3) bekezdése a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog körében egy megfordított 
főszabály-kivétel viszonyt állít fel, és a kiválasztott fórumhoz igazítja az alkalmazandó jogot, 
az objektíve irányadó statútumok körében is jogválasztást tesz lehetővé a privilegizált 
jogosultak számára.587 Ez összességében a forum shopping veszélyét rejti magában, amelyet 
ezért többen kritika tárgyává tesznek.588 

A lex fori alkalmazása az adott esetben a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam 
jogának alkalmazásához vezet, és akkor is e statútum alkalmazandó, ha az adott esetben a lex 
fori kedvezőtlenebb a jogosult számára, mint a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti 
statútum, kivéve azt az egyetlen esetet, ha a jogosult „e jog alapján nem kaphat tartást a 
kötelezettől.” 

A „nem kaphat tartást a kötelezettől” fordulat pontos jelentése még a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv kidolgozásával megbízott különbizottság tagjai között is vitatott volt,589 noha ez 
a szövegezés már az 1956. évi és az 1973. évi kollíziós jogi tartási egyezményben is szerepelt.590 
Magától értetődik, hogy ez az eset forog fenn, ha a jogosult szokásos tartózkodási helyének 
állama szerinti jog nem szabályozza a szóban forgó családi kapcsolatból eredő tartási 
kötelezettséget, továbbá akkor is, ha e statútum olyan feltételtől teszi függővé a tartást, amely 
az adott esetben nem áll fenn.591 Kérdéses viszont ebből a szempontból annak a helyzetnek az 
értékelése, amikor a jogosult szokásos tartózkodási helye szerint alkalmazandó jog gazdasági 
okokból, nevezetesen a jogosult szükségletei vagy a kötelezett teljesítőképességének hiánya 
miatt nem alapozza meg a tartási igényt: a Bonomi-jelentés erről annyit mond, hogy a 
jegyzőkönyv kimunkálásában részt vett delegációk többsége szerint a favor creditoris erre az 
esetre nem alkalmazandó.592 Végül a fordulat puszta nyelvtani értelméből következően nem 
lehet vitás, hogy kizárt az első kiegészítő lépcső használata, ha a HJ 3. cikke szerinti statútum 
alacsonyabb összegű tartást tesz lehetővé a jogosult számára, vagy egyébként reá nézve ez a 
jogrend kedvezőtlenebb, mint a lex fori.593 

4.1.3. Első kisegítő lépcső 
A HJ 4. cikk (2) bekezdésében szereplő kiegészítő szabály, mely szerint amennyiben a jogosult 
a HJ 3. cikke szerinti általános statútum szerint nem kaphat tartást a kötelezettől, az eljáró 
bíróság joga (lex fori) az alkalmazandó jog. E különös szabály alkalmazásának alapfeltétele 
tehát az, hogy nem áll fenn a HJ 4. cikk (3) bekezdésében írt helyzet, vagyis ha a tartásra 
jogosult nem a tartásra kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam illetékes 
 
587 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 4, Rn. 6. 
588 Arnold 2012, 313.; Lehmann 2014, 347. 
589 A jegyzőkönyv eredeti francia változatában: „ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur”; az angol 
változatában: „is unable […] to obtain maintenance from the debtor”. 
590 Rapport Bonomi 2013, para. 61. 
591 Rapport Verwilghen 1975, para. 145.; Rapport Bonomi 2013, para. 61. 
592 Rapport Bonomi 2013, para. 61.; Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 4, Rn. 17–18.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, 
HUP, Art. 4, Rn. 11. 
593 Rapport Bonomi 2013, para. 62. 
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hatóságához fordul.594 Logikailag megállapítható az is, hogy ez a lépcső nem tölti be kisegítő 
kapcsolóelvi szerepét akkor sem, ha a tartási kötelezettséggel kapcsolatos igény elbírálása a 
jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti állam bírósága előtt van folyamatban, hiszen 
ilyenkor a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga egybeesik a fórum jogával. 
Ebben az esetben a HJ 4. cikk (4) bekezdésében szereplő második kiegészítő lépcsőre kell lépni. 

A HJ 4. cikk (2) bekezdése alkalmazásának másik feltételeként megfogalmazott „nem kaphat 
tartást a kötelezettől” fordulat pontos értelmezését lásd e fejezet 4.1.2. pontjában. 

4.1.4.  Második kisegítő lépcső 
Mind a HJ 4. cikk (2), mind a HJ 4. cikk (3) bekezdésében szerepeltetett esetkör második 
kisegítő lépcsője a jogosult és a kötelezett közös állampolgársága szerinti jog (lex patriae 
communis): amennyiben a jogosult sem a HJ 3. cikkében, sem a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében 
említett jog alapján nem kaphat tartást a kötelezettől, és a kötelezettel azonos állampolgársággal 
rendelkezik, az alkalmazandó jog a közös állampolgárságuk szerinti állam joga [HJ 4. cikk (4) 
bekezdés].  

A jogosult és a kötelezett közös állampolgársága szerinti jog kapcsolóelve klasszikusnak 
számít, hiszen az 1956. évi és az 1973. évi kollíziós jogi hágai egyezmények is tartalmazták e 
statútumot. Ugyanakkor a 2007. évi hágai jegyzőkönyv jelentős elvi változást hozott azzal, 
hogy a lex patriae communis az utolsó lépcsőfokra került a statútumok sorában, előtérbe 
helyezve a lex fori alkalmazását. E változás több okra vezethető vissza. Egyfelől csökkent a 
közös állampolgárság kapcsolóelvének jelentősége, ráadásul e kapcsolóelv indokoltsága 
egyébként is vitatott a tartási kötelezettség körében. Másfelől a lex fori előbbre sorolása 
egyszerűsíti a megkeresett hatóság feladatát is. Végül ez a megoldás kedvez a jogosultnak is, 
hiszen a lex fori alkalmazása az érdemi döntés gyorsabb és költségkímélőbb meghozatalát teszi 
lehetővé.595 

A kiskorú gyermekek mint jogosultak esetében a közös állampolgárság kapcsolóelve csekély 
szerepet játszik, hiszen a nemzeti jogok túlnyomó többsége elismeri a kiskorú gyermekek 
tartásra való jogosultságát. A közös állampolgárság statútuma a HJ 4. cikk (1) bekezdésében írt 
egyéb viszonylatokban bírhat nagyobb jelentőséggel, nevezetesen a nagykorú gyermek, a 21. 
életévét be nem töltött személy, valamint a szülő javára járó tartás esetében.596 

Az egy államon belül több jog- vagy jogszabályrendszert alkalmazó területi egységek és két 
személy közös állampolgárságának találkozását a HJ 16. cikk (1) bekezdés d) pontja még 
kezeli, azonban nem szabályozza azokat az eseteket, amikor a jogosult és a kötelezett több 
közös állampolgársággal rendelkezik, vagy ha nem rendelkeznek közös állampolgársággal. A 
HJ 9. cikke lehetővé teszi, hogy azok az államok, amelyek családjogi ügyekben a „domicile” 
 
594 Rapport Bonomi 2013, para. 63.; Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 4. Rn. 12a. 
595 Rapport Bonomi 2013, paras. 60., 72.; Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 4, Rn. 7.; Geimer/Schütze/Hilbig 
2014, HUP, Art. 15, Rn. 35. 
596 Rapport Bonomi 2013, para. 75. 
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fogalmát alkalmazzák kapcsoló tényezőként, tájékoztathatják a Hágai Konferencia Állandó 
Hivatalát, hogy a HJ 4. cikke alkalmazásában az állampolgárság helyébe a „domicile” lép. 

4.1.5. A statútumváltás problémája 
Kérdéses, hogy a HJ 4. cikkében írt tényállások esetén statútumváltás bekövetkezhet-e, 
amennyiben az eljárás folyama alatt a kapcsolótényezőben változás következik be.597 Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eljárás során a 4. cikk (2) bekezdése alá eső tényállások esetén 
a jogosult szokásos tartózkodási helye, a 4. cikk (3) bekezdése szerinti esetekben a kötelezett 
szokásos tartózkodási helye, míg a 4. cikk (4) bekezdése alapján vizsgált ügyekben a jogosult 
és/vagy kötelezett állampolgársága megváltozik. A magyar jog számára azért is élesen vetődik 
fel ez a kérdés, mert a magyar eljárásjogi szabályok nem rögzítenek egyértelmű időpontot arra, 
hogy egy adott eljáráson belül mikor rögzül az alkalmazandó jog. 

4.3. A házastársakra és a volt házastársakra vonatkozó különös szabály 
4.3.1. Bevezetés 

A HJ 5. cikke gyökeresen megreformálja az 1973. évi hágai kollíziós jogi egyezmény sokat 
vitatott rendelkezését (8. cikk), mely a házasság felbontására irányadó statútumot jelölte ki 
alkalmazandó jogként a volt házastársak között fennálló tartási kötelezettségre.598 A HJ 5. cikke 
kimondja, hogy amennyiben házastársak, volt házastársak vagy érvénytelenített házasság felei 
között tartási kötelezettség áll fenn, a 3. cikk nem alkalmazandó, amennyiben a felek 
valamelyike azt kifogásolja, és egy másik állam, különösen az utolsó közös szokásos 
tartózkodási helyük szerinti állam joga szorosabban kapcsolódik a házassághoz; ilyen esetben 
az alkalmazandó jog ennek az államnak joga. 

4.3.2. A személyi hatály 
A HJ – ellentétben az 1973. évi hágai egyezménnyel – nemcsak a volt házastársak vagy az 
érvénytelenített házasság felei között alkalmazandó, hanem kiterjeszti hatályát a házastársakra 
is, melyből következően a házassági kötelék fennállása alatti és annak felbontása utáni tartási 
igényekre is kiterjed a hatóköre.599 A HJ 5. cikkében foglalt személyi kör kizárt a privilegizált 
jogosultakra megalkotott speciális rendelkezések hatálya alól [HJ 4. cikk (1) bekezdés b) 
pont].600 

Hasonlóan a HJ tárgyi hatályát lehatároló 1. cikkének pontos értelmezéséhez, a HJ 5. cikke is 
felélesztette a házassághoz közeli partneri formák (regisztrált élettársi kapcsolatok), valamint 
az azonos neműek közötti házassági és regisztrált élettársi kötelékek értékelésének vitáját abból 
 
597 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 4, Rn. 28–32. 
598 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 5, Rn. 2.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 5, Rn. 36. 
599 Rapport Bonomi 2013, para. 90. 
600 Rapport Bonomi 2013, para. 94. 
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a szempontból, hogy e speciális kapcsolati formák a házasság fogalma alá szubszumálhatók-e. 
A HJ konszenzus hiányában hallgat erről a kérdésről, e hallgatás azonban nem jelenti azt, hogy 
a kérdést teljesen nyitva is hagyták. A HJ diplomáciai ülése ugyanis elfogadta, hogy azok a 
részes államok, amelyek e különleges kapcsolati formákat jogrendjükben elismerik, a HJ 5. 
cikkét alkalmazhatják e jogintézményekre is.601 Ha azonban a jegyzőkönyv által kijelölt jog 
rendelkezik a regisztrált partner vagy az azonos nemű házastárs javára megállapítható tartási 
kötelezettségről, az eljáró bíróság a HJ 13. cikke alapján megtagadhatja a külföldi jog 
alkalmazását, amennyiben az alkalmazás hatásai nyilvánvalóan ellentétesek a fórum államának 
közrendjével.602 Azok az államok, amelyek e kapcsolati formákhoz kritikusan állnak, legitim 
módon dönthetnek úgy, hogy házasságként nem, de a HJ 1. cikke alá eső családi kapcsolatként 
elismerik e kapcsolatokat, következésképpen a HJ 3. és 6. cikkét lehet rájuk alkalmazni, vagy 
egyáltalán nem ismerik el e viszonyokat.603 Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a Hágai 
Konferencia diplomáciai ülésének fenti állásfoglalása nem teszi lehetővé, hogy a HJ alapján 
eltérő módon kezeljék azokat a jogintézményeket, amelyek a belső jog szerint a házasságnak 
feleltethetők meg.604 

A magyar jog jelenleg három partnerkapcsolati formát ismer: a házasságot, a bejegyzett 
élettársi kapcsolatot (életközösséget) és a de facto élettársi kapcsolatot. A házasság férfi és nő 
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség, mely az Alaptörvény által kiemelt 
védelemben részesül.605 A fogalomból következően Magyarországon az azonos nemű párok 
házasságot nem köthetnek, számukra jogilag a bejegyzett vagy a de facto élettársi kapcsolati 
formák állnak rendelkezésre. A bejegyzett élettársi kapcsolat kizárólag két, tizennyolcadik 
életévét betöltött, azonos nemű személy között létesíthető, joghatásai pedig csak vagyonjogi 
szempontból egyeznek meg a házasságéval, 606 Végül élettársi kapcsolat állhat fenn két, 
házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy 
között, akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.607 
Mivel a magyar jog kizárólag a különnemű személyek számára teszi lehetővé a házasság 
intézményét, a bejegyzett és a de facto élettársi kapcsolat pedig tartalmilag eltér a házasságtól, 
így a HJ keretében az azonos személyek közötti házastársi tartási igények – közrendbe ütközés 
folytán – csak a családi kapcsolatokra irányadó, a HJ 3. és 6. cikke által kijelölt statútumok 
jöhetnek szóba alkalmazandó jogként.608 

 
601 Rapport Bonomi 2013, para. 92. 
602 Rapport Bonomi 2013, para. 93. 
603 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 5, Rn. 7.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 5, Rn. 37. 
604 Rapport Bonomi 2013, para. 92.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 5, Rn. 7. 
605 Alaptörvény L) cikk (1) bekezdés 
606 A bejegyzett élettársi kapcsolatról és az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 1. § (1) bekezdése.; 
43/2012. (XII. 20.) AB határozat; Szeibert 2014a, 107. 
607 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdés. 
608 Wopera 2013c, 38. 
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4.3.3. A kapcsolószabály 
Ami az alkalmazandó jogot illeti, a HJ kidolgozásával megbízott különbizottság kezdettől 
fogva egy egyensúly megteremtésére törekedett a jogosultvédelem és a legalkalmasabb 
kapcsolótényező kiválasztása között.609 

A szabályozás abból indul ki, hogy a HJ 3. cikke által felállított általános kapcsolóelv a 
házastársak (volt házastársak) esetében is általában kellően szoros kapcsolatot mutat a tartási 
kötelezettséggel, azonban a szokásos tartózkodási hely változékonysága és a volt házastárs 
tartására vonatkozó tagállami szabályozások jelentős eltérése miatt e statútum alkalmazása 
problémákat idézhet elő.610 Ezért a HJ egy speciális kitérítő (vagy más néven menekülő) 
klauzulát vezet be a házassághoz való szorosabb kapcsolódás esetére.611 E kitérítő klauzula 
abban különbözik az ilyen záradékok klasszikus szerkezetétől, hogy annak alkalmazhatósága a 
felek valamelyikének „kifogásától” (kérelmétől) függ.612 A korrekció tehát a megszokottól 
eltérően nem a bíró hivatalbóli cselekvését feltételezi, hanem a HJ 5. cikke bizonyos értelemben 
egy egyoldalú választási jogot kreál mindkét házasfél számára: eldönthetik, hogy a jogvitájukat 
a házasságukhoz gyengébben kapcsolódó általános objektív statútumhoz (HJ 3. cikk) kötik, 
vagy – élve a kitérítő klauzula által adott lehetőséggel – a szorosabb kapcsolatot felmutató más 
statútum (HJ 5. cikk) alkalmazását kérik. Egyesek szerint a szokványos, vagyis a bíróság által 
hivatalból alkalmazandó kitérítő klauzula alkalmazása igazságosabb lenne, hiszen a jelenlegi 
szabályozás mellett a felek házasságához gyengébb szálakkal kapcsolódó statútum csak akkor 
kerülhető ki, ha az a fél, akinek érdekében áll a kitérítő klauzula alkalmazása, e jogi 
lehetőségével tisztában van.613 A klauzula alkalmazása kapcsán a kérelemhez kötöttség 
mindenképpen gyakorlati problémát fog okozni, hiszen egyelőre az nem világos, hogy mely 
jogot kell alkalmazni, amennyiben a bíró a házasfél kifogásában foglaltaktól eltérően egy 
harmadik állam jogának szorosabb kapcsolódását állapítja meg a felek házasságával. 

A HJ nem rögzít határidőt arra, hogy a kifogás meddig terjeszthető elő, azonban a Bonomi-
jelentés – nyilvánvalóan a visszaélésszerű és rosszhiszemű perbeli magatartás megelőzése 
céljából – ezzel kapcsolatban jelzi: „kívánatos, hogy a kérelmet már ne lehessen előterjeszteni 
olyankor, amikor az eljárás túlságosan előrehaladott szakaszban van.”614 Szabályozás 
hiányában a nemzeti eljárásjogokra hárul a feladat, hogy meghatározza azt a végső perbeli 
szakaszt, amikor a felek az alkalmazandó joggal kapcsolatos jogi álláspontjaikat, kifogásaikat 
kifejthetik, továbbá a lex fori irányadó a kifogás előterjesztésének alaki követelményeire is.615 

 
609 Rapport Bonomi 2013, para. 81. 
610 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 5, Rn. 4.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 5, Rn. 36. 
611 Mádl/Vékás 2014, para. 64. 
612 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 5, Rn. 9. 
613 Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 5, Rn. 10.; Lehmann 2014, 347. 
614 Rapport Bonomi 2013, para. 84. 
615 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 5, Rn. 10.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 5, Rn. 11. 
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4.3.4. Szorosabb kapcsolódás 
A kifogás előterjesztésén kívül az általános objektív kapcsolóelvtől való eltéréshez szükséges 
az is, hogy a megkeresett hatóság megállapítsa annak a jognak a szorosabb kapcsolódását a 
felek házasságához, amelynek az alkalmazását kérték. A HJ 5. cikke a szóba jöhető 
kapcsolótényezők közül kiemeli a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helyét, hiszen 
általában ez mutatja fel a legszorosabb kapcsolatot, ezt azonban nem vélelemként, hanem 
pusztán iránytűként, példaként kell kezelni.616 Ezen kívül természetesen szóba jöhet például a 
házasfelek közös állampolgársága, a házasságkötés vagy a válás helye szerinti jog alkalmazása. 
A HJ 5. cikkében használt „közös szokásos tartózkodási hely” fogalma nem kívánja meg, hogy 
a házastársak együtt lakjanak, ehhez elegendő az is, ha ugyanabban az államban laknak, de 
elkülönülten.617 A HJ 5. cikke a házasfelek közös szokásos tartózkodási helye közül is az 
„utolsót” emeli ki, de természetesen nem kizárt az sem, hogy nem az utolsó, hanem egy korábbi 
közös szokásos tartózkodási hely jellemzi jobban a felek házasságát, és emiatt ezzel az 
állammal szorosabb a kapcsolat; ilyenkor indokolt e korábbi állam jogának alkalmazása a 
házastársi tartási kötelezettségre.618 Mindenesetre nem tűnik kétségesnek, hogy gyakorlati 
szempontból valóban a HJ 5. cikkében kiemelt utolsó közös szokásos tartózkodási helynek van 
főszerepe, és akkor jöhet szóba más kapcsolótényező alkalmazása, ha a házasság időtartamához 
viszonyítva a házasfelek itt-tartózkodása rövid volt.619  

A házasságkötés állama statútumának mint a felek házasságát legszorosabban jellemző 
tényező alkalmazása ritka esetekben jöhet szóba, de például a házasság érvénytelenítése esetén 
elképzelhető.620 

Kérdéses ugyanakkor, hogy a kitérítő klauzula alapján a felek közös állampolgársága szerinti 
jog alkalmazható-e, hiszen az állampolgárságnak a házasságra és a tartási kötelezettségre 
általában kevés kihatása van.621 

4.4. A védelemre vonatkozó különös szabály 
A HJ 6. cikke szerint a kötelezett vitathatja a jogosult követelését, ha sem a kötelezett szokásos 
tartózkodási helye, sem a felek közös állampolgársága szerinti állam joga alapján nem áll fenn 
ilyen kötelezettség. 

A rendelkezés nem kapcsolószabály, hanem egy a kötelezett számára nyitva álló „védekezési 
eszköz”.622 A mechanizmus alapvetően nem új, hiszen már az 1973. évi kollíziós jogi 
egyezmény 7. cikke is tartalmazta ezt a lehetőséget az oldalági és sógorsági rokonsági 
 
616 Rapport Bonomi 2013, para. 84.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 5, Rn. 16. 
617 Rapport Bonomi 2013, para. 86. 
618 Rapport Bonomi 2013, para. 88. 
619 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art 5, Rn 15; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 5, Rn. 37. 
620 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 5, Rn. 18. 
621 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 5, Rn. 17. 
622 Rapport Bonomi 2013, para. 103. 
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viszonyokban, a HJ 6. cikke csupán kiszélesítette azt a kört, ahol ez a „fegyver” bevethető. A 
HJ 6. cikke a szülő-gyermek kapcsolatból származó gyermektartási kötelezettség [HJ 4. cikk 
(1) bekezdés a) pontja] és a házastársak, volt házastársak vagy érvénytelenített házasság felei 
közötti tartási kötelezettség [HJ 5. cikk] kivételével engedi használni a kötelezetti védelmet. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a HJ 6. cikkére egyrészt – a gyermektartást kivéve – az 
egyenesági (pl.: szülő-, unoka- vagy nagyszülőtartás), valamint az oldalági (pl.: testvértartás) 
vagy a házastársi rokonsági kapcsolaton (pl.: a házastárs gyermeke javára járó tartás) alapuló, 
nagykorú személy javára fennálló tartási kötelezettség esetében lehet hivatkozni. Ezekben az 
esetekben a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog a jogosult szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam joga [HJ 3. cikk], ha az rendelkezik a tartási kötelezettségről, a kötelezett élhet a 
védekezési eszközzel.623 A kötelezett hivatkozhat továbbá erre a szabályra – a szülő és a 
házastárs kivételével – minden, 21. életévét be nem töltött személlyel szemben fennálló és a HJ 
4. cikke alá eső tartási kötelezettség esetében. Ez utóbbi esetben nemcsak egyszerűen két 
különös szabály [HJ 4. és 6. cikke], hanem a jogosult- és az kötelezettvédelem elvei is 
versengenek egymással.624 

A védelmi klauzula szempontjából speciális helyet foglalnak el a házassághoz hasonló 
partneri kapcsolatok (bejegyzett és nem bejegyzett élettársi kapcsolat). A HJ 5. cikkénél tárgyalt 
szabad mérlegelési jog itt is adott: azokban az államokban, ahol házasságként hajlandók kezelni 
az ahhoz közel eső családi kapcsolatokat, a házasfelek csak a HJ 5. cikkében foglalt kitérítő 
klauzulát vehetik igénybe, azonban nem vethető be a HJ 6. cikke szerinti védelmi kivétel.625 
Ellenkező esetben – kötelezetti hivatkozás esetén – a HJ 6. cikke szerinti védelemre vonatkozó 
különös szabályt kell alkalmazni, ezért Viarengo jó érzékkel tapint rá, hogy noha az EuTR. az 
exequaturt eltörölte, a 2007. évi hágai egyezmény e tekintetben speciális akadályt gördít az 
azonos nemű házasfelek közötti házastársi tartás érvényesítése elé.626 

Tekintettel arra, hogy egy védelmi eszközről van szó, felhasználására hivatalból nem, 
kizárólag a kötelezett kérelmére van lehetőség.627 

A Bonomi-jelentés kitér arra, hogy a HJ 6. cikkében megfogalmazott „nem áll fenn ilyen 
[tartási] kötelezettség” fordulat azonos módon értendő a HJ 4. cikk (2)–(4) bekezdéseiben írt 
„nem kaphat tartást” fordulattal: a feltétel megvalósulásához az szükséges, hogy „az 
alkalmazandó jog semmilyen kötelezettséget ne írjon elő, vagy az előírt jogi feltételek […] ne 
teljesüljenek.”628 Egyesek a HJ 6. cikkében megfogalmazott kitétel ennél szűkebb értelmezését 
tartják indokoltnak, és csak azt az esetet értik alatta, amikor a vizsgált jogrend egyáltalán nem 

 
623 Rapport Bonomi 2013, para. 99. 
624 Rapport Bonomi 2013, para. 100. 
625 Rapport Bonomi 2013, para. 101–102.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 6, Rn. 4. 
626 Viarengo 2014, 479. 
627 Rapport Verwilghen 1975, para. 151.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 6, Rn. 7.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, 
Art. 6, Rn. 11. 
628 Rapport Bonomi 2013, para. 108. 
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ismeri az adott kategóriába tartozó, vagyis az adott családi kapcsolati viszonylatban fennálló a 
tartási kötelezettséget.629 Magam is ez utóbbi álláspontot osztom. 

A védelmi eszközt kumulatív módon kell használni, vagyis a kötelezett csak akkor mentesül a 
tartási kötelezettség alól, ha sem a kötelezett szokásos tartózkodási helye, sem – ha van ilyen – 
a felek közös állampolgársága szerinti állam joga alapján nem áll fenn a jogvita tárgyát képező 
tartási kötelezettség. A védelem kumulálását Bonomi azzal indokolja, hogy ha a felek 
rendelkeznek közös állampolgársággal, és e statútum alapján fennáll a tartási kötelezettség, 
méltánytalan lenne megengedni a kötelezettnek, hogy szabaduljon a tartási kötelezettségtől 
pusztán azzal az indokkal, hogy a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga 
szerint a vitatott tartási kötelezettség nem áll fenn.630 

A kifogás előterjesztésének határidejét és alakiságát a HJ nem szabályozza, ezért arra a fórum 
joga az irányadó.631 

4.5. A közintézményekre alkalmazandó különös szabály 
A közintézmények a jogosultnak nyújtott tartást helyettesítő ellátás megtérítésére vonatkozó 
igényüket az intézményre alkalmazandó jog alapján érvényesíthetik (HJ 10. cikk).  

Ez a rendelkezés érdemben nem hoz újat az 1973. évi kollíziós jogi egyezmény 9. cikkéhez 
képest. Ugyanakkor ez a kapcsolószabály kizárólag a megtérítés igénylésére (kérelmezésére) 
érvényesül, a tartási igény létére és terjedelmére a tartási kötelezettségre alkalmazandó jogot 
kell figyelembe venni [HJ 11. cikk f) pont].632 Ez a két jog abban az esetben vélhetően 
egybeesik, ha a tartási kötelezettségre alkalmazandó jog a jogosult szokásos tartózkodási helye, 
hiszen a tartást helyettesítő szolgáltatást általában a jogosult szokásos tartózkodási helye 
szerinti közintézmény nyújtja. 

A közintézmény fogalmát a HJ nem határozza meg. A HE 36. cikk (1) bekezdése e fogalom 
alatt olyan állami szervet ért, amely a „tartásra jogosult helyett jár el, vagy amely a tartás helyett 
nyújtott ellátások után visszatérítésre jogosult.”633 A közintézmény fogalmát tágan kell 
értelmezni, és az nem azonosítható kizárólag az állami hatóságokkal.634 

E kapcsolószabály kizárólag a tartást helyettesítő ellátás esetén alkalmazandó. 
Magyarországon például a gyermektartásdíj megelőlegezése feleltethető meg ennek az 
intézménynek.635 

 
629 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 6, Rn. 8. 
630 Rapport Bonomi 2013, para. 105. 
631 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art 6, Rn. 6.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 6, Rn. 11. 
632 Rapport Verwilghen 1975, para. 167.; Rapport Bonomi 2013, para. 164. 
633 A HE VII. fejezetének magyar nyelvű változata következetesen – a HJ 10. cikkében szereplő „közintézménytől” 
eltérő – „állami szerv” fordítást tartalmaz, azonban az egyezmény eredeti francia és angol nyelvű változata a HJ 
10. cikkének angol és francia nyelvű változatával azonos kifejezéssel jelöli meg a „közintézményt” („organismes 
publics”; „public bodies”). 
634 Rapport Verwilghen 1975, para. 166.; Hein/Siehr 2015, UnthProt, Art. 10, Rn. 2. 
635 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 22–24. § 
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4.6. Az alkalmazandó jog terjedelme 
4.6.1. Az alkalmazandó jog tárgyi hatálya 

A HJ 11. cikke a HJ 3-5. és 7-8. cikkei által kijelölt alkalmazandó jog terjedelmét határozza 
meg. A rendelkezésben szereplő „többek között” kifejezés utal arra, hogy a felsorolás nem 
kimerítő, emellett az alkalmazandó jog tárgyi hatályát tágan kell értelmezni.636 

a) A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog szabályozza a jogosult tartás iránti jogainak 
fennállását és terjedelmét, valamint azt, hogy kivel szemben gyakorolhatja azokat [HJ 11. cikk 
a) pont]. 

b) A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog határozza meg, hogy a jogosult mennyiben 
követelhet visszamenőlegesen tartást [HJ 11. cikk b) pont]. 

c) A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog rendezi a tartás összegének kiszámítási alapját 
és indexálását [HJ 11. cikk c) pont]. 

d) A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog hatálya kiterjed annak meghatározására is, hogy 
ki jogosult eljárást indítani a tartással kapcsolatos ügyben, kivéve azokat a kérdéseket, 
amelynek az eljárási képességhez és az eljárás során történő képviselethez kapcsolódnak [HJ 
11. cikk d) pont]. 

e) Ugyancsak a jegyzőkönyv által kijelölt jog érvényesül az elévülési időre, illetőleg a 
keresetindítási határidőre [HJ 11. cikk e) pont].637 

f) Végül a kijelölt statútum meghatározza a tartásra kötelezett kötelezettségének mértékét, 
amennyiben a jogosult számára tartást helyettesítő közintézmény az ellátás visszatérítését 
igényli [HJ 11. cikk f) pont; 10. cikk]. 

4.6.2. A vissza- és továbbutalás 
A HJ 12. cikke kizárja a vissza- és a továbbutalást (renvoi). A jegyzőkönyv szerint kijelölt „jog” 
kizárólag az adott államban hatályos anyagi jogot jelenti, a kollíziós szabályokat nem. 

4.6.3. Közrend 
A jegyzőkönyv az eljáró bíróság államának közrendjét közrendi záradékkal védi. A Róma I., a 
Róma II. és a Róma III. rendeletben megszokott módon a HJ 13. cikkében megfogalmazott 
generálklauzula az alkalmazásának kivételességét hangsúlyozza.638 A záradék alkalmazására 

 
636 Rapport Verwilghen 1975, para. 170.; Rapport Bonomi 2013, para. 166–167.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, 
HUP, Art. 11, Rn. 25.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 11, Rn. 2. 
637 A HJ 11. cikk e) pontjának hiteles magyar fordítása a keresetindítási határidőre való utalást egyáltalán nem 
tartalmazza, noha más nyelvi változatokban ez is szerepel. A hiteles angol nyelvi változat e pont alatt „prescription 
or limitation periods”, a hiteles francia « la prescription ou les délais pour intenter une action », a német „die 
Verjährungsfristen oder die für die Einleitung eines Verfahrens geltenden Fristen” szövegezést tartalmaz. 
638 Mádl/Vékás 2014, para. 155. 
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szűk körben van lehetőség és a fogalmat szűken is kell értelmezni;639 erre utal a HJ 13. cikkében 
foglalt rendelkezés tartalma, mely megköveteli, hogy a külföldi jog hatása nyilvánvalóan 
ellentétben álljon a fórum közrendével. 

A közrendi szabályt csak a közrendet a konkrét esetben sértő külföldi jogszabály 
alkalmazásának kivédésére lehet igénybe venni. Ez a tartási kötelezettséggel összefüggésben 
azt jelenti, hogy a közrendi szabály felhívásához nem elegendő az adott családi kapcsolatnak a 
fórum jogával való szembenállása, hiszen a jegyzőkönyv nem érinti az egyes családi 
kapcsolatok fennállását [HJ 1. cikk (2) bekezdés]: a konkrét családi kapcsolattal való tagállami 
szembehelyezkedésen túl szükséges az is, hogy a fórum közrendje szerint az adott családi 
viszonyban a tartási igény is megbotránkoztatónak minősüljön. A Bonomi-jelentés példaként 
említi, hogy egyes tagállamok (Németország, Franciaország) a poligámia bizonyos hatásait, így 
például a férj több feleségével szembeni tartási kötelezettségét annak ellenére elismerik, hogy 
a többnejűség intézménye egyértelműen közrendjükbe ütközik.640 Hasonlóképpen 
alkalmazandó ez a szemlélet például az azonos nemű személyek közötti házasságból vagy 
élettársi kapcsolatból eredő tartási kötelezettségekre. A közrendi záradéknak tehát csak a 
valóban extrém esetekben jut korrekciós szerep.641 

Vitásnak tűnik, hogy mi a következménye annak, ha egy konkrét ügyben a bíróság 
megállapítja, hogy az alkalmazandó jog valamely szabálya az állam közrendjébe ütközik. A 
Verwilghen- és a Bonomi-jelentés egyértelműen amellett foglal állást, hogy ilyen esetben a 
külföldi jog alkalmazását egészében mellőzni kell.642 Van azonban olyan álláspont is, amely 
szerint a fórum közrendjébe ütközés nem vezet a külföldi jog teljes félretételéhez, hanem csak 
a fórum közrendjét sértő rendelkezés mellőzéséhez.643 A HJ 13. cikke mindenesetre semmit 
nem mond arról, hogy a közrendbe ütközés folytán mellőzött jog helyett mely állam jogát kell 
alkalmazni.644 

Ami a közrendi záradék gyakorlati jelentőségét illeti, Raffai kifejti, hogy az emberi jogok mint 
a közrend szerves részei egyre markánsabban beékelődnek a nemzetközi családi viszonyok 
körébe, és új dimenzióba helyezik a vitás nemzetközi magánjogi tényállások megoldásának 
lehetőségét, ugyanis az EJEE által garantált emberi jogok akár sikerrel hívhatók fel az 
alkalmazandó joggal szemben.645 Konkrét tényállások esetén tehát nem hagyhatók figyelmen 
kívül a közrend nemzeti és a nemzetközi tartóoszlopai. 

 
639 Rapport Bonomi 2013, para. 177.; Rapport Verwilghen 1975, para. 174.; Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, 
Art. 11, Rn. 27.; Hüßtege/Mansel/Bach 2015, HUP, Art. 13, Rn. 1. 
640 Rapport Bonomi 2013, para. 178. 
641 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 13, Rn. 6. 
642 Rapport Verwilghen 1975, 456. o. (cím); Rapport Bonomi 2013, para. 176. 
643 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 13, Rn. 13. 
644 Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 13, Rn. 16. 
645 Raffai 2016, 95. 
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4.6.4. A tartás összegének megállapítása 
A HJ 14. cikke akként rendelkezik, hogy még abban az esetben is, ha az alkalmazandó jog 
másképpen rendelkezik, a tartás összegének megállapításakor figyelembe kell venni a jogosult 
szükségleteit és a kötelezett forrásait, valamint a jogosultnak a rendszeres tartásdíj fizetése 
helyett megítélt mindenfajta kompenzációt. 

A HJ 14. cikke nem kapcsolóelv, hanem egy nemzetközileg egységes anyagi jogi rendelkezés, 
amely a tartás mértékének korrigálását teszi lehetővé, ha az alkalmazandó statútum  a felsorolt 
tényezőket nem vagy nem megfelelően veszi figyelembe.646 Már az 1973. évi kollíziós jogi 
egyezmény 11. cikk (2) bekezdése is tartalmazott hasonló rendelkezést, azonban a HJ két fontos 
újdonságot mutat fel a korábbi szabályozáshoz képest. Egyrészt a HJ 14. cikke elszakad a 
közrendi klauzulától, aminek fontos következménye, hogy a tagállami hatóságoknak ezen 
anyagi jogi rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a jegyzőkönyv által kijelölt jog a fórum 
joga.647 Ez különösen a tartásdíj-megállapítás adminisztratív rendszerét alkalmazó jogokban 
jelent plusz feladatot a jogalkalmazó számára, ahol a jogosult szükségletei és a kötelezett 
teljesítőképessége csak meglehetősen absztrakt formában jelennek meg. A bírói mérlegelést 
alkalmazó jogrendekben – mint például a magyar –, ahol a HJ 14. cikkében írt körülmények 
minden esetben egyedi elbírálás alá esnek, ez az újítás nem követel meg eltérő szemléletet.  

Másrészt a figyelembe veendő körülmények – a jogosult „szükségletein” és a kötelezett 
„forrásain” felül – kiegészültek „a jogosultnak a rendszeres tartásdíj fizetése helyett megítélt 
mindenfajta kompenzációval.” A jegyzőkönyv nem határozza meg közelebbről a jogosult 
„szükséglete” és a kötelezett „forrása” fogalmak tartalmát, a Verwilghen-jelentés szerint a 
tartási kötelezettségre alkalmazandó jogra tartozik e kifejezések értelmezése.648 Ami az újonnan 
listára felvett kompenzációt illeti, ez a házasság felbontásakor az egyik házastárs által az 
egymással szemben fennálló minden vagyoni jellegű igény, köztük a tartási követelés rendezése 
céljából a másiknak fizetett összeg vagy vagyonrész figyelembevételét jelenti.649 

 
  

 
646 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 14, Rn. 1.; Hüßtege/Mansel/Gruber 2015, HUP, Art. 14, Rn. 2. 
647 Rapport Bonomi 2013, para. 182. 
648 Rapport Verwilghen 1975, para. 181. 
649 Rapport Bonomi 2013, para. 184. 
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HATODIK RÉSZ 

A KÖZPONTI HATÓSÁGOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

XI. fejezet 

Nemzetközi jogfejlődés 

1. Az 1956. évi New York-i egyezmény 

A mai európai szemével úgy szokás az 1956. évi New York-i egyezményre tekinteni, mint 
amely komplementere a Hágai Konferencia keretében a tartási kötelezettség tárgyában 
elfogadott egyezményeknek.650 Az igazat megvallva azonban ez az állítás legfeljebb csak félig 
igaz, nevezetesen akkor, ha az egyezményeket tartalom alapján vetjük össze: a hágai 
egyezmények végrehajtási, valamint kollíziós jogi szabályait az igazgatási együttműködés 
tekintetében az 1956. évi New York-i egyezmény egészíti ki. Az időbeli síkot tekintve azonban 
a hágai egyezmények (1956, 1956, 1973) társultak az 1956. évi New York-i egyezményhez. 

Az 1956. évi New York-i egyezmény kizárólag az áttevő és átvevő központi hatóságok 
kijelölésének kötelezettségéről, legfontosabb feladataikról, a hatóságok közötti 
együttműködésről és a jogsegélyről rendelkezik, ugyanakkor nem szabályozza a tartásdíj 
érvényesítésének semmilyen anyagi jogi vagy eljárásjogi aspektusát, azaz nem rendelkezik sem 
a joghatóságról, sem a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, sem az alkalmazandó 
jogról. Ebből az következik, hogy az egyezmény a tartási határozatok másik részes államra 
történő hatáskiterjesztéséről sem szól, hanem megadja a szerződő államok részére azt a döntési 
szabadságot, hogy az átvevő állam szempontjából külföldről érkező határozatokat elismerjék 
és végrehajtsák, vagy – a külföldi határozatot csupán bizonyítékként kezelve – saját belső 
szabályaik szerint külön eljárást folytathassanak le a tartásdíj megállapítása végett.651  

Az egyezmény egyetlen törekvése, hogy a nemzetközi tartásdíjigények érvényesítésének 
koordinálását egységesítse.652 Az egyezmény az áttevő és az átvevő állam központi hatósága 
közötti zárt együttműködést tesz lehetővé, a hitelező és az adós tehát nincsenek közvetlen 
kapcsolatban egymással.653 A központi hatóságok együttműködésének e logikáját az Amerikai 
Egyesült Államok tagállamai között kialakított végrehajtási rendszer ihlette, az USA ennek 
 
650 Duncan 2003, para. 15. 
651 Lansky, Ralph: Neue Abkommen zum internationalen Unterhaltsrecht. Zeitschrift für das gesamte 
Familienrecht, 1962, 347. 
652 Pelichet 1995, para. 98.; Nimmerrichter 2010, 25. 
653 Martiny 1994, 279. 
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ellenére nem írta alá az egyezményt.654 Magyarországon áttevő hatóságként a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, átvevő intézményként pedig a Művelődésügyi Minisztérium jár 
el.655 

Az egyezmény célja egy másik szerződő állam „joghatóságának alávetett” adóssal szemben 
érvényesítendő tartásdíj behajtásának megkönnyítése (1. cikk 1. pont).656 Az egyezményből 
ugyan nem derül ki, hogy az adós mikor alávetett egy másik szerződő állam joghatóságának, 
ugyanakkor az egyezmény hazai végrehajtási rendeletéből az következik, hogy az egyezmény 
– állampolgárságra tekintet nélkül – a külföldön lakó vagy tartózkodó személlyel szemben 
alkalmazható.657 

A hitelező kérelme alapvetően a tartásdíj behajtásának bármely módját célozhatja, így 
nemcsak a tartásdíjat megállapító határozat végrehajtására, hanem tartásdíjat megállapító vagy 
módosító határozat meghozatalára is irányulhat. Az adós lakóhelye szerinti állam átvevő 
intézménye – a hitelező által adott meghatalmazás keretén belül – minden megfelelő intézkedést 
megtesz a hitelező érdekében a tartásdíj behajtása végett, ideértve egyezség kötését, úgyszintén 
– szükség esetén – tartás iránti per indítását és lefolytatását, a tartásra kötelező ítélet vagy egyéb 
bírói határozat végrehajtását (6. cikk 1. pont és 8. cikk). 

Az egyezmény tárgyi hatálya széles: nemcsak gyermektartásdíj iránti igényt lehet 
érvényesíteni, hanem minden családi jogviszonyon alapuló tartás iránti igényt, így szülőtartásra 
és házastársi tartásra vonatkozó igényt is. Az eljárás során felmerülő az anyagi és eljárásjogi 
kérdéseket, így például azt, hogy ki számít gyermeknek, házastársnak, szülőnek, vagy milyen 
feltételei vannak az egyes tartási igényeknek, az adós államának joga határozza meg, beleértve 
annak nemzetközi magánjogi szabályait is (6. cikk 3. pont). 

Az egyezmény az eljárási költségek tekintetében az egyenlő elbánás elvét, továbbá a 
perköltség-biztosíték (cautio judicatum solvi) adása alóli mentesség szabályát fekteti le (9. cikk 
1-2. pont). Az áttevő és átvevő intézmények az egyezményben foglalt feladataikért költséget 
nem számíthatnak fel (9. cikk 3. pont). 

2. Az 1956. évi New York-i egyezménytől a 2007. évi hágai egyezményig 

Az 1956. évi, az 1958. évi és az 1973. évi hágai egyezmények egyike sem foglalkozott a 
hatósági együttműködéssel, így nem állította fel a központi hatóságok rendszerét sem. Noha a 
hágai egyezmények szelleme nem volt azonos az 1956. évi New York-i egyezmény 
szemléletével, és ezért a két rendszer nem is volt szinkronban egymással, az 1956. évi New 

 
654 Contini 1954, 346. 
655 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 1. § (1) bekezdés 
656 A hiteles angol szövegváltozat szerint „who is subject to the jurisdiction of another Contracting Party”, míg a 
francia nyelvi változat szerint „qui est sous la juridiction d’une autre Partie contractante”. 
657 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 2. § 
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York-i egyezmény nemzetközi szinten több, mint fél évszázadon keresztül a maga nemében 
egyedülálló jogforrás maradt. 

Ugyancsak nem tartalmazott rendelkezést a hatósági együttműködésre az 1989. évi 
Montevideói Amerikaközi Egyezmény sem. 

1990-ben a tartási ügyekben közreműködő központi hatóságok közötti együttműködés 
modernizálására az Európai Unió akkori tizenkét tagállama tett kísérletet. A tagállamok az 
1956. évi New York-i egyezmény szabályainak egyszerűsítése végett aláírták a tartásdíjak 
behajtására folyó eljárások egyszerűsítéséről szóló Rómában Egyezményt.658 Az egyezmény fő 
célja egy olyan központi hatósági rendszer kiépítése volt a tagállamokban, amelynek lényege 
szerint a jogosulttal együttműködve a központi hatóság intézkedett volna a gyermektartásdíj 
behajtása érdekében ellátandó valamennyi eljárási teendőben.659 Az 1990. évi Római 
Egyezmény tulajdonképpen az 1956. évi New York-i egyezmény szerepét kívánta betölteni, 
mivel azonban az egyezményt nem ratifikálta minden tagállam, az egyezmény soha nem lépett 
hatályba.660 

 
  

 
658 Rome Convention of 6 November 1990 between the Member States of the European Communities on the 
Simplification of Procedures for the Recovery of Maintenance Payments  
659 Curry-Sumner, Ian: Transnational Recovery of Child Maintenance in Europe: The Future is Bright, The Future 
is Central Authorities’. In Masaryk University, Days of Public Law: Collection of Arts (Brno, Masaryk University, 
2007). Az egyezmény részletes bemutatását és értékelését ld. Sumampouw 1992, 332–330. 
660 Duncan 2003, para. 23.; Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, International 
Network of Lawyers, 2003. 30–31., 
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XII. fejezet 

Az együttműködés aktuális megoldásai 

1. Együttműködési problémák 

A Hágai Konferencia a 2007. évi hágai egyezmény elfogadása előtt két alkalommal is felmérte 
az 1956. évi New York-i egyezmény működését, és noha úgy összegezte a vizsgálat 
eredményét, hogy az egyezmény „az államok szerint többé-kevésbé jól működik”, a részletes 
megállapítások ennél azért komorabb képet festenek. A jelentés az 1956. évi New York-i 
egyezmény alkalmazásával kapcsolatos problémaköröket négy csokorba kötötte. 

Általában véve az egyezmény számos részes állam szerint teljesen hatástalan vagy csekély 
hatásfokú és gyakori, hogy csak egyoldalúan működik, vagyis egyes részes államok a másik 
részes állam viszonylatában teljesítik az egyezményből fakadó kötelezettségeiket, ugyanakkor 
ez fordítva elmarad. Gyakran tapasztalható az is, hogy egyes részes államok nem biztosítanak 
elegendő anyagi forrást az egyezmény alapján kiépíteni vállalt igazgatási infrastruktúrának.  

Az egyezményt értelmezési problémák is terhelték az alkalmazás során. Így például egyes 
részes államok (pl. Ausztria, Marokkó, Lengyelország, Svájc) az 1956. évi New York-i 
egyezmény bírói határozatok módosításáról szóló 8. cikkét úgy értelmezték, hogy jogsegély a 
tartásdíj-fizetésre kötelezettet mint kérelmezőt is megilleti, míg más részes államok (pl. 
Írország, Horváthország, Luxembourg, Egyesült Királyság) az 1956. évi New York-i 
egyezmény célját meghatározó 1. cikk (1) bekezdéséből azt a következtetést vonták le, hogy 
kizárólag a tartásdíj jogosultját illeti meg az egyezmény által biztosított jogsegély.661 

Az 1956. évi New York-i egyezmény nem nyújt jogsegélyt abban a gyakori esetben, ha a  
tartásdíj végrehajtása iránt megkeresett államban a tartásdíjfizetésre kötelezett személy 
ismeretlen helyen tartózkodik. Ilyen esetben a végrehajtás megkezdéséhez a tartásdíjra köteles 
személy lakó-, tartózkodási vagy munkahelyének felkutatására lenne szükség, erre azonban az 
egyezmény nem ad felhatalmazást. Az 1956. évi New York-i egyezmény eljárása a részes 
államok többsége szerint gyakran hatástalan vagy kevéssé hatékony, lassú, a szolgáltatott 
adatok, információk és iratok sokszor hiányosak, az egyezménysértések pedig következmény 
nélküliek. Negatív tapasztalat volt az is, hogy az egyezmény egyértelmű rendelkezése ellenére, 
mely szerint az áttevő és átvevő intézmények az egyezményben foglalt feladataikért költséget 

 
661 Rapport et conclusions de la Commission spéciale sur les obligations alimentaires d’avril 1999. Document 
établi par le Bureau Permanent en décembre 1999, para. 29. 
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nem számíthatnak fel, egyes államok intézkedéseik előtt előzetes költségmegtérítéstől tették 
függővé az egyezménybeli kötelezettségeik teljesítését.662 

Az 1956. évi New York-i egyezmény a megkötéskor látszólag egy olajozott, jól működő 
rendszert épített fel.663 A problémák részletezéséből azonban világosan látszik, hogy az 
egyezmény működési fogyatékossága már az egyezmény aláírásakor is kódolva volt, hiszen a 
nemzetközi jogi aktus nem gondoskodott olyan felülvizsgálati, illetőleg kontrollfunkció 
beépítéséről, amelynek célja a részes államok egyezmény alkalmazásával kapcsolatos 
problémáinak megoldására, vagy az államok közötti közvetítésre lett volna hivatott.664 

2. Az együttműködés erősítése 

Az 2007. évi hágai egyezményt kidolgozó különbizottság egyik legfontosabb feladatává a 
tartási követelések behajtása kapcsán a hatóságok közötti együttműködés hatékonnyá tételét 
tette, ezért nem véletlen, hogy e témában külön munkacsoportot hoztak létre. A hatósági 
együttműködés témájának kiemelését és hatékony fejlesztésének valódi szándékát mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a 2007. évi hágai egyezmény preambuluma és a célokat normatíve 
szabályozó 1. cikke is első helyen fogalmazza meg a szerződő államok közötti együttműködés 
fejlesztését és a hatóságok közötti együttműködés átfogó rendszerének létrehozását [1. cikk a) 
pont]. Az elfogadott egyezmény végleges szövege a „közigazgatási együttműködést” – a „Cél, 
hatály és fogalommeghatározások” című I. fejezetét követően – az egyezmény szövegének 
elejére, kirakatába helyezte. 

A központi hatósági rendszer felállítása egybecsengett az Európai Unió elképzeléseivel is. Az 
EuTR. célként fogalmazza meg, hogy a tartási követelések határokon átnyúló behajtásának 
megkönnyítése érdekében létre kell hozni egy a tagállamok által felállított, központi hatóságok 
együttműködését szabályozó rendszert.665 A központi hatósági rendszer jellegzetességeinek 
kialakításában a valós egyeztetésekre a Hágai Konferencia különbizottsági ülései által 
biztosított szélesebb körben került sor, és e tekintetben az EuTR. a 2007. évi hágai egyezmény 
szabályozási stílusát, szövegezését vette át. Ebből következően az egyezmény és a rendelet 
központi hatósági rendszerre vonatkozó rendelkezései túlnyomórészt azonosak, és ezért a két 
jogforrás hatósági együttműködésről szóló fejezetének bemutatására együtt kerül sor, 
természetesen az apróbb eltérések külön jelzése mellett. 

 
662 Duncan, William: Note sur l’opportunité de reviser les Conventions de La Haye sur les obligations alimentaires 
et d’inclure dans un nouvel instrument des dispositions sur la coopération judiciaire et administrative. Doc. No 2 
(1999), para. 45. (V) 
663 Curry-Sumner 2010, 612. 
664 Duncan 2003, para. 24. 
665 EuTR. (31) preambulumbekezdés 



 161 

3. A központi hatóságok rendszere 

A központi hatóságok rendszerének felállítása nem új „találmány” sem a Hágai Konferencia, 
sem az Európai Unió jogforrásai körében. A 2007. évi hágai egyezmény hatósági 
együttműködésre vonatkozó szabályainak mintájául konkrét példaként az 1980. évi hágai 
gyermekelviteli egyezményben, valamint az 1993. évi hágai örökbefogadási egyezményben 
használt megoldás szolgált.666 

A 2007. évi hágai egyezmény 4. cikk (1) bekezdése [EuTR. 49. cikk (1) bekezdés] kötelezi a 
szerződő államokat egy központi hatóság kijelölésére azoknak a feladatoknak az ellátására, 
amelyeket az egyezmény (rendelet) ró a központi hatóságokra. Az egyezmény és a rendelet 
igazgatási szempontból a központi hatóságokat teszi a nemzetközi együttműködés motorjává, 
főszereplőjévé.667 Sem az egyezmény, sem a rendelet nem határozza meg közelebbről a 
központi hatóság fogalmát és a központi hatóságokkal kapcsolatos követelményeket sem. Ebből 
következően a kijelölt központi hatóságok jellegükben jelentősen eltérnek az egyes részes 
államokban. Így például Svédországban a központi hatósági feladatokat a társadalombiztosítási 
ügynökség (Försäkringskassan), Hollandiában egy a gyermektartásdíj behajtására létrehozott 
független közintézmény (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen), Csehországban vagy 
Anglia és Wales-ben egy speciálisan erre létrehozott minisztériumi részleg (Uřad pro 
mezianárodně právní ochranu dětí; Reciprocal Enforcement of Maintenance Obligations 
Office) látja el, míg például Ausztriában vagy Magyarországon egy már meglévő minisztériumi 
osztályhoz (Bundesministerium für Jusiz; Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi 
Főosztálya) tagozták be ezeket a feladatokat. 

Ami a központi hatósági rendszert illeti, egyetlen lényeges szerkezeti különbség van az 1956. 
évi New York-i egyezmény, valamint a 2007. évi hágai egyezmény (és az EuTR.) között: a 
jövőben a szeződő államok – a szövetségi államokat kivéve – csupán egyetlen hatóságot 
jelölhetnek ki központi hatóságként. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert az 1956. évi New 
York-i egyezmény alapján elvileg lehetőség volt arra, hogy a részes államok külön jelöljenek 
ki átvevő és áttevő központi hatóságot.668 Természetesen a részes államok többsége ezeket a 
feladatokat egy központi hatósághoz telepítette, de volt kivétel (pl. Dánia és Magyarország) ez 
alól is. 

Egyedül a szövetségi államok, a több jogrendszerrel vagy autonóm területi egységgekkel 
rendelkező államok jelölhetnek ki (de nem kötelező) több központi hatóságot, de a területi és 
személyi hatály pontos lehatárolása mellett [2007. évi hágai egyezmény 4. cikk (2) bekezdés, 
EuTR. 49. cikk (2) bekezdés]. 
 
666 A központi hatósági rendszer azonban négy másik hágai egyezményben is megjelenik, így az 1965. évi hágai 
kézbesítési, az 1970. évi hágai bizonyításfelvételi, az 1996. évi hágai gyermekvédelmi és a 2000. évi hágai 
felnőttvédelmi egyezményben is. Az Európai Unió jogforrosait tekintve például az európai bizonyításfelvételi, a 
kézbesítési és a Brüsszel IIa. rendelet is központi hatósági rendszert hozott létre. 
667 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 85. 
668 Curry-Sumner 2010, 613. 
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Az 1956. évi New York-i egyezmény központi hatósági rendszerének pénzügyi-anyagi 
zavaraira utalva többen megjegyzik, hogy a 2007. évi hágai egyezmény 4. cikke, illetve az 
EuTR. 49. cikke alapján az államoknak nemcsak a központi hatóság(ok) kijelölése a feladata, 
hanem arra is kötelesek, hogy a kijelölt központi hatóságokat ellássák a feladatuk elvégzéséhez 
szükséges anyagi forrásokkal.669 

4. A központi hatóságok feladatai 

4.1. Általános feladatok 
A központi hatóságok feladatai gyakorlatilag azonosak a két nemzetközi jogforrásban: általános 
és egyedi feladatok között tesznek különbséget. Az általános feladatokat a 2007. évi hágai 
egyezmény 5. cikke és az EuTR. 50. cikke, míg a speciális feladatokat az egyezmény 6. cikke 
és az EuTR. 51. cikke szabályozza. 

A Borrás–Degeling-jelentés szerint a szabályozásnak ez a módja egyensúlyt teremt a 
feladatok szőrszálhasogató pontossággal való részletezése és a teljesen általános 
feladatmeghatározás között, meghagyva az államoknak a mozgásteret a feladatok 
kibővítésének lehetősége és a továbbfejlesztés előtt.670 Walker azonban a rugalmasságnak ezt a 
fokát és a központi hatóságok szabadságának az egyezmény és a rendelet által biztosított 
szintjét nem tartja ideálisnak, és kifejezetten hiányolja olyan minimumsztenderdek felállítását, 
amelyek a részes államok mindegyikét egyaránt kötelezik.671 Csak reménykedni lehet abban, 
hogy az államok a feladatmeghatározás ködösségét nem arra használják fel, hogy az egyezmény 
és a rendelet célkitűzéseit semmibe veszik.672 

A központi hatóságok általános feladata [2007. évi hágai egyezmény 5. cikke és EuTR. 50. 
cikke] az együttműködési kötelezettség köré szerveződik. Egyrészt a központi hatóságok 
kötelesek egymással együttműködni, másrészt kötelesek előmozdítani a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti együttműködést az egyezmény (az EuTR.) céljának elérése érdekében, végül 
kötelesek arra törekedni, hogy megoldást találjanak az alkalmazás során az egyedi ügyekben 
felmerülő nehézségekre. A központi hatóságok e feladatai közvetlenül a központi hatóságokra 
hárulnak, azt nem delegálhatják, nem gyakorolhatják más szervezeten keresztül.673 Az Európai 
Unión belül a központi hatóságok integreciójának megerősítéséhez a tagállamok a polgári és 
kereskedelmi ügyekre létrehozott Európai Igazságügyi Hálózatot vehetik igénybe [EuTR. 50. 
cikk (2) bekezdés].674 

 
669 Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 49., Rn. 1.; Picht 2015, EuUntVO, Art. 49., Rn. 4. 
670 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 95. 
671 Walker 2015, 204–205. 
672 Nimmerrichter 2010, 115. 
673 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 96. 
674 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 50, Rn. 1. 
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4.2. Egyedi feladatok 
4.2.1. Bevezetés 

A 2007. évi hágai egyezmény 6. cikke és az EuTR. 51. cikke szabályozza azokat a speciális 
feladatokat, amelyeket a központi hatóságoknak az egyes tartási ügyekben el kell látniuk. A 
Hágai Konferencia keretei között ezt a rendelkezést részletesen megvitatták, és olyan 
konszenzust sikerült az államok között létrehozni, amelyen belül a központi hatóságok – 
különösen a gyermektartási ügyekben – az igazgatási teendők széles skáláján mozoghatnak, de 
még sincsenek olyan mértékű konkrét elvárások velük szemben, amelyek esetleg ésszerűtlenül 
megterhelnék az anyagi forrásaikat.675 Az egyedi feladatokat a központi hatóságok maguk is 
végrehajthatják, de azok elvégzését delegálhatják is más szervre. 

A cikk az egyedi feladatokat két részre osztja, melyeket jogszabályszerkesztési szempontból 
az (1) és a (2) bekezdésben különítettek el. A rendelkezés nyelvtani értelmbezéséből 
következik, hogy az (1) bekezdés a kötelező feladatokat, a (2) bekezdés a kötelező feladatok 
végrehajtásához „szükséges intézkedéseket” sorolja fel.676 A Borrás–Degeling-jelentés szerint 
mindkét bekezdés tartalma „kötelező jellegű”, ugyanakkor az (1) bekezdés még egyértelműen, 
a (2) bekezdés már kevéssé specifikálja, határolja körül a hatósági feladatokat.677 

A magyarázó jelentés ugyan igyekszik szépíteni a feladatok szabályozásához választott 
szövegezési technikát, azonban a megfogalmazásból jól látszik, hogy a feladatmeghatározó 
cikk (1) és (2) bekezdése is nyitott szerkezetű. A  2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (1) 
bekezdésében [EuTR. 51. cikk (1) bekezdés] írt elsődleges kötelező feladatok felsorolása csak 
példálózó jellegű, ahogy erre maga a rendelkezés szövegezése is utal („különösen”).678 Emellett 
az e rendelkezésben megjelölt első feladat még direkt, a második már inkább rugalmas 
(„elősegíti”) megfogalmazású.679 A 2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) bekezdése [EuTR. 
51. cikk (2) bekezdés], amely szerint  a központi hatóságok „minden szükséges intézkedést 
megtesznek”, pedig inkább már egyfajta „soft law”, amely széles mozgásteret, jelentős 
mérlegelési lehetőséget ad a központi hatóságok részére.680 A Borrás–Degeling-jelentés kifejti, 
hogy a „minden szükséges intézkedés” kifejezés egyértelműen minden olyan intézkedésre utal, 
amelyet a központi hatóságok foganatba vehetnek a kívánt eredmény elérése érdekében.681 

Kétségtelen, hogy a 2007. évi egyezményben a központi hatóságok egyedi feladatainak 
meghatározása több szempontból sem szerencsés, és a jogalkalmazás során számos vitára 
adhatnak okot. Ezért jogosnak tekinthetők a jogirodalomban megjelent olyan kritikák, amelyek 
 
675 Walker 2015, 206. 
676 Nimmerrichter 2010, 116.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 50., Rn. 2. 
677 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 105., 124.; Mindkét bekezdés kötelező jellegét támasztja alá a 
rendelkezés hiteles angol és francia nyelvű szövegezése is. A hiteles angol szövegezésből ez szembetűnő is, hiszen 
a 2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (1) és (2) bekezdése is úgy fogalmaz, hogy „they shall […]”. 
678 Curry-Sumner 2010, 614. 
679 Rapport Borrás–Degeling 2013, paras. 107–108., 117. 
680 Rapport Borrás–Degeling 2013, paras. 107., 120–122. 
681 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 121. 
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a kiépített rendszer túlzó szabadosságát és a részes államok közötti jelentős eltérések 
melegágyát látják a kialakított szabályozásban.682 Mindazonáltal az 1956. évi New York-i 
egyezményben lévő szabályozási mechanizmushoz képest a 2007. évi hágai egyezmény 
jelentős előrelépésként könyvelhető el. Egyes részes államok azon aggodalmát, hogy a széles 
mozgásteret biztosító szabályozási hangnem miatt a részes államok eltérő szinten fogják 
végrehajtani az egyedi feladatokat, az Európai Unión belül számos ellenőrző és felülvizsgálati 
mechanizmus, az Európai Unión kívül pedig a 2007. évi hágai egyezmény 54. cikke által 
bevezetett mechanizmus tompíthatja. 

4.2.2. A kérelmek továbbítása és fogadása 
A központi hatóságok elsődleges és kötelező feladata a kérelmek továbbítása vagy fogadása 
[2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (1) bekezdés a) pont; EuTR. 51. cikk (1) bekezdés a) pont]. 
A központi hatóság e feladatot átruházhatja más szervre vagy hatóságra. 

A 2007. évi hágai egyezmény 9. cikke, illetve az EuTR. 55. cikke mondja ki, hogy a tartási 
kérelmeket a kérelmező tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatóságán keresztül kell 
benyújtani a megkeresett tagállam központi hatóságához. E rendelkezésből a jogirodalom 
szerint az következik, hogy a kérelmezők közvetlenül nem nyújthatnak be tartási kérelmeket a 
központi hatósághoz.683 A High Court of Justice ezzel összefüggésben azt a kérdést intézte az 
Európai Bírósághoz, hogy a külföldi tartási határozat végrehajtására irányuló kérelem a 
központi hatóság helyett előterjeszthető-e közvetlenül a megkeresett állam végrehajtási kérelem 
elbírálására kijelölt illetékes hatóságánál, és ha igen, minden tagállam köteles-e olyan eljárást 
vagy mechanizmust biztosítani, amely biztosítja a kérelem közvetlen előterjesztéséhez fűződő 
jog elismerését.684 Az Európai Bíróság az ügyben hozott ítéletében emlékeztetett arra, hogy az 
EuTR. elismerést és végrehajtást szabályozó IV. fejezete nem írja elő a tagállamok központi 
hatóságainak kötelező igénybevételét.685 Az Európai Bíróság az EuTR. 51. és 56. cikkéből 
levezeti, hogy a központi hatóságokhoz az EuTR. VII. fejezetében szereplő rendelkezések 
alapján benyújtott, segítségnyújtás iránti kérelem jogot, nem pedig kötelezettséget jelent, vagyis 
az ilyen kérelem fakultatív, vagyis csak akkor alkalmazandó, ha azt a tartásra jogosult 
érvényesíteni kívánja, például azért, hogy a tartásra jogosult tartózkodási helyéhez hasonló, 
bizonyos különös nehézségeket leküzdjön.686 Ebből következően az EuTR. az illetékes 
bíróságokhoz fordulás két alternatív módját írja elő, amelyek közül az egyik a közvetlen, a 
másik a közvetett, vagyis a központi hatóságokon keresztül folyó eljárás. Az utóbbi akkor jöhet 
szóba, ha a tartásra jogosult a tartózkodási helye szerinti tagállam központi hatóságától az 
EuTR. VII. fejezetében foglalt rendelkezések alapján segítséget kér.687 Ennek megfelelően az 
 
682 Curry-Sumner 2010, 614.; Walker 2015, 207–208. 
683 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 55, Rn. 1. 
684 M. S. ügy, C–283/16, HL 2016. C 279., 27. o. 
685 M. S. ítélet, C–283/16, EU:C:2017:104, 37. 
686 M. S. ítélet, C–283/16, EU:C:2017:104, 40. 
687 M. S. ítélet, C–283/16, EU:C:2017:104, 41. 
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EuTR. rendelkezéseivel és célkitűzéseivel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a 
tartásra jogosultat akkor is a megkeresett állam központi hatóságához fordulásra kötelezi, ha a 
tartásra jogosult közvetlenül a végrehajtás elrendelésére illetékes hatóságokhoz kíván 
fordulni.688 

A kérelmet a kérelmező tartózkodási helye szerinti államban kell benyújtani, a „tartózkodási 
hely” alatt itt azonban nem szokásos tartózkodási helyet kell érteni, de nem is egyszerű 
tartózkodást.689 

Hogy milyen kérelmek továbbításáról és fogadásáról lehet szó, azt a 2007. évi hágai 
egyezmény 10. cikke, illetve az EuTR. 56. cikke határozza meg. Az egyezmény és a rendelet a 
kérelmek típusait aszerint osztályozza, hogy annak a jogosult vagy a kötelezett-e az 
előterjesztője. A jogosult a tartási határozat elismerését és végrehajtását, tartási határozat 
meghozatalát vagy módosítását, míg a kötelezett a tartási határozat végrehajtásának 
felfüggesztését, korlátozását vagy módosítását kérheti. A kérelmeket az egyezmény, illetőleg a 
rendelet által meghatározott formanyomtatványokon kell előterjeszteni. 

A központi hatóság továbbítással és fogadással kapcsolatos feladatait a 2007. évi hágai 
egyezmény 12. cikke, illetve az EuTR. 58. cikke pontosítja. Az egyedi kérelmek intézését 
illetően a központi hatóság eljárásának alapelvei a hatékonyság, a gyorsaság és a 
gazdaságosság: ezt erősíti az (5) bekezdésben szereplő „időben”, a (6) bekezdésben említett 
„gyorsan”, a (7) bekezdésben írt „leggyorsabb és leghatékonyabb”, végül a (8) bekezdésben 
szereplő „haladéktalanul” kifejezések.690 A (6) bekezdés kifjezetten kimondja, hogy a központi 
hatóságok olyan gyorsan intézik az ügyeket, amennyire azt az esetek megfelelő mérlegelése 
lehetővé teszi. 

A 2007. évi hágai egyezmény 12. cikke [az EuTR. 58. cikke] logikusan „írja le” a megkereső 
és a megkeresett hatóság egyes eljárási lépéseit: az (1) bekezdés a kérelem megfelelő és 
hiánytalan előterjesztésében való segítségnyújtásról (megkereső központi hatóság), a (2) 
bekezdés a kérelem továbbításáról (megkereső központi hatóság), a (3) bekezdés a kérelem 
átvételéről (megkeresett központi hatóság), a (4) bekezdés a kérelem feldolgozásáról 
(megkeresett központi hatóság) szól. A kérelem előterjesztésével kapcsolatos belső eljárási 
szabályokat, valamint a kérelem államon belüli útját minden államban belső jogi normának kell 
meghatároznia, hiszen ezzel sem az egyezmény, sem a rendelet nem foglalkozik; hazánkban e 
részletszabályokat a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról 
szóló 2011. évi LXVII. törvény tartalmazza [ld. XII. fejezet]. A kérelem továbbítását követően 
a megkeresett központi hatóság a kézhezvételtől számított hat héten belül visszaigazolja a 
kérelem átvételét, és az átvétel visszaigazolásától számított három hónapon belül tájékoztatni 
köteles a megkereső központi hatóságot a kérelem feldolgozásának állásáról. 
 
688 M. S. ítélet, C–283/16, EU:C:2017:104, 43–44. 
689 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 228. A 2007. évi hágai egyezmény 9. cikke kifejezetten rendelkezik is 
arról, hogy „e rendelkezés alkalmazásában a tartózkodási helybe nem értendő bele a puszta jelenlét.”  
690 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 317. 
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A megkeresett központi hatóság csak abban az esetben utasíthatja el egy kérelem intézését, ha 
nyilvánvaló, hogy az nem felel meg az egyezmény vagy a rendelet követelményeinek, ilyen 
esetben késedelem nélkül tájékoztatni kell a megkereső központi hatóságot az elutasítás okairól. 
Már a rendelkezés szövegezéséből következik, hogy a kérelem megkeresett hatóság általi 
elutasítására csak szűk körben van lehetőség, nevezetesen akkor, ha már a továbbított iratokból 
„nyilvánvalóan”, a kérelem érdemének vizsgálata nélkül következik, hogy a kérelem 
előterjesztésének feltételei nem állnak fenn. Ezek általában olyan esetek, amikor a kérelmező 
visszaél az egyezmény, illetőleg a rendelet által létesített eljárási lehetőségekkel, így például 
akkor, ha ugyanazon jogosult ugyanazon kötelezettel szemben azonos feltételek mellett ismételt 
kérelemet terjeszt elő úgy, hogy korábban a kérelmét meghatározott okból már elutasították.691 
Nyilvánvaló elutasítási ok lehet az is, ha a kérelmező nem a 2007. évi hágai egyezmény 10. 
cikkében vagy az EuTR. 56. cikkében felsorolt kérelmek egyikét terjeszti elő.692 Ugyanakkor a 
megkeresett központi hatóságnak nincs joga elutasítani a tartási kérelmet alaptalanság miatt.693  
Garanciális jellegű szabály, hogy a megkeresett központi hatóság nem utasíthatja el a tartási 
kérelmet pusztán az alapján sem, hogy további dokumentumokra vagy információkra van 
szükség a kérelem elintézéséhez, ugyanis ilyenkor a megkeresett központi hatóság felkérheti a 
megkereső központi hatóságot a hiányzó dokumentumok vagy információk átadására. 

4.2.3. Eljárások megindítása 
A központi hatóságok másik elsődleges és kötelező feladata a kérelmekkel kapcsolatos 
eljárások megindítása vagy a megindítás elősegítése [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont; EuTR. 51. cikk (1) bekezdés b) pont]. 

Bár a rendelkezés szövegezéséből nem derül ki, e feladat a megkeresett központi hatóságok 
oldalán jelentkezik a hozzájuk beérkezett tartási kérelmekkel összefüggésben. Az egyes 
államokban kialakult rendszertől függően az „eljárás” fogalma alatt közigazgatási vagy bírósági 
eljárást is érteni kell. Azokban az államokban, ahol a központi hatóságok közvetlen 
eljárásindítási jogosultsággal rendelkeznek, a hatóság feladata az eljárás kezdeményezése, ahol 
pedig a központi hatóság ilyen közvetlen jogosultsággal nem rendelkezik, a hatóság elősegíteni 
köteles az eljárás megindítását.694 

A tartási követelések bírósági érvényesítését alkalmazó államokban a tartási igény alternatív 
rendezése megelőzheti a bírósági eljárás megindítását [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) 
bekezdés d) pont; EuTR. 51. cikk (2) bekezdés d) pont], és az alternatív vitarendezés 
eredménytelensége esetén válhat szükségessé a bírósági eljárás megindítása. 

 
691 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 345. 
692 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 58, Rn. 9. 
693 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 345. 
694 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 116. 



 167 

Az eljárás kezdeményezésével kapcsolatos részletszabályokat hazánkban a határon átnyúló 
tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény 
tartalmazza [ld. XII. fejezet]. 

4.2.4. Jogi segítségnyújtás 
A 2007. évi hágai egyezmény kidolgozása során nagy hangsúlyt kapott a jogi segítségnyújtás 
kérdése, hiszen már az 1990-es évek végén a Hágai Konferencia által végzett felmérés során 
több állam jelezte, hogy az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény aláírása – többek között – 
a megfelelő jogi segítségnyújtási mechanizmus hiánya miatt maradt el.695 Könnyen belátható 
volt az is, hogy a tartási követelések hatékony érvényesítésének záloga a megfelelő jogi 
segítségnyújtási rendszer. Ezért emeli ki az egyedi feladatok között a 2007. évi hágai 
egyezmény 6. cikk (2) bekezdés a) pontja és az EuTR. 51. cikk (2) bekezdés a) pontja, hogy – 
amennyiben a körülmények megkívánják – a központi hatóságok minden szükséges intézkedést 
megtesznek a költségmentesség biztosítása vagy annak elősegítése körében. 

A 2007. évi hágai egyezmény 3. cikk c) pontja megadja a jogi segítségnyújtás fogalmát is, 
mely hosszas viták végterméke.696 Az egyezmény szövegezői a tág fogalommeghatározás 
mellett döntöttek: jogi segítségnyújtás alatt az ahhoz szükséges segítségnyújtás értendő, hogy 
„a felek megismerhessék és érvényesíthessék jogaikat, és hogy a megkeresett államban 
biztosított legyen a kérelmek teljes körű és hatékony intézése.” A fogalommeghatározó norma 
második mondata felsorolja a jogi segítségnyújtás módjait is: ezek a jogi tanácsadás, az ügy 
hatóság elé viteléhez nyújtott segítség, a jogi képviselet, valamint az eljárási költségek alóli 
mentesség.  

Az EuTR. formálisan nem definiálja a jogi segítségnyújtás fogalmát, de az EuTR. 45. cikke 
szabályozza a jogi segítségnyújtás terjedelmét. Eszerint a jogi segítségnyújtás az ahhoz 
szükséges segítségnyújtást jelenti, hogy a felek megismerhessék és érvényesíthessék jogaikat, 
és garantálva legyen a központi hatóságokon keresztül vagy közvetlenül az illetékes 
hatóságokhoz benyújtott kérelmeik teljes körű és hatékony intézése. A 2007. évi hágai 
egyezmény 3. cikk c) pontjában foglaltakon túl az EuTR. hatálya alatt a jogi segítségnyújtás 
kiterjed a pert megelőző tanácsadásra, a tomácsolás és az iratfordítás költségeire, továbbá a 
költségmentességet élvező személy által viselendő utazási költségekre. 

A felsorolt lehetőségek közül a központi hatóságnak kell eldöntenie, hogy a 
segítségnyújtásnak melyik a legalkalmasabb módja, illetve azt, hogy az adott állam 
szabályozási környezete mit kíván meg.697 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos szabályrendszert mind a 2007. évi hágai egyezmény 
(14–17. cikk), mind az EuTR. (44–47. cikk) az igazságszolgáltatáshoz, illetve az eljárásokhoz 
való tényleges hozzáférés alapelvi jellegű szabályai körében konkretizálja. A tényleges joghoz 
 
695 Rapport et Conclusions de la Commission spéciale sur les obligations alimentaires d’avril 1999, para. 10. 
696 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 69. 
697 Walker 2015, 209. 



 168 

jutás tartalmilag azt jelenti, hogy az anyagi javakban való szűkölködés a tartási kérelmek 
előterjesztésének nem képezheti akadályát.698 

A megkeresett állam a kérelmezők számára köteles tényleges hozzáférést nyújtani a tartási 
kérelmekből fakadó eljárásokhoz, beleértve a végrehajtási és jogorvoslati eljárásokat is [2007. 
évi hágai egyezmény 14. cikk (1) bekezdés; EuTR. 44. cikk (1) bekezdés]. A jogi 
segítségnyújtás jogosultja a 2007. évi hágai egyezmény alapján a „kérelmező”, míg az EuTR. 
szerint a „vitában érintett fél”, azonban tartalmilag mindkét kifejezés felöleli a tartásra 
jogosultat és kötelezettet, valamint az állami szerveket (közintézményeket) is.699  

Az eljárásokhoz való tényleges hozzáférés biztosítása érdekében a tagállamok költségmentes 
jogi segítségnyújtást biztosítanak, és e jog feltételei nem lehetnek szigorúbbak a hasonló 
belföldi ügyek során alkalmazott feltételeknél. Semmiféle biztosíték, óvadék vagy letét nem 
követelhető a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások során felmerülő költségek és 
kiadások megfizetésének biztosítása érdekében. [2007. évi hágai egyezmény 14. cikk (2) és 
(4)–(5) bekezdés; EuTR. 44. cikk (2) és (4)–(5) bekezdés] 

A 2007. évi hágai egyezmény és az EuTR. a 21. életévét be nem töltött gyermekkel szembeni 
gyermektartási kötelezettségre vonatkozóan előterjesztett tartási kérelmek kapcsán „ráerősít” a 
jogosult költségmentes jogi segítségnyújtáshoz való jogára, mely alól csak a nyilvánvalóan 
megalapozatlan kérelmek képeznek kivételt [2007. évi hágai egyezmény 15. cikk (1)–(2) 
bekezdés; EuTR. 46. cikk (1)–(2) bekezdés].  

4.2.5. Tartózkodási hely meghatározása 
A tartási igények határon átnyúló érvényesítésekor a kérelmező gyakran szembesül azzal a 
kezdeti nehézséggel, hogy – a kérelem jellegétől függően – a kötelezett vagy a jogosult 
tartózkodási helye vagy pontos tartózkodási címe ismeretlen számára, márpedig ez a követelés 
érvényesíthetőségének előfeltétele, különösen ami az iratok szabályszerű kézbesítését illeti.700 
A 2007. évi hágai egyezmény és az EuTR. végre kezeli ezt a problémát, és a központi hatóságok 
kötelezettségévé teszik minden szükséges intézkedés megtételét a kötelezett vagy a jogosult 
tartózkodási helyének meghatározásához [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) bekezdés b) 
pontja; EuTR. 51. cikk (2) bekezdés b) pont]. 

Ennek kapcsán mind a 2007. évi hágai egyezmény, mind az EuTR. bevezeti a különleges 
intézkedés iránti megkeresés lehetőségét, amely vagy a kérelem előterjesztésének előkészítését 
szolgálja, vagy segítségnyújtást ahhoz, hogy a kérelmező egyáltalán el tudja dönteni, hogy 
kíván-e kérelmet előterjeszteni.701 Ennek megfelelően a kérelmező még a tartási kérelem 
beadása előtt a lakóhelye szerinti tagállam központi hatóságához fordulhat annak érdekében, 
 
698 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 358.; Király Lilla: A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig. Dialóg 
Campus, Pécs, 2012. 14–15. 
699 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 368.; EuTR. (14) preambulumbekezdés; Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 
44, Rn. 4–5. 
700 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 53, Rn. 24. 
701 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 53, Rn. 2. 
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hogy a központi hatóság különleges intézkedés keretében keresse meg egy másik állam 
központi hatóságát – többek között – a jogosult vagy a kötelezett tartózkodási helyének közlése 
végett [2007. évi hágai egyezmény 7. cikk (1) bekezdés; EuTR. 53. cikk (1) bekezdés].702 

Noha az ilyen jellegű adatbázisokhoz való hozzáférés mechanizmusa és lehetőségei 
államonként jelentősen eltérnek egymástól, sem az egyezmény, sem a rendelet nem egységesíti 
a különféle modelleket, ugyanakkor tartási ügyekben egységesen megkönnyítik a másik fél 
címének felkutatását. 

Az információkhoz való hozzáférés tekintetében az EuTR. – a 2007. évi hágai egyezménytől 
eltérően – több részletszabályt tartalmaz. Az EuTR. 61. cikk (1) bekezdése garantálja, hogy a 
megkeresett központi hatóság minden megfelelő és ésszerű eszközt felhasznál a szükséges 
információk beszerzése érdekében, amelyek az adott ügyben a határozat meghozatalának, 
módosításának, elismerésének, végrehajthatóvá nyilvánításának elősegítéséhez szükségesek. 
Az EuTR. 61. cikk (2) bekezdése a lakcímen kívül lehetővé teszi a kötelezett jövedelmi, 
vagyoni és munkahelyi adatainak közlését is, azonban határozat meghozatalához vagy 
módosításához a megkeresett központi hatóság csak a lakcímet közölheti. Határozat 
elismertetéséhez, végrehajthatóságának kinyilvánításához vagy végrehajtásához a kötelezett 
lakcíme mellett a kötelezett jövedelmére, vagyonára, munkahelyére és bankszámlájára 
vonatkozó adatok kiadását is lehet kérelmezni. Az EuTR. keretein belül a hatékony jogsegély 
a közölt adat célhoz kötöttségének garanciájával (EuTR. 62. cikk) és az információgyűjtéssel 
érintett személy tájékoztatásával párosul (EuTR. 63. cikk). A tartózkodási hely közlése iránti 
megkeresés esetén a megkeresett központi hatóság beszerzi a kérelmezett információt, és azt 
továbbítja a megkereső központi hatóságnak, a továbbított információ azonban csak a 
potenciális alperes megkeresett tagállambeli címét jelölheti meg [EuTR. 53. cikk (2) bekezdés]. 
Amennyiben a megkeresett központi hatóság a kért információt nem tudja megadni, erről a 
megkereső központi hatóságot haladéktalanul értesíti, és megjelöli annak indokát.  

Az egyezmény és a rendelet hatékony jogsegélyt vár el a megkeresett központi hatóságoktól 
az ilyen megkeresések teljesítése során. Ennek megfelelően a megkeresett központi hatóság 
nem bújhat ki a megkeresés teljesítése alól azzal az indokkal, hogy nem rendelkezik közvetlen 
hozzáféréssel a jogsegély iránti kérelem elintézéséhez szükséges adatbázis(ok)hoz. Mivel az 
ilyen jogsegélykérelem elintézése túlnyomórészt a részes állam belső jogi normái által 
meghatározott, a részes állam köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen megkeresés 
megválaszolása a belső jogi normákkal, így különösen az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban legyen.703  

 
702 Nimmerrichter 2010, 117. 
703 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 137–138. 
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4.2.6. Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó információk beszerzése 
A jogsegély iránti kérelem a tartózkodási hely meghatározásán kívül vonatkozhat a kötelezett 
vagy a jogosult jövedelmével és szükség esetén egyéb anyagi körülményeivel – ideértve a 
vagyontárgyak helyét is – kapcsolatos megfelelő információk beszerzésére is [2007. évi hágai 
egyezmény 6. cikk (2) bekezdés c) pontja; EuTR. 51. cikk (2) bekezdés c) pont]. Erre – a 
tartózkodási hely meghatározásához hasonlóan – a megkeresett állam központi hatóságához 
intézett különleges intézkedés iránti megkeresés keretében kerülhet sor [2007. évi hágai 
egyezmény 7. cikk (1) bekezdés; EuTR. 53. cikk (1) bekezdés]. 

A jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó információk egyrészt a tartási ügyekben 
előterjesztendő kérelmekhez szükségesek, másrészt segíthetnek eldönteni azt is, hogy 
egyáltalán megéri-e előterjeszteni egy teljes kérelmet annak mellékleteivel és esetleges jelentős 
költségvonzataival (pl.: fordítás).704 A jogosult és a kötelezett jövedelmi és vagyoni 
körülményeinek ismerete tartás megállapítása vagy módosítása iránti kérelem előterjesztésének 
szándéka esetén orientálhat abban is, hogy egyáltalán a tartásra való jogosultság vagy 
kötelezettség, illetve a tartási képesség (még) fennáll-e, és ha igen, milyen mértékben.705 A 
kötelezett vagyonának előzetes feltérképezhetősége a vagyon egészének vagy egy részének a 
tartási igény érvényesítése előtti, biztosítási célú befagyasztása szempontjából is kiemelkedő 
jelentőséggel bír. 

Ebből a szempontból első ránézésre az EuTR. nyitottabbnak tűnik, hiszen a jövedelmi és 
vagyoni körülményeken felül az EuTR. 61. cikk (2) bekezdése lehetőséget biztosít a kötelezett 
munkáltatója és/vagy a kötelezett bankszámláira vonatkozó adatok közlésére is. Közelebbről 
megvizsgálva azonban a 2007. évi hágai egyezmény szabályozása sokkal liberálisabb, mint az 
EuTR.-é, az EuTR. ugyanis indokolatlanul szigorú korlátokat állít fel a különleges intézkedés 
iránti megkeresés során közölhető információkat érintően.  

Az EuTR. alapján a tagállamok közötti tartási ügyekben a jövedelemre, vagyonra, 
munkáltatóra és bankszámlára vonatkozó adatok csak az EuTR. 56. cikk (1) bekezdés a)-b) 
pontjaiban írt, elismerésre és végrehajtásra irányuló kérelmek előterjesztését megelőző 
tájékozódás céljából kérelmezhetők.706 Ez ugyan közvetlenül nem szerepel az EuTR. 
normaszövegében, de indirekt módon egyértelműen következik abból a rendelkezésből, hogy a 
megkeresett központi hatóság a határozat meghozatalához vagy módosításához [EuTR. 56. cikk 
(1) bekezdés c)-f) pont] csak a kötelezett vagy a jogosult címét kérelmezheti [EuTR. 61. cikk 
(2) bekezdés második albekezdés]. Ezzel összhangban rendelkezik az EuTR. 53. cikk (2) 
bekezdése, mely szerint a jövedelemre, vagyonra, munkáltatóra és bankszámlára vonatkozó 
információkat csak akkor lehet bekérni, ha a tartásra jogosult bemutatja egy határozat, perbeli 
egyezség vagy végrehajtható közokirat másolatát, vagyis a jövedelemre, vagyonra, 
 
704 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 143.; Walker 2015, 215. 
705 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 142.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Vorbem zu Artt. 61 ff, Rn. 7. 
706 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 61, Rn. 15. 
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munkáltatóra és bankszámlára vonatkozó adatok csak egy meglévő határozat (egyezség, 
közokirat) birtokában kérelmezhetők. További korlátozás, hogy az elismeréssel, a 
végrehajthatóvá nyilvánítással vagy a végrehajtással kapcsolatos megkeresés esetében a 
továbbított információ csak azt tartalmazhatja, hogy a kötelezett az adott államban rendelkezik-
e jövedelemmel vagy vagyonnal, annak részletezése azonban nem lehetséges [EuTR. 53. cikk 
(2) bekezdés, 62. cikk (2) bekezdés]. Végül tovább nehezíti az előzetes tájékozódást, hogy a 
kötelezett vagyonára vonatkozó információkat csak abban az esetben lehet kérelmezni, ha a 
jövedelemre, munkáltatóra és/vagy bankszámlára vonatkozó információk nem elegendőek a 
határozat végrehajtásához [EuTR. 61. cikk (2) bekezdés]. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a jövedelemre, vagyonra, 
munkáltatóra és bankszámlára vonatkozó adatok előzetes megismerését célzó különleges 
intézkedés iránti megkeresés a tartás megállapítására és a tartási határozat módosítására 
irányuló eljárást megelőző információszerzéshez nem vehető igénybe, így érdemben sem a 
jogosult, sem a kötelezett nem tudja előzetesen mérlegelni eljárási és anyagi jogi érdekeit. 
Hasonló következtetést vont le a 2013. évi heidelbergi konferencia, melynek összefoglaló 
jelentése szerint az EuTR. túlzó adatvédelmi rendelkezései gátolják a tartási igények 
érvényesítéséhez szükséges információáramlást, ezért javasolja az EuTR. 62. cikkének teljes 
eltörlését.707 

4.2.7. Peren kívüli egyezségre ösztönzés 
Mind a 2007. évi hágai egyezmény [6. cikk (2) bekezdés d) pont], mind az EuTR. [51. cikk (2) 
bekezdés d) pont] szorgalmazza a tartásdíj határon átnyúló megfizetésének önkéntes, 
megegyezésen alapuló peren kívüli elintézését, így különösen a mediáció, a békéltetés és az 
ehhez hasonló eljárások állami támogatását. 

A tartásdíjfizetési kötelezettség rögzítésének e különös módjai jótékony hatással lehetnek a 
tartásdíj, így különösen a gyermektartásdíj későbbi, hosszú távú teljesítésére, azonban az 
alternatív vitarendezés kiépítése során minden államnak meg kell találni a helyes mértéket a 
vitarendezés keretei, valamint a hatékony jogérvényesítés között. Ezért hangsúlyozza a Borrás–
Degeling-jelentés, hogy a tartásdíj önkéntes behajtának ösztönzése nem képezheti akadályát a 
2007. évi hágai egyezmény 14. cikke által lefektetett tényleges joghoz jutást.708 Ehhez 
hasonlóan az EuTR. preambuluma is alapelvként fogalmazza meg a tartási követelések gyors 
és hatékony behajtását, továbbá az elhúzást célzó cselekedetek megakadályozását.709 Ebből 
következően az államok által kínált alternatív vitarendezésnek is gyorsnak és hatékonynak kell 
lennie, továbbá biztosítania kell a jogérvényesítés ténylegességét. 

Ehhez kapcsolódóan merül fel a kérdés, hogy mit takar a tartásdíj önkéntes teljesítésében való 
peren kívüli megegyezés lehetőségének biztosítása: e mechanizmus keretében elegendő-e a 
 
707 Heidelbergi-jelentés 2013, 5a. pont 
708 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 149. 
709 EuTR. (4), (9) és (22) preambulumbekezdés 



 172 

tartásdíjfizetés egyszerű vállalása a kötelezett részéről mindenféle kikényszeríthetőség nélkül, 
vagy az önkéntességen alapuló alternatív vitarendezési módnak garantálnia kell a vállalás 
végrehajthatóságát is?710 Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz sem a 2007. évi hágai 
egyezményben, sem az EuTR.-ben. A válasz keresésekor ugyanakkor abból lehet kiindulni, 
hogy a fent hivatkozott effektív jogérvényesítés alapelve immanensen magában hordozza azt a 
követelményt, hogy az alternatív vitarendezési mechanizmusnak biztosítania kell az önkéntes 
vállalás tényleges realizálhatóságát, azaz a végrehajthatóságot. Ebbe az irányba mutat a 2007. 
évi egyezmény 30. cikkében szereplő szabályozás is, amely – a perbeli egyezségeken és a 
közokiratba foglalt megállapodások mellett – lehetővé teszi a tartási kötelezettség tárgyában 
kötött „magánmegállapodások” más szerződő államban való elismerését és végrehajtását, 
feltéve, hogy határozat a tartási kötelezettségről szóló megállapodást az eredeti eljárás helye 
szerinti államban végrehajthatósággal ruházza fel.711 A tartásdíj önkéntes vállalásának egyik 
kereteként említett közvetítői eljárásra vonatkozó uniós szabályok is a közvetítés 
eredményeképpen létrejött megállapodások végrehajthatóságát tűzik ki célul.712 Véleményem 
szerint ezek arra engednek következtetni, hogy a központi hatóság egyedi feladataként 
megfogalmazott peren kívüli egyezségre ösztönzés olyan alternatív vitarendezési módok 
kidolgozását várja el az államoktól, amelyek gyorsak, a tartásra jogosult szempontjából 
hatékonyak és az eljárás eredményeként születő önkéntes vállalások (megállapodások) 
kikényszeríthetők, vagyis végrehajthatók. 

4.2.8. Végrehajtás elősegítése 
A 2007. évi hágai egyezmény és az EuTR. által a központi hatóságok egyedi feladatait 
meghatározó listájának talán a legfontosabb eleme, hogy a központi hatóságok kötelesek 
elősegíteni a tartási határozatok végrehajtását, a hátralékos és folyamatos tartásdíjak behajtását 
és átutalását [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) bekezdés e)–f) pont; EuTR. 51. cikk (2) 
bekezdés e)–f) pont].  

A központi hatóságok feladata az egyezmény és a rendelet szerint is ugyanaz: a végrehajtás 
kereteinek és a behajtás lehetőségének biztosítása, de nem feladata a konkrét végrehajtási 
intézkedések megtétele és felügyelete.713 Ennek megfelelően e rendelkezés alapján nem a 
központi hatóságra tartozik a folyamatban lévő egyedi végrehajtási eljárások kontrollja, a 
késedelmeskedő adósok figyelmeztetése stb. 
 
710 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 17. 
711 Rapport Borrás–Degeling 2013, paras. 72–75., 552–554.; A 2007. évi hágai egyezmény 3. cikk e) pontja ezért 
külön meghatározza a tartási kötelezettségről szóló megállapodás fogalmát is. Eszerint a tartásdíjak kifizetésével 
kapcsolatos olyan írásbeli megállapodásról van szó, amelyet i) az alaki követelményeknek megfelelően a 
hatáskörrel rendelkező hatóság közokiratként kiállított vagy nyilvántartásba vett; vagy ii) a hatáskörrel rendelkező 
hatóság hitelesített, nyilvántartásba vett vagy hatáskörrel rendelkező hatósággal kötöttek, illetve annál iktattak; és 
azt a hatáskörrel rendelkező hatóság felülvizsgálhatja vagy módosíthatja. 
712 Az Európai Parlament és Tanács 2008/52/EK irányelve a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés 
egyes szempontjairól (19)–(21) preambulumbekezdései, 6. cikk; HL L 136., 2008.5.24., 3–8. o. 
713 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 20. 
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A tartásdíjvégrehajtás hatékonyabbá tételének egyik fontos eszköze a behajtás gyorsítása és 
költségkímélővé tétele például a tartásdíj átutalása révén.714 Egy adott ügy kapcsán e 
kötelezettség teljesítése megköveteli az érintett központi hatóságok, továbbá a pénzintézetek 
közötti együttműködést, ami a gyakorlatban egyszerűsíthető lenne egy célzott adatbázis 
létrehozásával.715 

4.2.9. Bizonyítékok beszerzése és kézbesítés 
A központi hatóságok kötelesek az okirati és egyéb bizonyítékok beszerzését elősegíteni, 
valamint az iratok kézbesítését megkönnyíteni [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) bekezdés 
g) és j) pont; EuTR. 51. cikk (2) bekezdés g) és j) pont]. 

Már az 1956. évi New York-i egyezmény 7. cikke is tartalmazta a bizonyítási jogsegély 
lehetőségét. Tulajdonképpen sem a Hágai Konferencia keretén belül, sem az Európai Unió belül 
nem újkeletű a bizonyítási és kézbesítési jogsegély, hiszen a Hágai Konferencia speciális 
jogesegélyegyezményt dolgozott ki mindkét területre, és az Európai Unión belül is külön 
jogforrások foglalkoznak a határon átnyúló bizonyításfelvétellel és kézbesítéssel,  ugyanakkor 
a 2007. évi hágai egyezmény, valamint az EuTR. kifejezetten a tartási ügyekre is specifikálja a 
bizonyítási és kézbesítési jogsegélyre vonatkozó kötelezettséget. 

A bizonyítási és a kézbesítési jogsegély a 2007. évi hágai egyezmény, valamint az EuTR. 
égisze alatt különleges intézkedés iránti megkeresésnek minősül [2007. évi hágai egyezemény 
7. cikk (1) bekezdés; EuTR. 53. cikk (1) bekezdés]. Tipikus például az az eset, hogy a 
tartásdíjfizetési-kötelezettség módosítása során a tényállás feltárásához szükség van a másik 
államban hozott, hiteles alaphatározatra, vagy az érintett fél másik államban folytatott 
életvitelének feltárására.716 A bizonyítási jogsegély tulajdonképpen a 2007. évi hágai 
egyezmény 6. cikk (2) bekezdés c), illetve EuTR. 51. cikk (2) bekezdés c) pontjának 
kiegészítése, és azokra az esetekre vonatkozik, amikor nem jövedelmi-vagyoni körülmények 
feltárására irányuló megkeresésről van szó.717 

Az Európai Unión belül a bizonyításfelvétel tekintetében az 1206/2001/EK rendelet, a 
kézbesítés tekintetében az 1393/2007/EK rendelet a háttérjogforrás. Az Európai Unión kívüli 
nemzetközi jogi térben – a kétoldalú jogsegélyegyezményeken kívül – a bizonyításfelvétel 
tekintetében az 1970. évi hágai egyezmény, a kézbesítés tekintetében az 1965. évi hágai 
egyezmény biztosíthat hátteret az egyezményekben részes államoknak. 

 
714 Nimmerrichter 2010, 119. 
715 Walker 2015, 222. 
716 Rauscher/Andrae 2014, Art. 51, Rn. 16. 
717 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 41. 
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4.2.10. Származás megállapítása 
Egyes államokban a vérségi származás olyan szorosan kötődik a tartási kötelezettséghez, hogy 
ésszerűtlen lett volna ennek elhallgatása a 2007. évi hágai egyezményből.718 Így például a 
francia jogban a származás a tartási követelések behajtásának előkérdése, és amennyiben 
korábban a származás megállapítására nem került sor, lehetséges a tartás megállapítása céljából 
– mint előkérdés – a családi kapcsolat fennállásának „ellenőrzése”. Ezzel szemben számos 
államban – így például Németországban vagy Japánban – a származás vizsgálata pusztán a 
tartási kötelezettség előkérdéseként tartási perben elképzelhetetlen, hiszen a származás 
megállapítása csak speciális eljárás tárgya lehet és eredménye erga omnes hatályú.719 E 
különbségekre figyelemmel a 2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) bekezdés h) pontja és az 
EuTR. 51. cikk (2) bekezdés h) pontja a szükségszerű kapcsolat megállapításához való 
segítségnyújtást is a központi hatóságok feladatává teszi.720 

Ez a segítségnyújtás – a rendelkezés szövegezéséből következően – célhoz kötött, és csupán 
arra korlátozódik, hogy a központi hatóság a tartási követelés érvényesítéséhez szükséges 
segítséget megadja.721 Ennek megfelelően a központi hatóságok nem kötelesek arra, hogy az 
ilyen esetekben a származásmegállapítást saját költségükön végeztessék el, pusztán arra, hogy 
ebben működjenek közre, vagyis legalább lássák el megfelelő információkkal az érintetteket a 
származásmegállapításhoz szükséges vizsgálat elvégzésének feltételeivel, lehetőségeivel 
kapcsolatban.722 

4.2.11. Ideiglenes intézkedés 
A központi hatóság köteles eljárást indítani vagy az eljárás megindítását elősegíteni olyan 
ideiglenes intézkedés meghozatala érdekében, amely területi jellegű, és amelynek célja az 
előterjesztett tartási kérelem eredményének biztosítása [2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (2) 
bekezdés i) pont; EuTR. 51. cikk (2) bekezdés i) pont]. 

Az ideiglenes intézkedés elrendelésének célja – a rendelkezés megfogalmazása szerint – „a 
tartási kérelem eredményének biztosítása”, vagyis annak megakadályozása, hogy jövőben a 
végrehajtandó tartásdíj fedezetét a kötelezett elvonja.723 Az intézkedés elrendeléséhez egyfelől 
szükséges, hogy a tartás megállapítása, módosítása vagy végrehajtása iránti eljárás folyamatban 
legyen, kivéve, ha az ideiglenes és biztosítási intézkedés iránti kérelmet különleges intézkedés 
iránti kérelem formájában terjesztik elő [2007. évi hágai egyezmény 7. cikk (1) bekezdés;  
EuTR. 53. cikk (1) bekezdés]. Másfelől az intézkedésnek „szükségesnek” kell lennie, vagyis 
 
718 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 170. 
719 Lortie, Philippe: Doc. prél. No 4 d’avril 2003 à l’intention de la Commission spéciale de mai 2003 sur le 
recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille; Doc. prél. No 4/2003. 
paras. 15–16. 
720 Nimmerrichter 2010, 120. 
721 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 27. 
722 Rapport Borrás–Degeling 2013, paras. 171., 174. 
723 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 30. 
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valószínűsíteni kell a tartásdíj későbbi behajtásának veszélyeztetettségét.724 Végül az 
intézkedésnek arányosnak és alkalmasnak kell lennie az elérni kívánt cél szempontjából.725 Ez 
utóbbi követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az intézkedés meghozatalakor figyelemmel 
kell lenni a biztosítandó követelés és a befagyasztással érintett jövedelem (vagyon) arányának 
realitásaira, hiszen a jelentősen túlzó biztosítási intézkedés a kötelezetti oldalon, a 
számottevően alábecsült biztosítási intézkedés a jogosulti oldalon járhat aránytalan 
érdeksérelemmel. 

A kérelmet a tartási követelés behajtása szerinti, továbbá minden olyan államban elő lehet 
terjeszteni, ahol a kötelezett vagyonnal rendelkezik. Ugyanakkor az elrendelt intézkedés területi 
és időbeli korlátok közé szorított. Egyrészt a „területi jellegű” kitétel azt jelenti, hogy az 
intézkedés hatóköre kizárólag a központi hatóság mindenkori illetékességi területére terjed ki. 
Másrészt az elrendelt intézkedésnek mindenkor „ideiglenes” jellegűnek, vagyis időben 
korlátozottnak kell lennie.726 Nyilvánvaló, hogy a lehető leggyorsabban gondoskodni kell az 
ideiglenes intézkedés meghozataláról, akár tárgyaláson kívül, hiszen a tartási ügyekben a gyors 
beavatkozás lényeges lehet a kötelezett vagyonának befagyasztásakor. 
  

 
724 Mind a 2007. évi hágai egyezmény, mind az EuTR. tárgyalt rendelkezésének magyar nylevű hivatalos 
fordításából kimaradt az „ideiglenes intézkedés” angol, francia és német nyelvi változatban is használt „szükséges” 
jelzője („any necessary provisional measures”; „toute mesure nécessaire et provisoire”; „notwendige vorläufige 
Maßnahmen”). 
725 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 31.; Rauscher/Andrae 2014, Art. 51, Rn. 23. 
726 Rauscher/Andrae 2014, Art. 51, Rn. 23. 
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HETEDIK RÉSZ 

TARTÁSDÍJIGÉNYEK HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÉRVÉNYESÍTÉSE 
MAGYAR SZEMMEL 

XIII. fejezet 

A tartási kötelezettség határon átnyúló érvényesítésének fejlődése 
hazánkban 

1. Hazánk részvétele a nemzetközi együttműködésben 

1.1. Az 1956. évi New York-i egyezmény 
Hazánk gyorsan csatlakozott az első nemzetközi tartásdíjegyezményhez: az 1956. évi New 
York-i egyezményt hazánkban az 1957. évi 53. törvényerejű rendelet hirdette ki, és 1957. 
augusztus 23. napjától kezdődő hatállyal kellett alkalmazni. Az 1956. évi New York-i 
egyezmény hazai végrehajtási szabályait a 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet fektette le, a hosszú 
évtizedes alkalmazás során felhalmozódott gyakorlati tapasztalatokat pedig a nemzetközi 
vonatkozású ügyek intézéséről szóló 8001/1995. (IK. 8.) IM tájékoztató foglalta össze.727 

A 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet egyértelműsítette, hogy az egyezményben említett tartásdíjon 
családi jogviszonyon alapuló tartásdíjat kell érteni. Az 1956. évi New York-i egyezmény által 
felállított áttevő és átvevő hatóságok rendszerét hazánk rendhagyó módon oldotta meg, mert a 
az áttevő hatóság különbözött az átvevő hatóságtól: áttevő hatóságként a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, átvevő intézményként pedig a Művelődésügyi Minisztérium járt el. 
A 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet részletesen szabályozta a külföldre irányuló és a külföldről 
érkező tartási követelések érvényesítésének menetét. 

Hazánk az Európai Unió tagállamaként csatlakozott a 2007. évi hágai egyezményhez [vö.: II. 
fejezet 5.3. pont], amely 2014. augusztus 1. napjától alkalmazandó Magyarországon. A 2007. 
évi hágai egyezmény 49. cikke értelmében a szerződő államok közötti kapcsolatok tekintetében 
a 2007. évi hágai egyezmény az 1956. évi New York-i egyezmény helyébe lépett. 

 
727 Bencze 1998, 263. 
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1.2. Hágai egyezmények 
Hazánk a 2007. évi hágai egyezmény előtt a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítése 
körében megalkotott négy hágai egyezmény közül csak az 1958. évi hágai egyezményhez 
csatlakozott, amelyet az 1965. évi 7. törvényerejű rendelettel hirdetett ki, és amelynek 
rendelkezéseit 1964. december 19. napjától kellett alkalmazni. Az 1958. évi hágai egyezmény 
végrehajtási szabályait a 8/1968. (VII. 2.) IM rendelet határozta meg. 

A magyarországi jogi gondolkodáshoz az 1958. évi hágai egyezmény elismerési és 
végrehajtási rendszerének logikája sokkal közelebb állt, mint az 1956. évi New York-i 
egyezmény szabadosabb szelleme. A gyakorlatban az 1958. évi hágai egyezmény alkalmazása 
annak ellenére sem szorult háttérbe, hogy az 1956. évi New York-i egyezménynek lényegesen 
több részes állama volt, az 1958. évi hágai egyezmény alkalmazása szinte napi gyakorisággal 
felmerült, hiszen azok az európai államok, ahol a legtöbb esetben érvényt kellett szerezni a 
magyar bíróságok gyermektartási kötelezettséget megállapító határozatainak (pl.: Ausztria, 
Németország, Svájc, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Belgium), szintén csatlalkoztak az 
egyezményhez.728 A végrehajtási kérelmek intézése során a magyar bíróságokat az 1956. évi 
New York-i egyezmény és az 1958. évi hágai egyezmény kapcsán a részes államok közötti 
nagyfokú átfedés miatt leggyakrabban az állította próbatétel elé, hogy a kérelmező melyik 
jogforrás alapján kéri a tartási határozata elismerését és végrehajtását. 

A 2007. évi hágai egyezményhez csatlakozásunkkal a 2007. évi hágai egyezmény 2014. 
augusztus 1. napjától kezdődően az 1958. évi hágai egyezmény helyébe lépett. 

1.3. Kétoldalú jogsegélyszerződések 
Hazánk számos olyan kétoldalú nemzetközi szerződést kötött, amelyek a tartással kapcsolatos 
ügyekre vonatkozóan is tartalmaznak kollíziós és joghatósági normát, valamint elismerési és 
végrehajtási szabályokat.729 A nemzetközi egyezmények egymáshoz való viszonyára a fő 
rendezőelv az, hogy a kétoldalú megállapodások szabályai általában megelőzik az ugyanarra a 
kérdésre irányadó többoldalú egyezményben foglalt rendelkezéseket, de gyakori, hogy a 
kétoldalú jogsegélyszerződéseket jól kiegészítik az azonos tárgyú multilaterális egyezményben 
foglaltak.730 

 
728 Kőrös/Brávácz/Szőcs 2007, 1088. 
729 Magyar-albán (1960. évi 25. tvr.), magyar-belorusz (1958. évi 38. tvr.), magyar-bolgár (1967. évi 6. tvr.), 
magyar-bosnyák (1969. évi 1. tvr.) magyar-cseh (1991. évi LXI. törvény), magyar-horvát (1969. évi 1. tvr.), 
magyar-iraki (1978. évi 11. tvr.), magyar-kínai (1997. évi LXII. törvény), magyar-észak-koreai (1971. évi 12. tvr.), 
magyar-kubai (1984. évi 4. tvr.), magyar-lengyel (1960. évi 5. tvr.), magyar-macedón (1969. évi 1. tvr.), magyar-
moldáv (1958. évi 38. tvr.), magyar-mongol (1969. évi 11. tvr.), magyar-montenegrói (1969. évi 1. tvr.), magyar-
orosz (1958. évi 38. tvr.), magyar-román (1959. évi 19. tvr.), magyar-szerb (1969. évi 1. tvr.), magyar-szír (1988. 
évi 9. tvr.), magyar-szlovák (1991. évi LXI. törvény), magyar-szlovén (1969. évi 1. tvr.), magyar-tunéziai (1985. 
évi 2. tvr.), magyar-ukrán (2002. évi XVI. törvény), magyar-vietnámi (1986. évi 8. tvr.) jogsegélyszerződés. 
730 Mádl/Vékás 2014, para. 539. 
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Egyes kétoldalú jogsegélyszerződések csak a külföldi határozat elismerésére és végrehajtására 
vonatkozó speciális szabályokat tartalmaznak. Az ilyen jogsegélyegyezmények közül az uniós 
tagállamokkal kötött szerződéseknek már nincs szerepük, hiszen az Európai Unió a külföldi 
tartási határozatok kapcsán ezt a területet lefoglalta. Hazánknak a tartási kötelezettséget 
tartalmazó külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására kiterjedő jogsegélyegyezménye 
van hatályban például Kínával, Tunéziával és Ukrajnával.731  A jogsegélyszerződések többsége, 
amelyek részben európai uniós államokkal van hatályban, a tartási kötelezettségre vonatkozó 
speciális kollíziós és/vagy joghatósági normát is meghatároz. 

A kétoldalú jogsegélyegyezmények tartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak szerepe 
még az uniós tagállamok között sem feltétlenül szűnt meg teljesen, legfeljebb leértékelődött. A 
tartási ügyekben irányadó joghatóság, a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása, 
valamint a központi hatóságok közötti együttműködés körében az EuTR. a tagállamok közötti 
kapcsolatokban elsőbbséget élvez a tagállamok között kötött olyan két- vagy többoldalú 
egyezményekkel és megállapodásokkal szemben, amelyek az EuTR. által szabályozott területre 
vonatkoznak [EuTR. 69. cikk (2) bekezdés]. Elméletileg azonban nem kizárt például az EuTR.-
ben szabályozotthoz képest nemzetközi megállapodáson alapuló gyorsabb és hatékonyabb 
elismerési és végrehajtási szabályok vagy hatékonyabb államközi kapcsolattartási 
mechanizmusok alkalmazása a tagállamok között [EuTR. 69. cikk (1) bekezdés]. Ugyanakkor 
mivel az EuTR.-ben a joghatóság szabályozása zárt rendszert alkot, a két- vagy többoldalú 
egyezmények ilyen szabályai gyakorlatilag „elértéktelenednek”. 

Az EuTR. 69. cikk (1)–(2) bekezdései és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 19. cikke fényében 
sokkal érzékenyebb kérdés a Magyarország és más tagállam között a tartási kötelezettségre 
irányadó kollíziós jogi szabályokat tartalmazó magyar kétoldalú jogsegélyegyezmények 
összehangolása.732 Itt is abból kell kiindulni, hogy az EuTR. 69. cikk (2) bekezdése alapján a 
2007. évi hágai jegyzőkönyv szabályai elsőbbséget élveznek a két- és többoldalú 
egyezményekkel szemben. Mivel viszont a kétoldalú jogsegélyegyezményeink többségében a 
tartási kötelezettségre az állampolgársági kapcsolóelv irányadó, a 2007. évi hágai jegyzőköny 
alapján pedig – a jogválasztás esetét kivéve – csak a közös állampolgárság szerinti jog kisegítő 
alkalmazása jöhet figyelembe, így elméletileg nem kizárt, hogy kétoldalú jogsegélyszerződés 
is alkalmazásra kerüljön a tartási kötelezettség megállapítása esetén, amennyiben a gyermek a 
2007. évi hágai jegyzőkönyv alapján alkalmazandó egyik jog szerint sem kaphat tartást a 
kötelezettől.  

Magyarország és az Európai Unión kívüli harmadik állam közötti kapcsolatban pedig fordított 
a helyzet: a kétoldalú jogsegélyegyezmények élveznek elsőbbséget a 2007. évi hágai 
egyezménnyel és jegyzőkönyvvel szemben, figyelemmel a 2007. évi hágai egyezmény 51. cikk 
 
731 Magyarország és Kína közötti jogsegélyt az 1997. évi LXII. törvény, Magyarország és Tunézia közötti 
jogsegélyt az 1985. évi 2. törvényerejű rendelet, Magyarország és Ukrajna közötti jogsegélyt a 2002. évi XVI. 
törvény szabályozza. 
732 Mádl/Vékás 2014, para. 539. 
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(1) bekezdésére és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 19. cikk (1) bekezdésére. Így például a 2007. 
évi hágai egyezménynek ugyan részese Ukrajna, azonban a 2007. évi hágai egyezménnyel 
szemben nemzetközi jogi szempontból előnyt élvez a magyar-ukrán jogsegélyegyezmény 
(2002. évi XVI. törvény). Hasonlóképpen, a 2007. évi hágai jegyzőkönyvnek részese ugyan 
Szerbia is, de hazánk és Szerbia vonatkozásában elsőbbséget élvez a magyar-szerb 
jogsegélyszerződés (1969. évi 1. törvényerejű rendelet). 

1.4. Magyar-amerikai viszonosság tartási ügyekben 
A 2007. évi hágai egyezményhez csatlakozás előtt tartási ügyekben Magyarország és az 
Amerikai Egyesült Államok között sem két-, sem többoldalú egyezmény nem volt hatályban, 
ugyanakkor a két állam közötti viszonossági gyakorlat harmincéves múltra tekint vissza. 
Tartásdíj iránti igényt hazánk és az USA egyes tagállamai közötti viszonylatban viszonosság 
alapján 1986. január 1-je óta lehet érvényesíteni, az első magyar-amerikai viszonossági 
gyakorlat részletszabályait a 8002/1986. (IK 2.) IM tájékoztató tartalmazta. A viszonossági 
gyakorlat nemcsak a tartásdíj végrehajtására, hanem a gyermektartásdíj megállapítására és 
felemelésére is.733 

2007-ben a tartásdíjigények érvényesítésével kapcsolatos amerikai-magyar kapcsolatokban 
lényeges előrelépés következett be, ugyanis a korábban csak bizonyos USA tagállamokkal 
fennálló viszonossági gyakorlat 2007. január 22. napjától szövetségi szintre emelkedett.734 A 
szövetségi szintű viszonosság gyakorlat lehetővé tette a tartási igényeknek az USA minden 
tagállamában való érvényesítését, továbbá az USA-ban ismeretlen helyen tartózkodó kötelezett 
felkutatását is.735 Magyarországon a központi hatósági feladatokat az Igazásügyi Minisztérium, 
az USA-ban a Departement of Health and Human Services, Office of Child Support 
Enforcement (az Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Minisztériumának Gyermektartási 
Irodája). 

Mivel az USA is csatlakozott a 2007. évi hágai egyezményhez, a tartásdíjigények a jövőben a 
2007. évi egyezmény alapján intézhetők. 

2. A tartási kötelezettség szabályozásának fejlődése a hazai kollíziós jogban 

2.1. Bevezetés 
A tartási kötelezettségre irányadó magyar nemzetközi magánjogi szabályokat először a 
házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény végrehajtására megalkotott 

 
733 Bencze 1998, 266–267. 
734 8001/2007. (IK 2.) IRM tájékoztató viszonossági nyilatkozatról 
735 Kőrös/Brávácz/Szőcs 2007, 1113–1114. 
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1952. évi 23. törvényerejű rendelet 17. §-a (e fejezetben a továbbiakban: 1952. évi Csjté.) 
szabályozta. 

Az 1952. évi Csjté. hatálybalépése előtt a tartási kötelezettségre irányadó magyar nemzetközi 
magánjogot – tételes kollíziós jogi szabályozás hiányában – a nemzetközimagánjog-tudomány 
és a kúriai gyakorlat határozta meg. A XX. század első felében nem volt egységesen kialakult 
hazai álláspont a szülő és gyermek közötti jogviszonyokra, így a gyermektartási kötelezettségre 
irányadó statútum vonatkozásában sem: egyesek a gyermekek feletti atyai hatalomból az apa 
hazai (személyes) jogának alkalmazását vezették le,736  mások a gyermek hazai (személyes) 
jogát vélték szorosabb kapcsolótényezőnek,737 végül volt olyan álláspont, amely az apa és a 
gyermek utolsó közös személyes jogának alkalmazása mellett érvelt.738 

A XX. század második harmadában Szászy István a szülő és a kiskorú gyermek közötti 
jogviszonyokra a modern nemzetközi magánjogi áramlatokat figyelembe véve a hatalmi 
jelleget kidomborító atyai hatalommal szemben a gyermek érdekét előtérbe helyező nézőpontot 
állított a nemzetközi magánjogi gondolkodás homlokterébe.739 Ebből következően a szülő és a 
kiskorú törvényes (házassából született) gyermek közötti jogviszonyokra, így a gyermektartási 
kötelezettségre is a gyermek hazai (személyes) jogának alkalmazása mellett érvelt azzal, hogy 
gyermek személyes jogának megváltozása statútumváltást vont maga után.740 A gyermektartást 
közrendi záradék is védte, és amennyiben a gyermek személyes joga alapján a gyermek tartásra 
nem volt jogosult, akkor a magyar jogot (lex fori) mint a gyermekre kedvezőbb jogot kellett 
alkalmazni. 

A házasságon kívül született gyermek nemzetközi tartási igényét – tételes kollíziós jogi norma 
hiányában – a XX. század eleji magyar bírói gyakorlat a nemzés joga alapján bírálta el, mert a 
házasságon kívüli születést tiltott magánjogi cselekménynek tekintette, ezért e jogviszonyt a lex 
loci delicti commissi kapcsolószabályának vetette alá. Szászy azonban már az 1940-es években 
helytelenítette ezt a bírói gyakorlatot, és a házasságon kívül született gyermekek tartására is a 
gyermek személyes jogának alkalmazását tekintette irányadónak.741 

Ebben az időszakban a nemzetközi magánjog a rokontartás, így a szülő-, az unoka-, a 
testvértartás, a nagykorú gyermek tartása körében a kötelezett személyes jogát tekintette 
irányadónak, hiszen ezt a tartási kötelezettséget közel állónak vélte a kötelmi jogi eltartási 
kötelezettséghez.742 

 
736 Szántó Mihály: Nemzetközi magánjog, különös tekintettel hazai viszonyainkra. Budapest, 1893. 135. 
737 Wittmann Ernő: Nemzetközi és időközi magánjog. Budapest, 1902. 112. 
738 Balla Ignác: Tételes magyar nemzetközi magánjog. Budapest, 1928. 104.; Ferenczy Árpád: A nemzetközi 
magánjog kézikönyve. Budapest, 1911. 226. 
739 Szászy 1938, 449. 
740 Szászy 1948, 148. 
741 Szászy 1948, 148. 
742 Szászy 1938, 465. 
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2.2. Az 1952. évi 23. törvényerejű rendelet szabályai 
Hazánkban először az 1952. évi Csjté. fektetett le – nem teljes körűen – nemzetközi kollíziós 
családjogi rendelkezéseket. Az 1952. évi Csjté. a szülők és a gyermekek közötti jogviszonyra, 
így a gyermektartási kötelezettségre is a gyermek hazai jogát rendelte alkalmazni azzal, hogy 
amennyiben a Magyarországon lakó külföldi gyermekre a magyar jog kedvezőbb, akkor rá a 
magyar jogot kell alkalmazni [Csjté. 17. § (2)–(3) bekezdés]. Az 1952. évi Csjté. a gyermek 
személyes joga alatt az állampolgársága szerinti jog alkalmazását értette [Csjté. 44. § (2) 
bekezdés]. 

A házastársi és rokoni kapcsolatból származó tartási kötelezettségre vonatkozó nemzetközi 
kollíziós jogi szabályok megállapításával az 1952. évi Csjté. adós maradt. A szocialista 
nemzetközimagánjog-tudomány a házastársi tartás kapcsán a házastársak közös személyes 
jogát, ennek hiányában az utolsó közös lakóhely szerinti állam jogát tekintette irányadónak.743 

2.3. Az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet szabályai 
Az 1952. évi Csjté. foghíjas szabályozásához képest a Nmjtvr. sokkal differenciáltabb 
szabályozást tartalmazott. 

Az Nmjtvr. 45. §-a a gyermektartásra a gyermek – igényérvényesítés időpontjában fennálló – 
személyes jogát rendelte alkalmazni, és ezt a rendelkezést kellett megfelelően alkalmazni az 
apaság megállapítása nélkül fennálló gyermektartási kötelezettségre is. Annak kiderítése, hogy 
a gyermek személyes joga alatt mit kellett érteni, körültekintést igényelt, ugyanis az ember 
személyes jogának meghatározásához a jogrendszerek egy része az állampolgárságot, másik 
része az ún. domiciliumot (sajátosan definiált lakóhelyet) választotta kapcsolóelvül.744  

Az Nmjtvr. 46. §-a azonban a magyar állampolgár vagy a Magyarországon lakó gyermeknek 
járó gyermektartásra a magyar jog alkalmazát írta elő, ha az a gyermekre nézve kedvezõbb. A 
kedvezőbb jog megállapíthatóságának minimális feltétele a gyermek személyes jogának a 
magyar joggal való összevetése, azonban a bírói gyakorlat a rendelkezést inkább egyfajta 
„hazafelé törekvési” szabályként alkalmazta.745 Nagyon modern és a gyermek érdekét 
messzemenően előtérbe helyező rendelkezése volt az Nmjtvr.-nek, hogy a Magyarországon 
lakó nem magyar állampolgár tartása érdekében halasztást nem tűrő intézkedés szükséges 
meghozatalához a magyar jogot kellett alkalmazni (Nmjtvr. 50. §). 

Az Nmjtvr. 39. §-a a házastársak közötti személyi és vagyoni jogviszonyokra, köztük a 
házastársi tartásra lépcsőzetes kapcsolóelvrendszert épített fel: főszabályként a házastársak 
elbíráláskori közös személyes joga, másodsorban a házastársak utolsó közös személyes joga, 
 
743 Réczei 1961, 298.; Világhy 1972, 217. 
744 E két hagyományos megoldás ellentétének áthidalását és kiegészítését is hivatott szolgálni az újabb időkben 
széles körben elfogadott és egyre jobban terjedő kapcsolóelv, a szokásos tartózkodási hely, amely a nemzetközi 
egyezményekben és az európai uniós rendeletekben mára általánosnak tekinthető. Mádl/Vékás 2014, para. 165. 
745 Mádl/Vékás 2004, 427.; Burián/Czigler/Kecskés/Vörös 2010, para. 13.20. 
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harmadsorban a házastársak utolsó közös lakóhelyének joga, végül a fórum joga volt az 
irányadó.746 

Az Nmjtvr. szerint a rokontartást a tartásra jogosult személyes joga szerint kellett elbírálni 
(Nmjtvr. 47. §). Ez lényeges váltás volt a korábbi tudományos felfogáshoz képest, amely a 
kötelezett személyes jogának alkalmazását tekintette irányadónak. A tartásra jogosult 
személyes jogának időpontja szempontjából a tartási igény érvényesítésének ideje volt a 
mérvadó.747 

Az Nmjtvr.-nek a joghatósági szabályok átfogó reformja során a tartási kötelezettségből eredő 
jogvitákra különös joghatósági okot fektettek le: a magyar bíróság joghatósággal rendelkezett, 
ha a tartásra jogosult lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön volt, továbbá akkor 
is, ha a tartási kötelezettséget személyi állapotot érintő eljárásban kellett elbírálni, és a személyi 
állapotot érintő eljárásra a magyar bíróság joghatósággal rendelkezett [Nmjtvr. 56. § (1)–(2) 
bekezdés].748 

2.4. Az európai tartási rendelet hatása a magyar nemzetközi magánjogra 
Az EuTR. és a „belefoglalt” 2007. évi hágai jegyzőkönyv a tartási kötelezettségre irányadó 
magyar nemzetközi magánjogi szabályok tekintetében lényeges változásokat idézett elő. Az 
EuTR. végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVII. törvény ugyanis az EuTR. és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv alkalmazásának 
időpontjától, azaz 2011. június 18. napjától kezdve „törölte” az Nmjtvr. tartási kötelezettségre 
vonatkozó – fentebb részletezett – speciális rendelkezéseit. Ennek hátterében az áll, hogy az 
EuTR. joghatósági szabályai és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv kollíziós jogi rendelkezései 
univerzális hatályúak, vagyis  e szabályokat – területi és személyi korlátozás nélkül – minden 
határon átnyúló tartási ügyben alkalmazni kell, még akkor is, ha a feleket vagy a gyermeket a 
nem uniós tagállamhoz, illetőleg a 2007. évi hágai jegyzőkönyvben nem részes államhoz fűzi 
szoros kapcsolat. 

Ebből következően az EuTR. joghatósági, illetve a 2007. évi hágai jegyzőkönyv kollíziós jogi 
szabályai „kiszorították” az Nmjtvr.-nek a tartásra vonatkozó speciális joghatósági és 
alkalmazandó jogi rendelkezéseit. A magyar jogalkotó a megsemmisítést gépiesen és 
módszeresen hajtotta végre, a tartási kötelezettségre vonatkozó nemzetközi magánjogi 
szabályoknak „írmagja” sem maradt az Nmjtvr.-ben, még utaló vagy figyelemfelhívó 
rendelkezés sem lépett a korábbi szabályok helyébe, ami jogalkalmazói szempontból 
megnehezítette a 2007. évi hágai jegyzőkönyvre és az EuTR.-re történő átállást. 

 
746 Nagy 2012, para. 363–366. 
747 Burián/Czigler/Kecskés/Vörös 2010, para. 13.21.; Mádl/Vékás 2014, para. 572. 
748 Kőrös/Brávácz/Szőcs 2007, 1053–1060. 
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2.5. A magyar nemzetközi magánjogi kodifikáció eredményei 
A Kormány 2015-ben az Nmjtvr. átfogó felülvizsgálatáról és egy korszerű, a nemzetközi 
magánjog uniós és nemzetközi szintű szabályozásával összhangban álló új magyar nemzetközi 
magánjogi szabályozás megalkotása mellett döntött.749 A Kormány 2016 szeptemberében tette 
közzé az új nemzetközi magánjogi törvény koncepcióját, majd az új nemzetközi magánjogi 
törvényjavaslatot 2017. február 28-án terjesztette az Országgyűlés elé.750 A koncepció érintette 
a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítésével kapcsolatos nemzetközi magánjogi 
kérdéseket is. 

A koncepció abból indult ki, hogy az EuTR., illetőleg a 2007. évi hágai jegyzőkönyv a hatálya 
alá tartozó kérdésekben a tagállami szabályozást automatikusan kiszorítja, tagállami 
szabályozási maradvány-hatáskört nem enged, de ez nem zárja ki, hogy a nemzeti jogalkotó a 
jogszabályban figyelemfelhívó utalásokat helyezzen el.751 Ez utóbbi szempontból a koncepció 
úgy foglalt állást, hogy az új törvény az EuTR.-re tartalmaz majd figyelemfelhívó utalást.752 A 
koncepció nem tartotta reális és jogalkotói beavatkozást igénylő veszélynek nemzetközi 
magánjogi joghézag kialakulását olyan tartási kötelezettségek esetében, amelyek az EuTR. 
alapján nem minősülnek családi kapcsolaton alapuló tartási kötelezettségnek, ezért nem is tett 
javaslatot a családi kapcsolatból eredő tartási kötelezettség bővítésére.753 Bóka mindenesetre 
megfontolandó biztonsági szelep beépítését javasolta arra a nem várt esetre, ha az Európai 
Bíróság a tartási kötelezettség alapjául szolgáló magyar családjogi szabályokhoz képest 
szűkebben vonná meg az EuTR. tárgyi hatályát, ilyen esetre ugyanis a családi vagyonjogra 
vonatkozó általános kollíziós jogi szabály felvételét tartotta elképzelhetőnek.754 

Az új nemzetközi magánjogi törvényjavaslat a határon átnyúló tartási kötelezettséggel 
kapcsolatban sem kollíziós jogi rendelkezést, sem figyelemfelhívó utalást nem tartalmaz. A 
törvényjavaslat indokolása több helyen utal arra, hogy a tartási kötelezettséggel kapcsolatos 
kollíziós és joghatósági szabályokat az EuTR., valamint a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
„lefoglalta”, azok alkalmazása univerzális, így a nemzeti jogalkotónak a lefedett tárgykörökben 
nem maradt szabályozási lehetősége. 

A javasolt szabályozást mindenesetre úgy fogalmazták meg, amely minden eshetőséggel 
számolva valamennyi családi kapcsolatra vonatkozóan akár a tartási kötelezettségre irányadó 
jog kapcsolószabályaként is alkalmazható lehet arra a nem várt esetre, ha a tartási kötelezettség 
tárgyi hatálya szűkebb körű lenne, mint a magyar jog által tartási kötelezettséget fakasztó 
családjogi kapcsolatok. Mivel a tartási ügyekre vonatkozóan az EuTR. direkt joghatósági 

 
749 Az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság 
felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat 
750 T/14237. számú törvényjavaslat a nemzetközi magánjogról 
751 Koncepció 2016, para. 177. 
752 Koncepció 2016, para. 186. 
753 Koncepció 2016, para. 184. 
754 Bóka 2016, 272. 
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szabályokat állapít meg, a törvényjavaslat 119. §-a a külföldi tartási határozat elismerése és 
végrehajtása céljából indirekt joghatósági szabályokat állapít meg. 

A törvényjavaslat kitölt néhány olyan joghézagot, amelyre sem a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv, sem a Nmjtvr. nem ad választ. Így a felek jogválasztásról szóló 
megállapodásának létrejöttére és érvényességére alkalmazandó jogot a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv egyáltalán nem szabályozza [vö. X. fejezet 3.4. pont], a törvényjavaslat 9. §-a 
azonban egyértelműen kimondja, hogy a jogválasztásról szóló megállapodás létrejöttére és 
érvényességére annak az államnak a joga az irányadó, amelynek joga a megállapodás létrejötte 
és érvényessége esetén az adott jogviszonyra alkalmazandó lenne, ugyanakkor a jogválasztást 
akkor is létrejöttnek és érvényesnek kell tekinteni, ha megfelel a megállapodás megkötésének 
helye szerinti állam jogának. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv ugyan alkalmazza a közrendi 
kivételt, azonban adós maradt annak szabályozásával, hogy közrendbe ütközés esetén a 
jogviszonyt mely jog alapján kell elbírálni [vö. X. fejezet 4.6.3. pont]; a törvényjavaslat 12. § 
(2) bekezdése – a nemzetközi tendenciáknak megfelelően – ugyanakkor kimondja, hogy ha a 
közrend sérelme másképp nem hárítható el, a külföldi jog mellőzött rendelkezése helyett a 
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. E kérdések esetleg jogalkalmazásbeli felmerülése 
esetén az új nemzetközi magánjogi törvény támpontul szolgálhat a magyar jogalkalmazás 
számára. 
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XIV. fejezet 

Az európai tartási rendelet és a 2007. évi hágai egyezmény hazai 
alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

1. Bevezetés 
Az EuTR. rendeleti formája ellenére a tagállamoktól szokatlan belső jogi aktivitást igényelt. 

Egyfelől szükség volt a korábbi bírósági végrehajtási és nemzetközi magánjogi szabályok 
módosítására, amelyet a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVII. törvény végzett el.  

Másfelől az EuTR. 49. cikk (1) bekezdése alapján a tagállamok kötelezettsége volt a központi 
hatóságokra ruházott feladatok ellátása érdekében a központi hatóság kijelölése, amelyre az 
1259/2010. (XI. 26.) Korm. határozattal került sor.755 

Végül külön jogszabály, a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok 
ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Httv.) megalkotására volt szükség 
az EuTR. „velejének” belső jogi szabályozására. A törvény címe megtévesztő, hiszen annak 
csak egy része szól a központi hatósági feladatokról, emellett a Httv. lefekteti a külföldre 
irányuló és a külföldről érkező kérelmek elintézésének menetét. A Httv. hatálya azonban 
nemcsak az EuTR., hanem a 2007. évi hágai egyezmény és a viszonossági nyilatkozat alapján 
előterjesztett, tartási igénnyel kapcsolatos kérelmek intézésére is kiterjed. 

A 2011. június 18. napjától kötelezően alkalmazandó EuTR. hazai alkalmazását segítendő az 
IM közzétette a „Gyakorlati útmutató a határon átnyúló tartási ügyek intézéséhez az Európai 
Unióban” c. dokumentumot (a továbbiakban: IM gyakorlati útmutató).756 

A tartási rendelettel kapcsolatos hazai feladatok megoszlanak a központi hatóság, a bíróságok 
és a gyámhatóságok között. 

 
755 1259/2010. (XI. 26.) Korm. határozat a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, 
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 
4/2009/EK rendelet, továbbá a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 
2007. november 23-i hágai egyezmény szerinti központi hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről. Magyar 
Közlöny, 2010/180. sz. (2010. 11. 26.), 26023. p. 
756 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/nemzetkozi-gyermekelviteli-es-tartasdijjal-kapcsolatos-ugyek 
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2. A magyar központi hatóság feladatai és eljárása 
2.1. A központi hatóság kijelölése 

Az EuTR. és a 2007. évi hágai egyezmény az államok feladatává tette a központi hatóságokra 
ruházott feladatok ellátása érdekében a központi hatóság kijelölését, továbbá azt, hogy a 
központi hatóság (hatóságok) kijelöléséről, azok elérhetőségeiről tájékoztassák a Bizottságot, 
illetőleg a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Irodáját [EuTR. 49. cikk (1) és 
(3) bekezdése; 2007. évi hágai egyezmény 4. cikk (3) bekezdése]. 

A Kormány az 1259/2010. (XI. 26.) Korm. határozattal az EuTR., valamint a 2007. évi hágai 
egyezmény szerinti központi hatósági feladatokat ellátó szervként a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumot jelölte ki. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatait 
jelenleg az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) látja el.  

2.2. A központi hatóság feladatai 
2.2.1. Bevezetés 

Az EuTR. és a 2007. évi hágai egyezmény a tartási követelések határokon átnyúló behajtásának 
megkönnyítése érdekében a tagállamok által kijelölt központi hatóságok együttműködését 
szabályozó rendszert hozott létre.757 A központi hatóságok feladatait és együttműködését az 
EuTR. VII. fejezete (EuTR. 49–63. cikk), illetőleg a 2007. évi hágai egyezmény II–IV. fejezete 
(4–18. cikk) részletesen szabályozza; ennek bemutatását tartalmazza az értekezés XII. fejezete. 

Az EuTR.-ben és a 2007. évi hágai egyezményben megfogalmazott központi hatósági 
feladatokat hazánkban a Httv. konkretizálja. 

2.2.2. A kérelmek intézése 
A külföldre irányuló kérelmek kapcsán az IM fogadja a bíróságok által továbbított kérelmeket, 
gondoskodik a hiányok pótlásáról, a kérelem és mellékletei fordításáról, és továbbítja azokat 
külföldi központi hatósághoz (Httv. 11–16. §).758 

A külföldről érkező kérelmek kapcsán az IM a továbbított kérelmet fogadja, és megvizsgálja 
a szükséges intézkedések előkészítése érdekében. Ha a kérelem teljesítéséhez további iratok, 
adatok beszerzése szükséges, ennek érdekében a központi hatóság megkeresi a megkereső 
külföldi központi hatóságot. Hiánytalan kérelem esetében a központi hatóság intézkedik a 
kérelem teljesítése iránt, és tájékoztatja a megkereső külföldi központi hatóságot a kérelem 
intézésével kapcsolatos adatokról, a megtett intézkedésről. (Httv. 18–19. §) 

 
757 EuTR. (31) preambulumbekezdés 
758 A Httv. indokolása 
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Tartási kötelezettséggel kapcsolatos kérelmet mind a tartásra jogosult, mind a tartásdíj-
fizetésre kötelezett előterjeszthet. A külföldről érkező kérelmek körében a tartásra jogosult 
kérheti a határozat elismerését és/vagy végrehajtását, tartásdíjat megállapító határozat hozatalát 
vagy a korábbi határozat módosítását (tartásdíj felemelése, leszállítása, megszüntetése), 
függetlenül attól, hogy az alaphatározatot melyik tagállamban hozták. A tartásdíj-fizetésre 
kötelezett kérheti az olyan határozat elismerését, amely egy előző határozatnak a megkeresett 
tagállamban való végrehajtása felfüggesztéséhez vagy korlátozásához vezet, továbbá a korábbi 
határozat módosítását (tartásdíj leszállítása, felemelése, megszüntetése), függetlenül attól, hogy 
az alaphatározatot melyik tagállamban hozták. 

Az IM a tartásdíj megállapítása, megváltoztatása vagy megszüntetése iránt előterjesztett 
kérelmet a gyámhatóságnak küldi meg megelőző eljárásra (ld. lentebb), ha pedig ez 
eredménytelenül zárul, a központi hatóság intézkedik a szükséges bírósági eljárás 
megindításának előkészítése iránt.  

Tartásdíj végrehajtása iránti kérelem előterjesztése esetén a központi hatóság közvetlenül 
folytatja le a megelőző eljárást, melynek keretében a kötelezettet értesíti a kérelem 
előterjesztéséről, és tájékoztatja a kérelem alapján teendő intézkedésekről, a tartásdíj 
végrehajtásával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá arról, hogy lehetősége van a 
tartásdíj önkéntes megfizetésére vagy halasztás, részletfizetés iránti kérelem előterjesztésére. 
Ha a kötelezett a központi hatóság által meghatározott határidőn belül eljuttatja a tartás 
önkéntes megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát és az esedékessé vált 
tartásdíj vagy egy részének megfizetéséről szóló igazolást, vagy kérelmet terjesztett elő 
halasztás, részletfizetés iránt, azt a központi hatóság továbbítja a megkereső külföldi központi 
hatóságnak, és felkéri a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatának beszerzésére. Ezt követően 
a központi hatóság a kérelmező nyilatkozata alapján jár el. Ha a tartásdíj önkéntes 
megfizetéséről határidőben nem érkezett nyilatkozat és igazolás, továbbá halasztási vagy 
részletfizetési kérelmet sem terjesztettek elő a kötelezett, vagy ha a kérelmező ezek ellenére is 
fenntartja kérelmét, az IM intézkedik a szükséges bírósági eljárás megindítása iránt. 

2.2.3. Különleges intézkedés iránti kérelem 
Az EuTR. 53. cikkével és a 2007. évi hágai egyezmény 7. cikkével összefüggésben a hazai 
feladatokat ugyancsak a Httv. pontosítja.  

Ha a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés a tartásra jogosult vagy kötelezett 
lakó- vagy tartózkodási helyének meghatározására irányul, a központi hatóság megkeresi a 
polgárok személyi adatait kezelő szervet a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó adat 
beszerzése érdekében, és a beszerzett adatot továbbítja a megkereső központi hatóságnak. 

Ha a különleges intézkedés megtétele iránti megkeresés a tartásra kötelezett jövedelmére, 
munkáltatójára, vagyonára vonatkozó adatok beszerzésére irányul, a központi hatóság az 
illetékes bírósági végrehajtót keresi meg.  
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A központi hatóság a származás megállapításához a gyámhatóság bevonásával nyújt 
segítséget, melyek a gyámhatósági feladatok között kerülnek részletezésre. 

A magyar központi hatóság az okirati vagy egyéb bizonyíték beszerzését, illetőleg irat 
kézbesítését célzó megkeresés teljesítését az erre vonatkozó nemzetközi szerződés, európai 
uniós jogi norma, viszonossági nyilatkozat vagy a nemzetközi jogsegély teljesítésére vonatkozó 
külön törvény szerint segíti elő. 

2.3. A költségkedvezmények 
Mind az EuTR., mind a 2007. évi hágai egyezmény nagyon széles költségkedvezményi hátteret 
biztosít a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítése kapcsán. 

Az EuTR. 46. cikke értelmében azonban valamennyi, a rendelet alapján a jogosult által 
előterjesztett, 21 éven aluli gyermek tartása iránti kérelem vonatkozásában (tartási határozat 
végrehajtása, gyermektartásdíj megállapítása, módosítása iránti kérelem, vagy a tartásdíj 
megállapítására irányuló kérelemmel együtt előterjesztett apaság megállapítása iránti kérelem) 
teljes költségmentességet kell biztosítani. Az EuTR. ezzel létrehoz egy „igen kedvező 
költségmentességi rendszert”.759 Az EuTR. 67. cikke szerint, amennyiben e 46. cikk alapján 
költségmentességben részesült fél pervesztes lesz, tőle a költségeket csak kivételesen lehet 
behajtani, ha anyagi helyzete ezt megengedi. 

E rendelkezésre tekintettel került sor a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésének 
módosítására, miszerint a tárgyi költségfeljegyzési jog szabályait csak akkor lehet alkalmazni, 
ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa a feleknek tárgyi 
költségmentességet nem biztosít. Az EuTR. szerinti költségmentesség ugyanis kiterjed a 
származás megállapításához szükséges orvosszakértői vizsgálat költségeire is (ami a magyar 
belső jog szerint a tárgyi költségfeljegyzési jog alól kivételnek minősül). 

Amennyiben Magyarországon élő kérelmező kíván más tagállamban tartási igényt 
érvényesíteni, 21 éven aluli gyermek tartására irányuló, a jogosult vagy törvényes képviselője 
által előterjesztett kérelem alapján indult ügyekben a fenti rendelkezésre tekintettel a másik 
tagállamban folyó eljárás ingyenes lesz a kérelmező számára, anélkül, hogy vagyoni-jövedelmi 
viszonyait vizsgálnák. Ez gyakorlatilag tárgyi költségmentességet jelent. Az EuTR. 46. cikke 
szerinti tárgyi költségmentesség azonban nemcsak a költségkedvezményt, hanem a 
költségkedvezményen túli jogi segítségnyújtást is (pártfogó ügyvédi képviselet és peren kívüli 
jogi segítségnyújtás) ingyenessé teszi a fél számára.760 

E privilegizált kérelmektől eltérő egyéb kérelmek (21 évnél idősebb gyermek tartására 
irányuló kérelmek, a kötelezett által benyújtott kérelmek, házastársi tartási, szülőtartási, egyéb 
rokontartási kérelmek) esetén a tagállamok vizsgálhatják a kérelmezők személyes 
költségmentességre jogosultságát. Ezért ilyen, más EU-tagállamba irányuló kérelmek esetén a 
 
759 EuTR. (36) preambulumbekezdés 
760 Wopera 2012, 295. 



 189 

magyarországi kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell egy kitöltött, a 8/2003/EK irányelv 
szerinti személyes költségmentességi nyomtatványt, ami elérhető az európai igazságügyi 
portálon. 

3. A gyámhivatalok feladatai 
3.1. Bevezetés 

A gyámhatóságoknak alapvetően két lényeges feladata van az EuTR.-ből és a 2007. évi hágai 
egyezményből fakadóan: egyfelől az IM mint központi hatóság megkeresése alapján eljár a 
külföldről érkező tartásdíj megállapítása, megváltoztatása vagy megszüntetése iránt 
előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos megelőző eljárás során, másfelől állam által 
megelőlegezett tartásdíj behajtása iránti kérelem kérelmezőjeként léphet fel.  

3.2. Megelőző eljárás 
Ha a külföldről érkező kérelem tartásdíj megállapítására, megváltoztatására vagy 
megszüntetésére irányul, a központi hatóság a tartási igény peren kívüli teljesítése érdekében a 
gyámhatóság közreműködésével megkísérli önkéntes teljesítésre vonatkozó megállapodás vagy 
kötelezettségvállalás létrehozását. A tartási igény peren kívüli teljesítése érdekében a központi 
hatóság a tartásdíjfizetésre-kötelezés vagy a tartásdíj felemelése iránti kérelmet továbbítja a 
kötelezett, a tartásdíj leszállítása vagy megszüntetése iránti kérelmet a belföldi jogosult 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságnak [Httv. 20. § (2) bekezdés]. 
A Httv. nem veszi számításba, hogy tartásdíj leszállítása és megszüntetése iránt a jogosult is, 
tartásdíj megállapítása és felemelése iránt a kötelezett is terjeszthet elő kérelmet, így az 
megelőző eljárást éppen az általában tényleges vitát nem hozó esetekben nem teszi lehetővé.  

A gyámhatóság a kérelemmel érintett személyt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 
belül személyesen meghallgatja és tájékoztatja a kérelem tartalmáról, a kérelem alapján teendő 
intézkedésekről, a tartásdíjfizetéssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint arról, 
hogy lehetősége van a tartásdíj önkéntes megfizetése vagy – a kérelem tartalmától függően – a 
tartásdíj megváltoztatása, megszüntetése iránti kérelem tárgyában nyilatkozatot tennie. A 
gyámhatóság a kérelemmel érintett személy tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe foglalja, melyet a kérelemmel érintett személy aláírásával lát el. A 
nyilatkozatnak – az érintettek (kérelmező, tartásra jogosult, kötelezett) személyi adatain és 
lakóhelyén kívül – a következőket kell tartalmaznia: a tartásdíj fizetésére vonatkozó 
kötelezettségvállaló vagy egyéb nyilatkozatot, vagy a tartásdíj megváltozása vagy 
megszüntetése iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatot; a tartási kötelezettség fajtáját; a 
megfizetni vállalt tartásdíj összegét, esedékességét, a tartásdíj-fizetési kötelezettség kezdő és 
befejező időpontját, vagy a megfizetni elfogadott tartásdíj összegét, esedékességét, időtartamát, 
vagy a tartásdíj fizetési kötelezettség megszűnésének elfogadását. 



 190 

A tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyvet a gyámhatóság – fordítás 
készítése nélkül – megküldi a központi hatóságnak. A kérelemmel érintett személy 
meghallgatásával és az erről magyar nyelven felvett jegyzőkönyv központi hatóságnak való 
megküldésével lezárul, kivéve, ha a kérelmező nyilatkozata alapján a kérelemmel érintett 
személy ismételt meghallgatása szükséges.761 Az IM tájékoztatja a megkereső külföldi központi 
hatóságot, és felkéri a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatának beszerzésére. Ezt követően a 
központi hatóság a kérelmező nyilatkozata alapján jár el. Ha a kérelemmel érintett személy 
nyilatkozatában foglaltakat a kérelmező elfogadta, a központi hatóság erről a kérelemmel 
érintett személyt tájékoztatja. 

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a kérelmező a tartási igényre vonatkozó kérelemmel együtt 
a származás megállapítására vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmet is előterjeszt. Ez 
esetben a gyámhatóság a kérelemmel érintett személy apai elismerő nyilatkozatának vagy a 
származás megállapítására irányuló kérelemre vonatkozó egyéb nyilatkozatának beszerzése 
iránt is intézkedik. Ha a gyámhivatalnak nem sikerül teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 
felvennie, erről haladéktalanul értesíti a központi hatóságot. Ha a központi hatóság arról 
tájékoztatja a gyámhivatalt, hogy a kérelmező fenntartja a származás megállapítására 
vonatkozó határozat hozatalára irányuló kérelmét, a gyámhivatal a gyermek képviseletére eseti 
gyámot rendel, és intézkedik a származás megállapítása iránti per indításához szükséges 
hozzájárulás megadása iránt, melynek eredményéről szintén értesíti a központi hatóságot.762 

Ha a tartásdíjjal kapcsolatos nyilatkozat beszerzése nem járt sikerrel, vagy a kérelmező a 
nyilatkozat megtétele ellenére is fenntartja kérelmét, a központi hatóság intézkedik a szükséges 
bírósági eljárás megindításának előkészítése iránt. 

3.3. Állami előleg behajtása iránti kérelem 
A 2007. évi hágai egyezmény 36. cikke és az EuTR. 64. cikke lehetővé teszi, hogy a tartás 
helyett nyújtott ellátások megtérítését kérő közintézmény kérelmére a kötelezett ellen hozott 
határozat, valamint a jogosult és a kötelezett közötti ügyben hozott határozat elismerése, 
végrehajthatóvá nyilvánítása vagy végrehajtása iránt kérelmet terjesszenek elő. A határozatok 
elismerésének és végrehajthatóvá nyilvánításának, valamint a határozatok végrehajtásának 
érdekében benyújtott kérelem szempontjából a „jogosult” kifejezés olyan közintézményt is 
magában foglal, amely a tartásra jogosult személy helyett jár el, vagy amely a tartás helyett 
nyújtott ellátások után visszatérítésre jogosult.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az állami előleg tárgyában döntő gyámhivatal az illetékes 
bíróságon kérelmet terjeszthet elő az EuTR. VI. sz. mellékletének kitöltésével a tartási határozat 
másik tagállamban való elismerése és végrehajtása iránt az állam által ténylegesen előlegezett 
 
761 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 169/A. § (2) bekezdés 
762 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 169/A. § (3)–(4) bekezdés 
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tartásdíj erejéig. A kérelemhez csatolni kell a tartási határozatot, annak I. vagy II. melléklet 
szerinti kivonatát, az állami előlegezésről szóló határozatot és a ténylegesen kifizetett összegről 
szóló igazolást. A kérelem előterjesztését megelőzően célszerű, ha a gyámhivatal előzetesen 
megkeresi az IM-et, amely tájékoztatást tud adni arról – akár a jogosult által indított tartási ügy 
adatai alapján, akár az adós jövedelmének-vagyonának felkutatására irányuló különleges 
intézkedés iránti megkeresés előterjesztésével –, hogy várható-e eredmény az állami előleg 
behajtására irányuló kérelem előterjesztésétől.  

A gyámhivatalok által előterjesztett ilyen kérelmek intézése a bíróság hatáskörébe tartozik, a 
bíróságok a Httv. 3–10. §-ai szerint járnak el. 

4. A bíróságok feladatai 
4.1. Bevezetés 

A Httv. többféle feladatot ró a bíróságokra is. Egyfelől a bíróság hatáskörébe utalja a 
magyarországi határozatokról hiteles kivonatok kiállítását, másfelől a külföldre irányuló 
kérelmek központi hatóságokhoz továbbításával kapcsolatos eljárás lefolytatását, végül a 
külföldről érkező kérelmekkel összefüggő bírósági eljárások lefolytatását. E hatáskörök 
bíróságokra telepítését a 2007. évi hágai egyezmény 6. cikk (4) bekezdése és az EuTR. 51. cikk 
(4) bekezdése teszi lehetővé.  

4.2. Kivonat kiállítása határozatról, perbeli egyezségről, közokiratról 
Az a bíróság, amely előtt az elismert tartási határozatra hivatkoznak, a bíróság az arra hivatkozó 
felet kötelezheti, hogy nyújtsa be az eredeti eljárás helye szerinti bíróság által – esettől függően 
az EuTR. I. vagy II. sz. mellékletében foglalt formanyomtatványt felhasználva – kibocsátott 
kivonatot [EuTR. 40. cikk (2) bekezdése].  

Ezzel összhangban mondja ki az EuTR. 48. cikk (3) bekezdése, hogy bármely érdekelt fél 
kérelmére az eredeti eljárás helye szerinti tagállam illetékes hatósága igazolást ad ki a perbeli 
egyezségről vagy a közokiratról, esettől függően az I. és II. sz. mellékletben, illetve a III. és IV. 
sz. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával. 

A magyarországi határozat, közokirat vagy perbeli egyezség más tagállamban történő 
végrehajtása érdekében az illetékes magyar hatóságnak igazolást kell kiállítania a határozatról, 
közokiratról vagy perbeli egyezségről. Az igazolás kiállításának kötelezettségét a magyar belső 
jogban a Vht. 31/C. §-a írja elő. 

Az EuTR. kifejezetten csak a közokirat és a perbeli egyezség vonatkozásában írja elő az 
igazolás kiállításának kötelezettségét, a határozatról a kivonat kiállításának kötelezettsége az 
EuTR. 20. cikk (1) bekezdés b) pontjából csak közvetett módon következik. 

A bírósági határozatról és a perbeli egyezségről az EuTR. I., illetőleg II. mellékletében foglalt 
formanyomtatványon kell kiállítani az igazolást attól függően, hogy a határozat vagy perbeli 
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egyezség a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásnak alávetett-e (II. melléklet) vagy sem (I. 
melléklet). A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásnak nincsenek alávetve a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv hatálya alá tartozó tagállamok, ha a tartási marasztalást tartalmazó határozat 
(jóváhagyott perbeli egyezség) 2011. június 18. napjától keletkezett, és a határozat meghozatala 
során a jegyzőkönyv garanciális szabályait alkalmazták. A 2011. június 18. előtt indult 
eljárásokban hozott tartási határozatok másik tagállamban történő végrehajtására a IV. fejezet 
2. szakasza szerinti exequatur-eljárást követően kerülhet sor, és ez az exequatur-eljárás 
alkalmazandó a brit tartási határozatokra, mivel a brit bíróságok nem alkalmazzák a hágai 
jegyzőkönyvet a 2011. június 18. után indult eljárásokban sem.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első fokon eljárt magyar bíróság a 2011. június 18. előtt 
indult eljárásokban az exequatur-eljárás alkalmazásával végrehajtandó magyar tartási 
határozatok másik uniós tagállamban történő végrehajtásához az EuTR. II. számú melléklete 
szerinti kivonatot, míg a 2011. június 18. napján vagy azt követően indult eljárásban hozott, 
exequatur nélkül végrehajtandó magyar tartási határozatok másik tagállamban történő 
végrehajtásához az EuTR. I. számú melléklete szerinti kivonatot állítja ki a határozatról. 

A közokiratról az EuTR. III., illetőleg IV. számú mellékletében foglalt formanyomtatványon 
kell kiállítani az igazolást attól függően, hogy a határozat vagy a perbeli egyezség a 
végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásnak alávetett-e (IV. melléklet) vagy sem (III. melléklet). E 
vonatkozásban szintén a fenti időpont a vízválasztó. 

A kivonat kiállításának alapvető feltétele, hogy az alapeljárás helye szerinti tagállamban a 
határozat (perbeli egyezség, közokirat) végrehajtható legyen. 

Hazánkban a kivonatot határozat vagy perbeli egyezség esetén az első fokon eljárt bíróság 
állítja ki [Vht. 31/C. § (1) bekezdés e) pont], közokirat esetében a közokiratot kiállító hatóság 
székhelye szerint illetékes helyi bíróság, ha pedig a közokiratot közjegyző állította ki, továbbá 
a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó végzés és a közjegyző által jóváhagyott – a 
bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezség esetén a közjegyző állítja ki [Vht. 31/C. § (2) 
bekezdés c) pont]. A kivonat több alkalommal is kiállítható [Vht. 31/C. § (5) bekezdés]. A 
kivonat kiállítása iránti bírósági eljárás illetékmentes [Itv. 57. § (1) bekezdés u) pont]. 

4.3. A külföldre irányuló kérelmek továbbítása 
A határon átnyúló tartási ügyekben a külföldre irányuló kérelmek központi hatósághoz történő 
továbbítása a bíróságok hatáskörébe tartozik. A bíróságnak a kérelem központi hatóság részére 
történő továbbítására szolgáló eljárása polgári nemperes eljárás, melyre elsősorban a Httv. 
rendelkezéseit (3–10. §), amennyiben pedig a Httv. eltérően nem rendelkezik, a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szabályait a polgári nemperes eljárás 
sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.  

A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző a bíróság hatáskörébe utalt bármely eljárási 
cselekményt elvégezhet. [Httv. 4. § (1)–(2) bekezdés] 
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4.3.1. Hatáskör és illetékesség 
A Magyarországon lakó vagy tartózkodó kérelmező kérelmének továbbítása ügyében a 
kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság jár el. 
A kérelmet a bíróságnál kell előterjeszteni.763 

A tartásdíj fizetésére kötelező belföldi bírósági határozat külföldi államban történő elismerése 
és végrehajthatóságának megállapítása vagy végrehajtása iránti kérelem továbbítása ügyében – 
ideértve az ilyen kérelemmel egyidejűleg előterjesztett más kérelmet is – az első fokon eljárt 
bíróság jár el. A kérelmet a bíróságnál kell előterjeszteni. [Httv. 3. § (1)–(2) bekezdés] 

4.3.2. A kérelem előterjesztése 
A kérelmet írásban kell előterjeszteni. Ha a kérelem előterjesztésére az EuTR. vagy a központi 
hatóság nyomtatványt rendszeresített, a kérelmet a nyomtatvány kitöltésével kell előterjeszteni. 
Ez ténylegesen az adott esetben szükséges nyomtatványok kitöltését jelenti.764 A 
nyomtatványok kitöltéséhez az IM gyakorlati útmutatója nyújt segítséget. 

A bíróság a személyesen, jogi képviselő nélkül eljáró kérelmezőt a kérelem előterjesztésének 
módjáról, a kérelemben közlendő adatokról tájékoztatja, a nyomtatványok kitöltésében részére 
segítséget nyújt, illetőleg a kérelem tárgyában szükség esetén meghallgathatja a kérelmezőt. 

Ha a kérelem hiányos vagy más okból kiegészítésre, kijavításra szorul, a bíróság hiánypótlást 
rendel el. Nincs szükség hiánypótlásra, hanem a bíróság hivatalból gondoskodik a mellékelendő 
bírósági iratok kérelemhez történő csatolásáról, és a szükséges bírósági igazolások, 
tanúsítványok kiállításáról, vagy ennek érdekében az illetékes bíróságot, hatóságot keresi meg. 
(Httv. 5–6. §) A bíróság tartási kérelem továbbítása esetén kérelem nélkül is kiállítja az EuTR. 
I. vagy II. sz., illetőleg a III. vagy IV. sz. melléklete szerinti kivonatot, továbbá kiadja a 
határozat egy hiteles kiadmányát és igazolja a költségmentesség fennállását.  

A kérelemhez feltétlenül csatolni kell a megkeresett tagállam központi hatóságának adott 
meghatalmazást. A meghatalmazás formájára és szövegezésére az IM gyakorlati útmutatója 
nem kötelező érvényű ajánlást fogalmaz meg. 

4.3.3. Költségmentesség 
Az EuTR. által privilegizált esetben, vagyis a 21 éven aluli gyermek tartása iránti kérelem 
előterjesztésekor a költségmentesség alanyi jogon illeti meg a kérelmezőt, erről külön 
határozatot hozni nem kell, a jogosultságnak azonban a kérelemből ki kell derülnie.  

Minden más esetben a kérelmezőnek költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet kell 
előterjesztenie a magyarországi szabályok alapján. A kérelmező részére engedélyezett 
 
763 A 2011. évi LXVII. törvény indokolása 
764 Kerekes Szilvia: Gyermektartásdíjat megállapító határozatok hazai és külföldi végrehajtásának elméleti és 
gyakorlati kérdései. Debreceni Jogi Műhely, 2012/3. sz. 
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költségmentesség a kérelemnek a megkeresett külföldi állam központi hatóságához történő 
továbbításáig, illetve ezt követően a kérelem teljesítése érdekében szükségessé váló újabb irat- 
vagy adattovábbítás tekintetében illeti meg a kérelmezőt. 

Ha a kérelmező költségmentességben részesül, az iratok idegen nyelvre történő fordításának 
költségeit a bíróság előlegezi, és az állam viseli. 

Ha a kérelmező részére a bíróság nem engedélyezett költségmentességet, a kérelmező köteles 
a fordítás előrelátható költségeinek megelőlegezésére. A bíróság felhívásának megfelelően a 
költségeket bírósági letétbe kell helyezni. 

A bíróság a szakértői díj megállapítására és kifizetésére vonatkozó szabályok megfelelő 
alkalmazásával jár el a fordítási költség megállapítása és kifizetése során. (Httv. 8–9. §) 

A határon átnyúló tartási ügyekben a tartási igénnyel kapcsolatos kérelem központi 
hatósághoz történő továbbítása iránti eljárás illetékmentes [Itv. 57. § (1) bekezdés v) pont]. 

4.3.4. Határozatok a kérelem tárgyában 
A bíróság a kérelem központi hatóság részére történő továbbítását végzéssel elutasítja, ha a 
kérelem nem tartozik az EuTR., a 2007. évi hágai egyezmény vagy viszonossági nyilatkozat 
hatálya alá. A végzést indokolni kell, és ellene fellebbezésnek van helye. 

A bíróság az eljárást – kivéve a költségmentesség esetét – megszünteti akkor is, ha a 
kérelmező a fordítás költségeit felhívásra nem előlegezte meg. A végzést indokolni kell, és 
ellene fellebbezésnek van helye.  

Ha a kérelem továbbítása elutasításának vagy az eljárás megszüntetésének nincs helye, a 
bíróság a hiánytalan kérelmet és mellékleteit megküldi a központi hatóságnak, és értesíti arról, 
hogy a kérelmezőt költségmentességben részesítette vagy a fordítási költségek letétbe 
helyezésére sor került.  

A kérelemnek és mellékleteinek a továbbítására végzéssel kerül sor, azonban azt indokolni 
nem kell, és ellene fellebbezésnek sincs helye. Az EuTR. VI. sz. mellékletén előterjesztett 
végrehajtási kérelemhez mellékelni kell: 
 az EuTR. I. vagy II. sz. melléklete szerint kiállított kivonatot; 
 a határozat vagy egyezség egy végrehajtási záradékkal ellátott hiteles kiadmányát (ha 

rendelkezésre áll, akkor az idegen nyelvűt is); 
 a hátralékról szóló iratot; 
 a külföldi központi hatóságnak adott meghatalmazást; 
 értesítést arról, hogy a kérelmezőt költségmentességben részesítette (a végzés egy 

példányával) vagy arról, hogy a fordítási költségek letétbe helyezésére sor került; 
 a tartásra szoruló gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát és 

iskolalátogatási igazolást. 
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4.4. Külföldről érkező kérelmek 
A tartásra jogosult kérheti a határozat elismerését és/vagy végrehajtását, tartásdíjat 

megállapító határozat hozatalát vagy a korábbi határozat módosítását (tartásdíj felemelése, 
leszállítása, megszüntetése), függetlenül attól, hogy az alaphatározatot melyik tagállamban 
hozták. A tartásdíj-fizetésre kötelezett kérheti az olyan határozat elismerését, amely egy előző 
határozatnak a megkeresett tagállamban való végrehajtása felfüggesztéséhez vagy 
korlátozásához vezet, továbbá a korábbi határozat módosítását (tartásdíj leszállítása, 
felemelése, megszüntetése), függetlenül attól, hogy az alaphatározatot melyik tagállamban 
hozták. 

Az IM a külföldről érkező tartásdíj megállapítása, módosítása vagy megszüntetése iránti 
kérelmeket az illetékes gyámhatóságnak küldi meg, amely a peres eljárást elkerülését célzó 
megelőző eljárást folytat le. Ha a gyámhatósági eljárás eredménytelenül zárul, akkor a központi 
hatóság intézkedik a szükséges bírósági eljárás megindításának előkészítése iránt. A központi 
hatóság a kérelmező jogi képviseletének biztosítása érdekében értesíti a kérelem 
előterjesztéséről a perre hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság székhelye szerinti jogi 
segítségnyújtó szolgálatot, a kérelmező részére kirendelt pártfogó ügyvédnek pedig megküldi 
a jogi képviselet ellátásához szükséges iratokat. A felperes képviseletében eljárva a pártfogó 
ügyvéd kötelessége a kereset előterjesztése. 

A tartásdíj végrehajtása iránti kérelem előterjesztése esetén a központi hatóság közvetlenül 
folytatja le az megelőző eljárást, és ha a kötelezett az IM felhívására a tartás önkéntes 
megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát és az esedékessé vált tartásdíj vagy 
egy részének megfizetéséről szóló igazolást, továbbá halasztási vagy részletfizetési kérelmet 
sem terjesztett elő, vagy ha a kérelmező ezek ellenére is fenntartja kérelmét, a központi hatóság 
a kérelmező jogi képviseletének biztosítása érdekében értesíti a kérelem előterjesztéséről az 
eljárásra hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság székhelye szerinti jogi segítségnyújtó 
szolgálatot, a kérelmező részére kirendelt pártfogó ügyvédnek pedig megküldi a jogi képviselet 
ellátásához szükséges iratokat. A végrehajtást kérő képviseletében eljárva a pártfogó ügyvéd 
kötelessége a végrehajtási kérelem előterjesztése. 

5. Az európai tartási rendelet hazai alkalmazásával kapcsolatos problémák 
Az európai tartási rendelet alkalmazásával kapcsolatos központi hatósági feladatok 
részletezésére hivatott Httv. nem mentes a hiányosságoktól és a hibáktól. 

a) Habár az EuTR. valóban támogatja a pert megelőző mechanizmusokat [EuTR. 45. cikk a) 
pont, 51. cikk (2) bekezdés d) pont], mindazonáltal kétséges a Httv. által bevezetett megelőző 
eljárás mint „elterelés” hatékonysága. Mivel a tartásdíj önkéntes megfizetése vagy – a kérelem 
tartalmától függően – a tartásdíj megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése iránti kérelem 
tárgyában tett „nyilatkozat” teljesítése a nyilatkozó „jószándékától” függ, és az abban foglaltak 
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– ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában – nem végrehajthatóak, így jelentős csorbát 
szenvedhet az EuTR. (9) preambulumbekezdésében megfogalmazott uniós célkitűzés. Eszerint 
„a tartásra jogosultak számára lehetővé kell tenni, hogy ügyükben a tagállamokban nehézség 
nélkül kerüljön sor határozathozatalra, és a határozat a többi tagállamban további alaki 
követelmények nélkül automatikusan végrehajtható.” A magyarországi megelőző eljárás éppen 
a végrehajtható határozat meghozatalát húzza, nehezíti el. Emiatt kétséges az is, hogy az uniós 
joggal egyáltalán összeegyeztethető-e a gyámhatósági, illetve központi hatósági megelőző 
eljárás. 

b) A Httv.-nek a külföldre irányuló, tartásdíjigények végrehajtását célzó kérelmekre 
lefektetett eljárási mechanizmusa ellentétesnek tűnik az európai tartási rendelettel. Az M. S. 
ítéletben rögzítettek szerint az EuTR. lehetővé teszi a tartásra jogosult számára azt, hogy a 
végrehajtási kérelmét közvetlenül terjessze elő a másik tagállam végrehajtás elrendelésére 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága előtt.765 Márpedig a Httv. 3. § (1) bekezdése 
egyértelműen kimondja, hogy a tartási igénnyel kapcsolatos kérelmeket a kérelmező lakó-, 
tartózkodási vagy munkahelye szerint illetékes bíróságon kell előterjeszteni, a bíróság a 
hiánytalan kérelmet továbbítja a magyar központi hatósághoz, a magyar központi hatóság pedig 
a kérelmet a végrehajtás érdekében megkeresett tagállam központi hatóságának küldi meg. 
Ráadásul a Httv. a bíróságnak megadja a lehetőséget a kérelem továbbításának elutasítására és 
az eljárás megszüntetésére is, a központi hatóságnak pedig szintén lehetősége van a kérelmet 
elutasítani. E szabályozás alapján a tartásdíj behajtása iránti kérelem csak közvetett módon és 
többszörös szűrővel juthat el a végrehajtás államába, nyilvánvalóan gátolva ezzel a kérelmező 
gyors és hatékony végrehajtáshoz való jogát. 

c) A megelőző eljárás lefolytatására a Httv. nem határoz meg határidőt, mint ahogy arra sem, 
hogy a központi hatóságnak mennyi időn belül kell érdemi intézkedést tennie a kérelem 
központi hatósághoz való beérkezésétől számítva. Álláspontom szerint ezt feltétlenül pótolni 
kell.  

d) A magyar szabályozás hallgat arról, hogy magyar központi hatóság az eljárás megindítása 
előtt az ideiglenes vagy biztosítási intézkedés meghozatalához miként nyújt segítséget. Noha a 
hatályos Pp. 156. §-a tartalmaz az ideiglenes intézkedésre, a Vht. 185. §-a, 186. § (3) bekezdése 
és 187. § (3) bekezdése a biztosítási intézkedésre irányuló rendelkezéseket, ezek mindegyike 
csak egy folyamatban lévő eljáráshoz vagy meglévő határozathoz kapcsolódhat. Ez olyan 
joghézag, amely mindenképpen kitöltendő a magyar jogalkotó részéről. A 2018. január 1. 
napján hatályba lépő új Pp. az ideiglenes intézkedés körében meg fogja oldani ezt a problémát, 
hiszen az új Pp. 108. §-a a perindítás előtt is lehetővé teszi ideiglenes intézkedés meghozatalát. 
A biztosítási intézkedés tekintetében a joghézag azonban továbbra is fennáll.  

e) Téves az IM gyakorlata a Magyarországról külföldre irányuló végrehajtási kérelmek 
továbbítása kapcsán az IM tájékoztatóban leírt költségmentesség engedélyezésének 
 
765 M. S. ítélet, C–283/16, EU:C:2017:104, 40–41. 
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megkövetelése tekintetében. Az IM tájékoztató szerint „a kérelem előterjesztésével 
kapcsolatban felmerülnek fordítási költségek, amelyek viseléséről a kérelmet felvevő 
bíróságnak rendelkeznie kell. Amennyiben a bíróság a kérelmezőt személyes 
költségmentességben részesíti, a fordítási költségeket a bíróság előlegezi és az állam viseli. 
Ellenkező esetben a kérelmező köteles a fordítás előrelátható költségeinek bírósági letétbe 
helyezésére.” Az IM ezért minden ügyben – beleértve a privilegizált kérelmeket is – 
megköveteli vagy a költségmentességről rendelkező végzés megküldését vagy a fordítási díj 
előlegezéséről szóló tájékoztatást. A megítélésem szerint az IM jogértelmezése téves, hiszen a 
közvetlenül hatályos rendelet kifejezett rendelkezése (EuTR. 46. cikk) a privilegizált kérelmek 
esetében az egész eljárást költségmentessé teszi, aminek nyilvánvaló indoka a gyermektartásdíj 
céljában rejlik. 
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NYOLCADIK RÉSZ 

EREDMÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK 

XV. fejezet 

A határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítésének jelenlegi állása 

1. A hágai eredmények 
A 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv elfogadásával a Hágai Konferenciának sikerült 
előremutató módon megreformálnia a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítését. A 
korábbiakhoz képest lényegesen differenciáltabb és modernebb szabályozás alkalmas arra, 
hogy a kitűzött célt, nevezetesen a tartási követelések hatékony érvényesítését biztosítsa. 

A 2007. évi hágai egyezmény az államok közötti együttműködést helyezi az egyezmény 
kirakatába, amely szimbolikusan is hitet tesz amellett, hogy a tartásdíjigények behajtásának 
hatékonysága, így az egyezmény tényleges sikeressége alapvetően az államközi együttműködés 
színvonalától függ. Ezért fontos kérdés, hogy miként ösztönözhető és tehető olajozottá a 
központi hatóságok közötti együttműködés. Ezzel kapcsolatban többen tapintanak rá a 2007. 
évi hágai egyezmény egyik gyenge pontjára, nevezetesen arra, hogy egy adott részes állam 
központi hatósága a határon átnyúló tartásdíjigény-érvényesítések „motorja”, a központi 
hatóságok megfelelő és hatékony működése pedig jelentősen függ a pontosan megfogalmazott 
nemzetközi elvárásoktól, minimumsztenderdektől és a rendelkezésre bocsátott anyagi 
forrásoktól, ezek kapcsán a 2007. évi hágai egyezmény szabályozása viszont híján van.766 
Kétségtelen, hogy a 2007. évi hágai egyezménynek e vonatkozásban van hova fejlődni, de az 
1956. évi New York-i egyezményhez képest az új szabályozás mindenképpen új mérföldkőnek 
tekinthető. 

A nemzetközi jogforrások egyik klasszikus sikerességi fokmérője a hozzá csatlakozó államok 
száma. E tekintetben mind a 2007. évi hágai egyezmény, mind a 2007. évi hágai jegyzőkönyv  
túlszárnyalta „elődeit”, hiszen a 2007. évi hágai egyezménynek jelenleg 35 állam (szervezet), 
a 2007. évi hágai jegyzőkönyvnek 28 állam (szervezet) részese. A 2007. évi hágai egyezmény 
esetében külön kiemelendő, hogy az egyezményhez csatlakozott az Amerikai Egyesült Államok 
is, ami jelentős nemzetközi magánjogi sikerként könyvelhető el. 

 
766 Walker 2015, 239–245.;  
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A Hágai Konferencia „meghallotta” a szerződő államok „segélykiáltását” a korábbi hágai 
egyezmények gyakorlati alkalmazásának nehézségeivel kapcsolatban, és egy ideje változtatott 
azon a rossz szokásán, hogy egy-egy egyezmény elfogadása, valamint a csatlakozások 
előmozdítása és nyilvántartásba vétele után lényegében magára hagyta a szerződő államokat a 
jogforrás értelmezése és mindennapi alkalmazása során felmerülő problémáikkal.767 A Hágai 
Konferencia több hatékony eszközzel kívánja előremozdítani az új jogforrások megfelelő 
működését. Az egyik ilyen eszköz az egységes értelmezés követelményének rögzítése [2007. 
évi hágai egyezmény 53. cikke és 2007. évi hágai jegyzőkönyv 20. cikke], amely a szabályok 
nemzetközi szintű következetes alkalmazását várja el.768 Ehhez nyújt segítséget a 2007. évi 
hágai egyezményben és jegyzőkönyvben rögzített másik eszköz, nevezetesen az egyezmény, 
illetőleg a jegyzőkönyv gyakorlati működésének felülvizsgálata, amelynek érdekében a Hágai 
Konferencia főtitkára rendszeresen összehív egy különbizottságot a bevált gyakorlatok 
ösztönzése céljából. A szerződő államok kötelesek együttműködni a Hágai Konferenciával az 
egyezmény, valamint a jegyzőkönyv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos információk – 
ideértve a statisztikákat és ítélkezési gyakorlatot is – összegyűjtése terén [2007. évi hágai 
egyezmény 54. cikke és 2007. évi hágai jegyzőkönyv 21. cikke]. 

Mindez azt jelenti, hogy a Hágai Konferencia Állandó Irodája aktív vezető szerepet játszik a 
„jó gyakorlatok” összegyűjtésében, értékelésében és terjesztésében. Ennek során kihasználja az 
államokkal, a nemzetközi szervezetekkel, egyetemekkel és tudományos központokkal fennálló 
kapcsolati tőkéjét, a modern technika vívmányait, elektronikus alkalmazásokat és adatbázisokat 
stb.769 Az Állandó Iroda több csatornán keresztül (pl. konferenciák, előadások szervezése, 
jelentések készítése) elősegíti az egyezmény és a jegyzőkönyv terjesztését és megismertetését; 
segítséget nyújt a szerződő államoknak az egyezmény és a jegyzőkönyv alkalmazásához és 
értelmezéséhez, melynek körében a Hágai Konferencia honlapján közzétette az előkészítő 
dokumentumok jelentős részét, a magyarázó jelentéseket, továbbá kifejezetten a 
jogalkalmazókat megcélozva egy részletes Gyakorlati kézikönyvet készíttetett és tett közzé. Az 
Európai Unió segítséget nyújtott a jelentések és a Gyakorlati kézikönyv uniós tagállami 
nyelvekre történő lefordításában, így azok számos nyelven elérhetők.770 Az Állandó Iroda 
dolgozik a nemzetközi gyermekelviteli eljárásoknál már bevált, INDICAT-hoz hasonló 
adatbázis létrehozásán, amely a befejezett nemzetközi tartási ügyeket fogja tartalmazni, és 
amely az esetek elemzését, feldolgozását, a jó és rossz gyakorlatok kiszűrését fogja segíteni. 
Egy ideje tesztelés alatt áll a nemzetközi gyermekelviteli ügyek elektronikus intézését lehetővé 
tevő iChild felülethez hasonló, a Hágai Konferencia és az Európai Unió közös projektjeként 
megvalósuló iSupport platform, amelynek célja a határon átnyúló tartásdíjigények behajtásának 
gyors, hatékony és gazdaságos ügyintézése zártláncú, biztonságos elektronikus hálózaton 
 
767 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 669. 
768 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 666. 
769 Rapport Borrás–Degeling, para. 669. 
770 https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=4898; https://www.hcch.net/fr/publications-
and-studies/details4/?pid=6095 
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keresztül, függetlenül attól, hogy az ügyben az EuTR.-t vagy a 2007. évi hágai egyezményt kell 
alkalmazni.771 

Mindent összevetve, a 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv első évtizede a komoly 
erőfeszítésekről szólt, aminek számos részeredménye már kézzel fogható. Vélhetően a 
következő évtizedben már a statisztikai adatok által alátámasztott sikertörténetről is számot 
lehet adni. 

2. Az európai tartási rendelet eredményei 
2.1. A tartási rendelet működésének első éve 

Az Európai Unió Bizottsága megbízásából az Aberdeeni és a Heidelbergi Egyetem kutatói 
2013-ban egy empirikus kutatást végeztek az európai tartási rendelet működésének első évéről. 
Az EuTR. alkalmazhatóságának kezdő időpontját (2011. június 28.) követően néhány hónappal 
a kutatócsoport által meghatározott szempontok alapján kidolgozott statisztikai kérdőív 
kiküldésére került sor valamennyi tagállam központi hatóságához a 2011. október 1-je és 2012. 
szeptember 30-a közötti vizsgálati időszakra vonatkozó, határon átnyúló tartási kérelmekkel 
kapcsolatos adatok szolgáltatása végett. Az adatgyűjtés kiterjedt a beérkező és a továbbított 
kérelmekre egyaránt. 

A vizsgált időszakban összesen 4102 határon átnyúló tartási kérelem továbbítására került sor 
az Európai Unió tagállamaiban, ami lényegesen alulmúlta a várakozásokat. A kérelmek vártnál 
alacsonyabb száma az új szisztéma ismeretének hiányára volt visszavezethető, vagyis végső 
soron arra, hogy az új rendelet bevezetéséhez nem társult megfelelő és széleskörű 
tájékoztatás.772  

Mindazonáltal mégis kézzelfogható a fejlődés, ha összevetjük e kutatás számadatait a 2003-
ban közzétett hatástanulmánnyal.773 Anglia és Wales (862), valamint Németország (824) 
fogadta a legtöbb kérelmet, ami önmagában nem meglepő, hiszen lakosságszámát tekintve 
Németország az első, míg az Egyesült Királyság a harmadik helyen áll az Európai Unióban. 
Ugyanakkor érdekes, hogy az Egyesült Királysággal kb. azonos lakosságszámú, az Európai 
Unióban második helyen álló Franciaországba és negyedik helyen álló Olaszországba 
lényegesen kevesebb kérelmet továbbítottak: Franciaország 178, míg Olaszország mindössze 
121 kérelmet fogadott, mellyel a beérkező kérelmek listáján a 6. és a 13. helyet foglalják el. 
 
771 Az iSupport alkalmazás fejlesztése a következő honlapon kísérhető figyelemmel: https://www.hcch.net 
/en/instruments/conventions/isupport1. A projekt részletes bemutatását részletesen ld.: Lortie, Philippe: 
Developing an Electronic Case Management and Communication System for the 2007 Hague Child Support 
Convention and 2009 EU Maintenance Regulation – The iSupport Project. In Paul Beaumont – Burkhard Hess – 
Lara Walker – Stefanie Spancken (eds.): The Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide. Hart Publishing, 
Oxford, 2014. 275–284. 
772 Walker 2015, 30. 
773 Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe. International Network of Lawyers, 
2003. A főbb megállapításokat ld.: II. fejezet 5.2.1. pont alatt. 



 201 

Ezzel szemben például a lakosságszám tekintetében az Unió 18. helyén álló Írország a beérkező 
kérelmek rangsorában a 3. helyen áll. Ezekből az adatokból nyilvánvalónak tűnik az a 
következtetés, hogy nem áll fenn közvetlen kapcsolat egy tagállam lakosságszáma és a 
beérkező kérelmek mennyisége között.774 

A továbbított kérelmek tekintetében toronymagasan Lengyelország áll az első helyen (1752), 
a második Finnország (324), a harmadik Ausztria (231). Finnországból a kérelmek 40 %-át 
Észtországba, Ausztriából a kérelmek 62 %-át Németországba továbbították, ami a földrajzi 
közelség és az intenzív gazdasági kapcsolatok miatt nem meglepő. Ugyanakkor a lengyel 
kérelmek 31 %-át Angliában, 27 %-át Németországban, további 10-10 %-át Hollandiában és 
Írországban fogadták, ami megerősíti azt a korábban már feltárt összefüggést, hogy a 
tagállamok közötti migráció és a kötelezettek fizetési hajlandósága – amely utóbbi mögött pedig 
az adott nép szociális, kulturális és jogi szokásai is meghúzódnak – jelentős hatást gyakorol a 
tartási kérelmek számának alakulására. 

2.2. Heidelbergi konferencia 
2013. március 5-8. napjai között Heidelbergben került megrendezésre a Tartásdíj behajtása az 
Európai Unióban és világszerte címmel összehívott, világméretű, több mint 230 kutató 
részvételével megrendelezett konferencia. A konferencia azt célozta, hogy felhívja a figyelemet 
a tartásdíj behajtása tárgyában létrejött új nemzetközi jogforrásra, továbbá hogy a résztvevők 
megoszthassák első tapasztalataikat a 2007. évi hágai egyezménnyel, valamint az EuTR.-rel 
kapcsolatban. Az EuTR. kapcsán a konferencia értékelte a fent ismertetett empirikus kutatás 
adatait is. 

A konferencia több gyakorlati problémára mutatott rá az EuTR. alkalmazásával kapcsolatban, 
amely az EuTR. felülvizsgálatát igényli. Általános tapasztalat, hogy az EuTR. szabályozása 
helyenként rugalmatlan, más kérdésekben pedig hézagos. Így például az EuTR. túlfeszítette az 
adatvédelmi szempontokat, aminek áldozatul esett az az alapvetően helyes és a 2007. évi hágai 
egyezményben megfelelően kivitelezett szándék, hogy az igényérvényesítés megkönnyítése 
érdekében lehetővé kell tenni az ismeretlen helyen tartózkodó kötelezett felkutatását, és az adat 
jogosult általi – célhoz kötött – megismerését. A kidolgozott formanyomtatványok helyenként 
túlbonyolítottak, azok egyszerűsítésére van szükség. Több állam beszámolt arról is, hogy a 
központi hatósági ügyintézés nagyon merev. 

Hiányos, illetve nem világos az EuTR. szabályozása a közintézmények igényérvényesítésével 
kapcsolatos joghatósági rendelkezések, valamint a peren kívüli ügyintézés tekintetében. 

Igényként fogalmazódott meg a jó gyakorlatok hozzáférhetővé tétele, a továbbképzések 
szervezése, valamint egy kommunikációt és segítségnyújtást lehetővé tevő globális hálózat 
létrehozása. 

 
774 Walker/Beaumont 2014, 342. 
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A Heidelbergi Konferencia eredményeit és előadásait egy informatív honlapon tették 
közzé.775 

 
  

 
775 http://www.childsupport-worldwide.org/heidelbergbr-conferencebr-5-8-march-2013.html 
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XVI. fejezet 

Kihívások a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítése során – A 
kutatás végkövetkeztetései 

A) Általános következtetések 

1. A tartásdíjak határon átnyúló érvényesítésének nemzetközi jogi útkeresése csaknem egy 
évszázadra tekint vissza. Nemzetközi szinten először a Nemzetek Szövetsége indítványára az 
Unidroit döntött úgy, hogy a témában nemzetközi jogi reakcióra van szükség (1929). A második 
világháború előtt az Unidroit keretében, majd a világháború lezárulásával az Egyesült 
Nemzetek Szervezete keretében zajlottak a munkálatok egy nemzetközi jogi jogforrás 
kiérlelésére. Végül az 1950-es években három nemzetközi jogforrás is született: az ENSZ 
égisze alatt a részes államok hatóságai közötti együttműködésre fókuszáló New York-i 
egyezmény (1956), míg a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (a továbbiakban: Hágai 
Konferencia) keretében a gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jogról szóló hágai 
egyezmény (1956), valamint a gyermektartási határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló hágai egyezmény (1958). 

 
2. A nemzetközi tartásdíjigény-érvényesítés területén született egyezmények közül 

mindmáig az 1956. évi New York-i egyezmény a legsikeresebb, ami az egyezményhez 
csatlakozó államok számát és nemzetközi reprezentativitását illeti. A Hágai Konferencia 
ugyanakkor azon volt, hogy a hágai egyezményeket e területen továbbfejlessze a minél 
szélesebb körű csatlakozás és a minél szofisztikáltabb nemzetközi együttműködés elérése 
érdekében. Ezért 1973-ban mind a kollíziós jogi, mind a végrehajtási egyezmény megújult. Az 
1973. évi hágai egyezmények már sikeresebbek voltak, de egy-két kivételtől (pl. Japán, 
Ausztrália) eltekintve megmaradtak a regionális európai egyezmények kategóriájában. Az 
európai integráció kiépülése és terjeszkedése pedig csökkentette a hágai egyezmények 
jelentőségét. 

 
3. A XX. század második felének végére a tartásdíjak határon átnyúló érvényesítése 

területén elburjánzott a nemzetközi jogforrások száma, és a kisebb káoszban való rendteremtést 
a Hágai Konferencia vállalta magára. A több, mint tízéves munka végeredménye két jogforrás 
lett: a 2007. évi hágai egyezmény és a 2007. évi hágai jegyzőkönyv. E jogforrások a külföldi 
tartási határozatok elismerését és végrehajtását, az államközi együttműködést és az 
alkalmazandó jog szabályozását is lefedik. A 2007. évi hágai egyezmény 2013. január 1-jén, 
míg a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 2014. október 8-án lépett hatályba, így támogatottságuk 
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értékelése még elhamarkodott lenne. Mindenesetre a csatlakozások számát tekintve mind az 
egyezmény, mind a jegyzőkönyv már most sikeresebb hágai elődeinél. Az igazsághoz azonban 
az is hozzátartozik, hogy a 2007. évi hágai egyezményben jelenleg részes 35 államból 34 
európai állam, azonban az európai „regionális” egyezmény skatulyájából kitörés reményét az 
jelentheti, hogy 2016 őszén az Amerikai Egyesült Államok is megerősítette az egyezményt, és 
az 2017. január 1-jén az USA-ban is hatályba lépett. Az optimista hangok szerint az USA 
csatlakozása fellendíti az egyezményhez csatlakozás nemzetközi kedvét, így a 2007. évi hágai 
egyezmény igazi nemzetközi egyezménnyé avanzsálhat. 

 
4. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv 

nemzetközi „lefedettsége”, e két jogforrással a Hágai Konferenciának sikerült előremutató 
módon megreformálnia a határon átnyúló tartásdíjigények érvényesítését. A korábbiakhoz 
képest lényegesen differenciáltabb és modernebb szabályozás – hibái ellenére – alkalmas arra, 
hogy a kitűzött célt, nevezetesen a határon átnyúló tartási követelések hatékony érvényesítését 
biztosítsa. 

 
5. A 2007. évi hágai egyezmény a nemzetközi tartás területén nemcsak a korábbi négy 

hágai egyezményt reformálta meg és váltotta fel, hanem az 1956. évi New York-i egyezmény 
által szabályozott államközi együttműködést is inkorporálta, egyben azt látványosan 
modernizálta. A 2007. évi hágai egyezmény így most az 1956. évi New York-i egyezmény 
alternatívájaként szolgál a tartási ügyekben folytatott nemzetközi együttműködés terén, és a 
2007. évi hágai egyezményben részes államok közötti kapcsolatok tekintetében az 1956. évi 
New York-i egyezmény helyébe lép. 

 
6. A 2007. évi hágai egyezmény magába olvasztotta a határozatok elismerésének és 

végrehajtásának, továbbá a hatóságok közötti együttműködés szabályozását, valamint 
szervesen kapcsolódik az egyezményhez a 2007. évi hágai jegyzőkönyv. Feltűnő, hogy az 1956. 
évi és az 1973. évi egyezményekhez képest az alkalmazandó jogot szabályozó jogforrás 
„jegyzőkönyvvé” alakult. A „jegyzőkönyv” kifejezés – bár nem bevett a Hágai Konferencia 
által elfogadott jogi aktusok esetében – azzal az előnnyel jár, hogy hangsúlyozza a jegyzőkönyv 
és az egyezmény között a létrejöttük és érvényesülésük tekintetében fennálló kapcsolatot.776 A 
2007. évi hágai jegyzőkönyv a 2007. évi hágai egyezmény „jegyese”, és a jövő előtt álló 
kihívás, hogy e jegyesség a két nemzetközi dokumentum egy egyezményben való házasságával 
végződjék úgy, hogy mindeközben a jogforrás nemzetközi jellege minél szélesebb körben 
fennmaradhasson. 

 

 
776 Rapport Bonomi 2013, para. 16. 
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7. Az EuTR. nemzetközi szinten még a 2007. évi hágai egyezményhez viszonyítva is 
magasabb együttműködési színvonalat képvisel. Az EuTR. árulkodik az európai polgári 
eljárásjog és az európai családjog aktuális fejlettségi szintjéről, hiszen mintájául szolgáltak a 
korábban a polgári igazságügyi együttműködés területén megalkotott rendeletek (Brüsszel I. 
rendelet, Brüsszel IIa. rendelet, EuKkR., EuVhoR., EuFmhR.).777 Ez előnyös abból a 
szempontból, hogy a korábban más területen bevált megoldásokat változtatás nélkül vagy 
kisebb módosításokkal be lehetett építeni az EuTR.-be is. Ugyanez azonban hátrányként is 
jelentkezik, ugyanis egyes kérdésekben (pl.: perfüggőség, összefüggő eljárások, ideiglenes 
intézkedés) az EuTR. szolgaian másolja az elődrendeletek szövegét ahelyett, hogy egy-egy 
jogintézményt átgondoltan adaptáltak volna a speciális jogviszonyra. Tehát mindattól 
függetlenül, hogy az EuTR. megalkotása az európai családjog fejlődésének egyik mérföldköve, 
nem mentes az átgondolást igénylő megoldásoktól. 

 
8. Nem fér kétség tehát ahhoz, hogy mind a hágai nemzetközi, mind az európai uniós 

jogforrás megfelelően tükrözi az aktuális nemzetközi trendeket a szabályozási körébe vont 
területekkel kapcsolatban, azonban mindegyik jogforrás igényli a továbbfejlesztést. A 
jogforrások defektusait, vitatható elemeit, valamint az azzal kapcsolatos jövőbeli feladatokat, 
kihívásokat fejtik ki részletesebben az alábbi pontok a dolgozat tematikáját követve. 

B) A tartási kötelezettség fogalma 

9. Sem a 2007. évi hágai egyezmény, sem a 2007. évi hágai jegyzőkönyv nem határozza 
meg a „tartási kötelezettség” fogalmát, tehát e tekintetben forradalmi változás nem következett 
be a korábbiakhoz képest. Véleményem szerint a normatív fogalomalkotás ismételt elmaradása 
azonban egyrészt a tárgyi hatály pontos lehatárolása, másrészt a kollíziós jogi szabályok 
összehangolása miatt jelentős zavart az államok jelentős részében nem fog okozni. Azokban az 
államokban (pl. Egyesült Királyság) pedig, ahol a tartási kötelezettség élesen nem különül el a 
házasság megszüntetésének más anyagi természetű következményeitől, ott az elhatárolás 
érdekében a tartás funkciójából kell kiindulni, amely évezredek óta azonos: a rászoruló személy 
megélhetéséhez szükséges anyagi javak, így többek között az étel, a szállás és a ruházat 
biztosítása.778 Erre szűkszavúan, de utal a 2007. évi hágai egyezmény preambuluma is, amely 
szerint „a szülők vagy a gyermekekért felelős egyéb személyek alapvető feladata, hogy 
lehetőségeik és anyagi forrásaik keretei között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez szükséges 
életkörülményeket.” 
 
777 A polgári igazságügyi együttműködés során elfogadott uniós szabályok rendszeréől lásd részletesebben: 
Gombos Katalin: Judicial Cooperation in the European Union. In Jakab Éva–Pozsonyi Norbert (szerk.): Ünnepi 
Kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára. Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et 
politika. Tom. LXXVI. 2014. 145–157. 
778 Martiny 1994, 144. 
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10. A tárgyi hatály tekintetében a 2007. évi hágai egyezmény sokkal visszafogottabb, mint 

a 2007. évi hágai jegyzőkönyv. A 2007. évi hágai egyezmény a 21. életévét be nem töltött 
gyermekkel szembeni tartási kötelezettségre alkalmazandó, amely fenntartással korlátozható a 
18. életévét be nem töltött gyermekekre.779 A 2007. évi hágai egyezmény a házastársak közötti 
tartási kötelezettségre is alkalmazandó, de csak korlátok között. Szélesebb körben az 
egyezmény csak akkor alkalmazható két állam viszonylatában, ha a szerződő államok 
kölcsönösen ilyen nyilatkozatot tesznek.780 A 2007. évi hágai jegyzőkönyv – az EuTR. 
szabályozásával egyezően – korlátozás és fenntartások nélkül alkalmazandó a családi vagy 
rokoni kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból származó tartási 
kötelezettségekre.781 A 2007. évi hágai egyezmény tárgyi hatályának „magja” tehát a 
gyermektartási kötelezettség, amely mögött az egyéb családi kapcsolatból fakadó tartási 
kötelezettség lényegesen háttérbe szorul. Ez mindenképpen visszalépés az 1973. évi hágai 
végrehajtási és alkalmazandó jogi egyezmények szabályozásához képest, amelyek a tárgyi 
hatályukat – hasonlóan a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz – valamennyi családi vagy rokoni 
kapcsolatból, házasságból vagy házassági rokonságból származó tartási kötelezettségre 
kiterjesztették. E tekintetben tehát a jövő kihívása a korábban már kivívott „hatályterületek” 
visszahódítása és a tárgyi hatály összesimítása a 2007. évi hágai jegyzőkönyv tárgyi hatályával. 

 
11. Az EuTR. – hasonlóan a 2007. évi hágai egyezményhez – nem határozza meg a tartási 

kötelezettség fogalmát, csupán a fogalom autonóm értelmezését húzza alá.782 A fogalom pontos 
meghatározásának elmaradása az Egyesült Királyságban és Írországban vet fel problémát, ahol 
a házassági perben a tartási kötelezettség nem válik el olyan élesen a házasság felbontásának 
egyéb anyagi következményeitől (házastársi közös vagyon megosztása), mint a kontinentális 
európai államokban.783 Az angolszász jogon belüli minősítési nehézségek kerültek terítékre az 
Európai Bíróság előtt a van den Boogaard ügyben, amelyben az Európai Bíróság támpontokat 
adott a „tartás” fogalmának európai jogi értelmezésével kapcsolatban. Az Európai Bíróság 
fogalomalkotása funkcionális megközelítésű volt: eszerint a tartás fogalmába – a nemzeti 
jogrendszerek szabályozásától vagy fogalomhasználatától függetlenül – minden olyan 
követelés beletartozik, amely a jogosult létfenntartásának, megélhetésének biztosítására 
szolgál; a tartási szolgáltatás megítélésének alapja egyfelől a jogosult szükségletének, 
rászorultságának, másfelől a kötelezett anyagi teljesítőképességének vizsgálata.784 

 
779 Ilyen fenntartást tett például Montenegró és Ukrajna.  
780 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 53. 
781 Rapport Bonomi 2013, para. 25. 
782 EuTR. (11) preambulumbekezdés 
783 Walker 2015, 40.; Nagy 2014, 415–416.; Torga 2014, 427. 
784 De Cavel ítélet, C-120/79, EU:C:1980:70, 5., 11–12.; Van den Boogaard ítélet, C-220/95, EU:C:1997:91, 20–
22. 
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Álláspontom szerint mivel a tartási kötelezettség jelentéstartalma az európai jogban már 
évtizedek óta letisztult, az Európai Unión belül – az integráció mélységét is figyelembe véve – 
nem feltétlenül indokolható a fogalomalkotás elmaradása. Az angolszász szakirodalom ezt 
tekinti az EuTR. egyik legjelentősebb hiányosságának. 
 

12. Az elmúlt tíz év egyik puskaporos hordója az európai családjog területén a házasság 
fogalmának euroautonóm értelmezése. Az európai másodlagos jog azért nem definiálta hosszú 
időn át a házasság fogalmát, mert magától értetődőnek tekintette, hogy a házasság egy férfi és 
egy nő köteléke.785 A tagállamoknak ez a viszonylag egységes attitűdje volt az alapja az 1980-
as évektől az ezredforduló elejéig tartó időszakban a szociális biztonság területén hozott 
bírósági ítéleteknek (Grant-ítélet, D-ítélet), amelyek alapvetően azon a kézenfekvő indokoláson 
alapultak, hogy csak kevés tagállam ismeri el az azonos neműek által kötött házasságot valódi 
házasságnak.786 Ez az érv azonban a jelenlegi helyzetben aligha tartható fenn, hiszen az Európai 
Unióban jelenleg tíz tagállam elismeri az azonos neműek által kötött házasságot, további 
tizenkettő tagállam pedig sajátos partneri kapcsolati formát létesített az azonos nemű párok 
számára. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Bíróság hozzáállásában is jelentős fordulat 
következett be. Az Európai Bíróság először a Maruko-ügyben (2008), majd a Römer-ügyben 
(2011) fejtette ki a házasság és az azonos neműek regisztrált kapcsolata összehasonlításával 
kapcsolatos, a korábbiakhoz képest eltérő szemléletmódját a szociális biztonság területén 
diszkriminációs szempontból.787 

Ettől jelentősen eltérő kérdés, hogy európai családjogi szempontból az azonos neműek 
házassága vagy begjegyzett élettársi kapcsolata azonos kategóriát képez-e a különneműek 
házasságával.788 A 2007. évi hágai jegyzőkönyv, illetőleg az EuTR. megszövegezése során a 
tagállamok között nem sikerült konszenzust létrehozni az azonos neműek közötti házassági, 
illetve partnerségi kapcsolatok 2007. évi hágai jegyzőkönyv, illetőleg EuTR. tárgyi hatálya alá 
sorolása körében, ezért mindkét jogforrás szándékosan hallgat ebben a kérdésben. Míg azonban 
ez a hallgatás a 2007. évi hágai jegyzőkönyv tekintetében azt jelenti, hogy a fogalom 
értelmezése marad a szerződő államok jogának alávetett, az EuTR. kapcsán e hallgatás az 
euroautonóm értelmezést vonja maga után. 

Az ezredforduló óta tehát egyre inkább megkérdőjeleződik a házasság fogalmának „magától 
értetődősége”, emiatt az európai házasságfogalom meghasonlani látszik a keresztény 
értékrendnek való megfelelési kényszer és a jogi jelentéstartalom valóságával szembesülés 
közötti vívódásban. Az azonos neműek házasságának és bejegyzett élettársi kapcsolatának 
minősítésével összefüggő viták mindmáig nem jutottak nyugvópontra. Ezt jelzi az is, hogy az 
 
785 Dengel, Katja: Die europäische Vereinheitlichung des internationalen Ehegüterrechts und des internationalen 
Güterrechts für eingetragene Partnerschaften. Mohr Siebeck, Tübingen, 2014. 84.; Szeibert 2014a, 54. 
786 Grant-ítélet, C–249/96, EU:C:1998:63, 35.; D. és Svédország ítélet, C–122/99. és C–125/99. számú egyesített 
ügyek, EU:C:2001:304, 34–41. 
787 Maruko-ítélet, C–267/06, EU:C:2008:179, 67–73.; Römer-ítélet, C–147/08, EU:C:2011:286, 42–43. 
788 A problémakör részletesebb bemutatását ld. Szeibert 2014a, 40–46.; Hegedűs 2010. 
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időközben a házassági vagyonjogi rendszerekről szóló 1103/2016/EU rendelet nem határozza 
meg a házasság fogalmát, hanem a meghatározást a tagállamok nemzeti jogára utalja.789 Ez 
egyértelműen visszalépés a Brüsszel IIa. rendelethez és az EuTR.-hez képest. 

C) Joghatóság a tartási ügyekben 

13. Mind az 1958. évi hágai egyezmény, mind az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény 
közvetett joghatósági szabályokat alkalmazott, vagyis a joghatósági szabályok betartása a 
határozat végrehajtásának feltételeként jelent meg. A 2007. évi hágai egyezmény előkészítő 
tárgyalásai során számbevették a direkt joghatósági okok mellett és ellen szóló érveket, de 
végső soron a jogosulti oldalnak kedvezés szándéka, valamint az alperes – amerikai értelemben 
vett – védelemhez való joga közötti kompromisszum megteremtése a közvetlen joghatósági 
szabályok keretében elképzelhetetlen volt.790 Forradalmi változás így nem következhetett be a 
korábbiakhoz képest, a joghatósági szabályok nem léptek ki az elismerés és végrehajtás 
feltételrendszerének árnyékából. Sőt, a végleges megoldás egyes joghatósági okok esetében a 
fenntartás bejelentésének ismételt lehetővé tételével a közvetett joghatósági szabályok kapcsán 
korábban már kivívott eredmények kisebb fokú feladására is késztette a részes államokat. A 
jövő kihívása, hogy a nemzetközi együttműködés olyan szintet érhessen el, ahol a szerződő 
államok már kettős – joghatósági és végrehajtási – egyezményt kötnek. 

 
14. A Brüsszel I. rendelet 5. cikk 2. pontjában a tartási ügyekre lefektetett általános 

joghatósági szabály a „lakóhely” kapcsolóelvét alkalmazta, az EuTR. azonban áttért a szokásos 
tartózkodási hely kapcsolóelvére, melyet több kritika ért a szakirodalomban. A szokásos 
tartózkodási hely fogalmát az EuTR. nem határozza meg, de a fogalmat autonóm módon kell 
értelmezni.791 

A Brüsszel IIa. rendelet 8. cikk (1) bekezdésében szereplő, a „gyermek szokásos tartózkodási 
helye” fogalmát az Európai Bíróság az A-ügyben (2009) és a Mercredi-ügyben (2010) hozott 
ítéletekben már értelmezte.792 Az Európai Bíróság ugyanakkor még nem foglalkozott az EuTR. 
3. cikkében szerepelő „alperes” vagy „tartásra jogosult” szokásos tartózkodási helyének 
fogalmával. Felmerül ezért a kérdés, hogy e személyek szokásos tartózkodási helyének 

 
789 A Tanács (EU) 2016/1103 rendelete (2016. június 24.) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 
ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén 
létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (17) preambulumbekezdés; HL L 183., 2016.7.8., 1–29. 
o.  
790 Rapport relatif à la Première réunion de la Commission spéciale sur le recouvrement international des aliments 
envers les enfants et autres membres de la famille (5-16 mai 2003); Doc. prél. No 5 d’octobre 2003 à l’intention 
de la Commission spéciale de juin 2004 sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et 
d’autres membres de la famille, para. 88. 
791 A-ítélet, C–523/07, EU:C:2009:225, 34.; Mercredi-ítélet, C–497/10 PPU, EU:C:2010:829, 45–46.; Hau 2010a, 
62.; Hau 2010b, 516.; Bambust 2009, 383. 
792 Mercredi-ítélet, C–497/10 PPU, EU:C:2010:829, 44., 51. 
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meghatározásakor „a gyermek szokásos tartózkodási helye” fogalom értelmezése során 
lefektetett kritériumokat lehet-e alkalmazni. Wopera e kérdésben úgy foglal állást, hogy a 
gyermek tartózkodási helyének fogalmából „kiszűrhetők olyan kritériumok, melyek szélesebb 
körű alkalmazást tesznek lehetővé.”793 

A szokásos tartózkodási helyre mint joghatósági kapcsolóelvre való hivatkozás a bírói 
jogalkalmazást komoly próbatétel elé állítja a szociális és családi környezetbe való 
beilleszkedés megítélése során, hiszen adott esetben már a joghatóság fennállásának hivatalbóli 
vizsgálata során bizonyításra, lehet szükség, ami a perek időszerű befejezését hátráltatja. 
Ugyanakkor jelentősen árnyalja az összképet, hogy a legújabb európai bírósági ítéletek alapján 
a szokásos tartózkodási hely és a lakóhely fogalma jelentős részben fedik egymást,794  a fogalmi 
határok egyre inkább elmosódnak.795 
 

15. Az EuTR. általános joghatósági szabályaival azonosulni lehet mindaddig, amíg önálló 
tartási jogvitáról van szó: a felperes által választható, az alperes vagy a tartásra jogosult 
szokásos tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági okok ugyanis teljesen kiszolgálják a 
tartásra jogosult érdekeit. Az EuTR. általános joghatósági rendjének hatékonysági szempontú 
megítélése azonban egészen más megvilágításba helyeződik, ha azt összevetjük a Brüsszel IIa. 
rendelet általános joghatósági rendjével. Mivel a két rendelet joghatósági szabályai részben 
eltérnek egymástól, ráadásul mindkét rendelet hiearchia nélküli joghatósági rendet követ, így 
semmi akadálya annak, hogy a házassági per és a tartási per egyidőben más-más fórum előtt 
folyjon. Ráadásul az Európai Bíróság az eljárások egyidejű kettéágazásának jogszerűségét már 
„szentesítette”, amikor a tartási kérelem járulékos eleme a házassági és a szülői felelősséggel 
összefüggő jogvitának, ugyanis ilyen esetben a kiskorú gyermek tartása iránti igényt a szülői 
felelősséggel kapcsolatos jogvitához kapcsolta.796 E logikát követve nyitott kérdés, hogy 
egyidejű eljárások esetén a házastársi tartás iránti kérelem a személyállapoti perrel vagy a szülői 
felelősség rendezésével kapcsolatos jogvitához kapcsolódik-e szorosabban járulékos jelleggel. 
A valós gyakorlati probléma megoldására egyre erősebbek azok a hangok, amelyek hierachikus 
vagy lépcsőzetes joghatósági okok megalkotásáért kiáltanak. 

 
16. Az EuTR. jelentős innovációja az európai családjog területén, hogy a felek 

megállapodhatnak a joghatóságról [EuTR. 4. cikk]. Ezzel a lépéssel az EuTR. elismeri a felek 
eljárási autonómiáját, azonban a felek e szabadsága több irányban is korlátozott: egyrészt a 
megállapodás csak meghatározott formai feltételek teljesítése esetén érvényes, másrészt a felek 
csak korlátozott körben választhatnak, végül a felek nem köthetnek megállapodást a 18. életévét 
be nem töltött gyermekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvitában. E korlátok 
 
793 Wopera 2013a, 3. 
794 Gombos 2016, 181. 
795 Czigler 2011, 55. 
796 A-ítélet, C–184/14, EU:C:2015:479, 47. 
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együttesen indokolatlanul szűkre szabják a joghatósági megállapodás kötésének lehetőségét a 
tartási ügyekben. Álláspontom szerint a kiskorú gyermek tartása iránt folyó perekben a 
joghatósági megállapodás megkötésénél szükségtelen az EuTR. 4. cikk (3) bekezdésében 
foglalt tilalom fenntartása, hiszen az uniós államokban a kiskorú gyermek nevében egyébként 
is nagykorú képviselője jár el. 

 
17. Noha a joghatósági kikötéshez hasonlóan a joghatóság kifogásolása nélküli 

perbebocsátkozás [EuTR. 5. cikk] is joghatósági megállapodásnak minősül, az EuTR. e 
megállapodás létrejöttét egyáltalán nem szorítja korlátok közé, így semmi akadálya a 
hallgatólagos joghatósági megállapodás létrejöttének a tizennyolc évnél fiatalabb gyermekekre 
vonatkozó tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvita esetén sem.797 Ez nyilvánvalóan 
ellentmondásos helyzetet eredményez, hiszen kifejezett írásbeli megállapodással csak 
korlátozott körben, míg ráutaló magatartással minden további nélkül meg lehet állapodni a 
joghatóságról. Ugyanakkor a hallgatólagos megállapodás esetén a Brüsszel Ia. rendeletnek a 
védendő „gyengébb felek” érdekében megfogalmazott 26. cikk (2) bekezdése szerintihez 
hasonló biztosíték kialakítása lenne célravezető.798 Ennek megfelelően ha a tartásra jogosult az 
alperes, a bíróságnak – mielőtt megállapítaná joghatóságát – gondoskodnia kellene arról, hogy 
az alperest tájékoztassák a bíróság joghatóságának kifogásolásához fűződő jogáról, valamint a 
perbe bocsátkozás, illetve a perbe nem bocsátkozás következményeiről. 

 
18. A felek közös állampolgársága szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal, 

ha az általános, a kikötött és az alperes megjelenésén alapuló joghatósági okok egyike sem 
alkalmazható [EuTR. 6. cikk]. A felek közös állampolgársága mint kapcsolóelv exorbitáns 
joghatósági oknak minősül, amely erőteljesen a forum shopping veszélyét rejti magában. 
Ehelyett logikusabb lenne például a végrehajtás alá vonható vagyontárgy helye szerinti állam 
joghatóságának alkalmazása. 

 
19. Az EuTR. 6. cikke kizárólag a joghatóságot alapítja meg, a hatásköri és illetékességi 

szabályokra a nemzeti jog, hazánkban a Pp. az irányadó.799 Mivel a Pp. 29. §-a szerinti általános 
és a Pp. 34. § (1) bekezdése szerinti különös (vagylagos) illetékességi ok a fenti joghatósági 
okokkal többnyire párhuzamos (kivétel: a lakóhely szerinti illetékességi ok), a Pp. pedig 
szükségképpeni illetékességet nem határoz meg, így a szubszidiárius joghatósági ok fennállása 
esetén könnyen lehetséges, hogy csak a bíróság kijelölése útján határozható meg az illetékes 
bíróság [Pp. 46. § (1) bekezdés, 45. § (2) bekezdés c) pont]. Álláspontom szerint ennek 

 
797 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Art. 5, Rn. 1.; Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 5, Rn. 3. 
798 Walker 2015, 67. 
799 Gebauer/Wiedmann/Bittmann 2010, EuUntVO, Rn. 51. 
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elkerülése miatt – a német joghoz hasonlóan – szükséges lenne a Httv.-ben rögzíteni egy 
illetékességgel rendelkező bíróságot.800 

 
20. A 2007. évi hágai egyezmény 36. cikke és az EuTR. 64. cikke a határozatok 

elismerésének, végrehajthatóvá nyilvánításának és végrehajtásának érdekében benyújtott 
kérelem szempontjából „jogosultként” kezeli azokat a közintézményeket, amelyek a tartásra 
jogosult személy helyett járnak el, vagy amelyek a tartás helyett nyújtott ellátások után 
visszatérítésre jogosultak. Az elismerés, a végrehajthatóvá nyilvánítás és a végrehajtás 
tekintetében a közintézmények azonos jogokat élveznek a magánszemély kérelmezőkkel.801  

Más a helyzet a joghatósági kérdések tekintetében. A probléma egyrészt abból indul ki, hogy 
sem a 2007. évi hágai egyezmény, sem az EuTR. nem határozza meg a közintézmény fogalmát. 
Másrészt a közintézmények igényérvényesítésre a tagállamokban alapvetően két út létezik: 
vagy a közintézmény járhat el a jogosult helyett a tartásdíj behajtása végett, vagy a 
közintézmény saját nevében érvényesítheti a tartást helyettesítő szociális ellátást. Ugyan 
mindkét megoldás polgári jogvitának minősül az Európai Bíróság értelmezésében,802 az viszont 
már nem egyértelmű, hogy ezek tartási igénynek is minősülnek-e. Márpedig az EuTR. tárgyi 
hatálya csak a tartási kötelezettségre terjed ki, így kérdés, hogy ennek megfelel-e a tartásra 
jogosult helyett érvényesített tartást szolgáló igény, illetőleg a tartást helyettesítő szociális 
ellátás visszakövetelése a tartásra kötelezettől. 

Még ha ezek a követelések tartási igénynek is minősülnek, az EuTR. általános joghatósági 
szabályai nem veszik figyelembe kellőképpen a tartásra kötelezettel szembeni 
regresszkeresetekre irányadó joghatóságot. A tapadó joghatósági okok [EuTR. 3. cikk c) és d) 
pont] e kérelmekre nyilvánvalóan nem alkalmazhatók,803 a tartásra jogosult szokásos 
tartózkodási helyéhez igazodó joghatósági ok pedig az EuTR. 64. cikk (1) bekezdésében foglalt 
egyértelmű rendelkezésből következően nem jöhet szóba, így a közintézmény kizárólag az 
alperes szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban [EuTR. 3. cikk a) pont] indíthat ilyen 
keresetet. Az egyéb „speciális” joghatósági okok tekintetében hasonlóképpen korlátozottak a 
lehetőségek. Mindent összevetve a közintézmények igényérvényesítési lehetőségei több kérdést 
vetnek fel. 

 
21. Az azonos jog iránt indított eljárás (perfüggőség) és a szoros kapcsolatban álló tartási 

követelések (összefüggő eljárás) értelmezésének kiemelt jelentősége van az EuTR. keretében 
hiszen gyakoriak az egymással szoros kapcsolatban álló tartási követelések: ilyenek lehetnek 
például a tartásdíjfizetési kötelezettség megállapítása és negatív megállapítása, a 
tartásdíjfizetési kötelezettség felemelése, leszállítása és megszüntetése iránti perek, a 
 
800 A német Auslandsunterhaltsgesetz 27. §-a az ilyen esetekre a berlini Amtsgericht Pankow-Weißensee 
kizárólagos illetékességét rögzíti. 
801 Martiny 2014, 496. 
802 Baten-ítélet, C-271/00, EU:C:2002:656, 31., 33., 37.;  
803 Geimer/Schütze/Reuß 2015, EuUntVO, Art. 3, Rn. 30. 
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különböző kapcsolatokból származó gyermekek javára fizetendő gyermektartásdíj-igények, a 
házastársi tartás és gyermektartás kapcsolata stb. Az értelmezést befolyásolhatja a részben 
eltérő időszakokra vonatkozó tartásdíjigény is. 

Éppen ezért több szempontból sem „szerencsés” az EuTR.-nek az a megoldása, hogy az 
EuTR. pefüggőségre és konnexitásra vonatkozó szabályát a más jogviszonyokra íródott 
Brüsszel I. rendeletből szó szerint „importálta”. Egyrészt a tartási ügyek egy részére csak 
nagyon tágan értelmezve illeszthető rá az „egymásnak ellentmondó határozatok” feltétel 
fennállása, másfelől – egyetértve Gottwald észrevételével – bizonytalan helyzetet eredményez 
az a szabályozásbeli megoldás, hogy az egyesítésre csak akkor van lehetőség, ha az elsőként 
felhívott állam eljárásjogi rendelkezései szerint az eljárások egyesítésére lehetőség van.804 
Helyesebb lenne, ha az EuTR. legalább példálózó jelleggel meghatározná, hogy mely igényeket 
lehet azonos jog iránt indított eljárásnak, melyeket szoros kapcsolatban álló tartási követelésnek 
tekinteni. 

D) Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása 

22. A határozatok elismerése és végrehajtása körében a 2007. évi hágai egyezmény elvi 
változást nem hozott, ugyanakkor a szabályozás stílusa sokkal komplexebb és differenciáltabb 
a korábbi hágai egyezmények szabályozásához képest.805 Figyelemre méltó újításként 
könyvelhető el, hogy a 2007. évi hágai egyezmény a külföldi tartási határozat végrehajtására 
vonatkozó eljárásrend tekintetében „kétsebességes” alternatívát kínál a részes államoknak: az 
egyik az egyezmény által főszabálynak tekintett modern és gyorsabb, a másik az államok külön 
jelzése alapján alkalmazható hagyományos, lassabb út. A 2007. évi hágai egyezmény a 
végrehajtás terén lefektet néhány új, nemzetközileg bevált minimumszabályt, amelyet az 
államoknak a végrehajtás során a belső jog rendelkezései mellett figyelembe kell venniük. 

 
23. Kétség sem férhet ahhoz, hogy az EuTR. leglátványosabb újítása a végrehajthatóvá 

nyilvánítási eljárás (exequatur) eltörlése, automatikusan lehetővé téve ezzel a tartási 
kötelezettség tárgyában hozott határozatok szabad áramlását.806 Az exequatur eltörlését 
elsősorban a tartási határozatok meghozatalára irányadó közös kollíziós jogi szabályok tették 
lehetővé. Mivel azonban még az Európai Unión belül sem minden tagállam fogadta el a 2007. 
évi hágai jegyzőkönyvet egységes nemzetközi magánjogi „platformként”, az EuTR. – 
hasonlóan a 2007. évi hágai egyezményhez – egy „kétsebességes” mechanizmust épít ki a 
tartási határozatok végrehajtására. Az EuTR. a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó 
tagállamokban meghozott határozatok tekintetében kiiktatja a köztes végrehajthatóvá 
nyilvánítási eljárást. Az exequatur eltörlésével a származási államban végrehajtható tartási 
 
804 Gottwald 2007, 18. 
805 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 428. 
806 Ancel/Muir Watt 2010, 470–472.; Heger/Selg 2011, 1105.; Ferrand 2011, 103–104. 
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határozat önálló végrehajtási jogcímmel „vérteződik fel” valamennyi tagállamban, és 
közvetlenül végrehajtás alapjául szolgálhat.807 Ez a várakozások szerint felgyorsítja és 
hatékonyabbá teszi a tartási határozatok végrehajtását. Az Egyesült Királyság és Dánia 
ugyanakkor nem csatlakozott a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz, ezért az ezen országokból 
származó határozatok végrehajtásakor a hagyományos végrehajtási szabályok érvényesülnek. 

 
24. Az exequatur áttörését szemléletváltásnak kellett kísérnie a tartásdíj-fizetésre kötelezett 

számára nyitva álló jogvédelmi mechanizmus terén is. A határozatot hozó tagállamban 
felülvizsgálati kérelem, a végrehajtás államában végrehajtás megtagadása iránti kérelem 
előterjesztésére van lehetőség. A tradicionális végrehajtás-megtagadási okok közül a 
meghallgatáshoz való jog sérelme az EuTR. 19. cikke alapján a tartási határozat felülvizsgálata 
keretében, míg az összeegyeztethetetlenségi problémák a végrehajtás megtagadása körében 
orvosolhatók. A felülvizsgálati kérelem a származási tagállamban a kötelezett által 
előterjeszthető új jogorvoslati kérelem, amelyet hazánkban a perújítás szabályai közé 
illesztettek be. A végrehajtás megtagadása nem új jogorvoslati eszköz az európai 
igazságszolgáltatási térségben, hiszen ez a fontos védőbástya már az 1968. évi Brüsszeli 
Egyezményben is óvta a kötelezettet az alaptalan végrehajtásoktól, ugyanakkor az exequatur 
eltörlésével a végrehajtás-megtagadási okok vizsgálata áttolódott a végrehajtás elrendelését 
követő szakaszba.808 Fontos újítás, hogy az EuTR. 21. cikke az összeférhetetlenség mellett az 
elévülést autonóm módon szerepelteti a végrehajtás-megtagadási okok között. 

25. A Hágai Konferencia több hatékony eszközzel kívánja előremozdítani az új jogforrások 
megfelelő működését. Az egyik ilyen eszköz az egységes értelmezés követelményének 
rögzítése, amely a szabályok nemzetközi szintű következetes alkalmazását várja el.809 Ehhez 
nyújt segítséget a 2007. évi hágai egyezmény, valamint a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
gyakorlati működésének felülvizsgálata, amelynek érdekében a Hágai Konferencia főtitkára 
rendszeresen összehív egy különbizottságot a bevált gyakorlatok ösztönzése céljából. A 
szerződő államok kötelesek együttműködni a Hágai Konferenciával az egyezmény, valamint a 
jegyzőkönyv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos információk – ideértve a statisztikákat és 
ítélkezési gyakorlatot is – összegyűjtése terén. 

A Hágai Konferencia Állandó Irodája aktív vezető szerepet játszik a „jó gyakorlatok” 
összegyűjtésében, értékelésében és terjesztésében. Ennek során kihasználja az államokkal, a 
nemzetközi szervezetekkel, egyetemekkel és tudományos központokkal fennálló kapcsolati 
tőkéjét, a modern technika vívmányait, elektronikus alkalmazásokat és adatbázisokat stb.810 Az 
Állandó Iroda több csatornán keresztül (pl. konferenciák, előadások szervezése, jelentések 
készítése) elősegíti az egyezmény és a jegyzőkönyv terjesztését és megismertetését; segítséget 
 
807 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/Garber 2013, 2503.; Andrae/Schimrick 2014, EG-UntVO, Art. 17, Rn. 8. 
808 Kengyel 2015, 82. 
809 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 666. 
810 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 669. 
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nyújt a szerződő államoknak az egyezmény és a jegyzőkönyv alkalmazásához és 
értelmezéséhez, melynek körében a Hágai Konferencia honlapján közzétette az előkészítő 
dokumentumok jelentős részét, a magyarázó jelentéseket, továbbá kifejezetten a 
jogalkalmazókat megcélozva egy részletes Gyakorlati kézikönyvet készíttetett és tett közzé. Az 
Állandó Iroda dolgozik egy adatbázis létrehozásán, amely a befejezett nemzetközi tartási 
ügyeket fogja tartalmazni, és amely az esetek elemzését, feldolgozását, a jó és rossz gyakorlatok 
kiszűrését fogja segíteni. Egy ideje tesztelés alatt áll a Hágai Konferencia és az Európai Unió 
közös projektjeként megvalósuló iSupport platform, amelynek célja a határon átnyúló 
tartásdíjigények behajtásának gyors, hatékony és gazdaságos ügyintézése zártláncú, 
biztonságos elektronikus hálózaton keresztül.811 

E) A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog 

26. A Tamperei és a Hágai program időbeli összefonódásának egyedülálló nemzetközi 
magánjogi hozadékaként könyvelhető el, hogy az EuTR. inkorporálja a tartási kötelezettségekre 
irányadó kollíziós jog modernizálását végrehajtó 2007. évi hágai jegyzőkönyvet. A tartási 
kötelezettség az európai családjog első olyan részterülete, amely tekintetében az alkalmazandó 
jogra is kiterjedő nemzetközi magánjogi jogegységesítést sikerült véghez vinni az Európai Unió 
határain belül (az Egyesült Királyság és Dánia kimaradásával). Az Európai Unió és a Hágai 
Nemzetközi Magánjogi Konferencia szövetségének e közös gyümölcse a nemzetközi és az 
uniós magánjog sajátos kölcsönhatása mellett számos nemzetközi közjogi meglepetést is 
tartogat a gyakorlat és a tudomány számára például a 2007. évi hágai jegyzőkönyv uniós és 
nemzetközi jogi értelmezése kapcsán. 

 
27. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az Unió által megkötött nemzetközi 

megállapodásoknak a másodlagos joggal szembeni elsőbbsége azt kívánja meg, hogy az utóbbi 
szövegét úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg összhangban legyen e megállapodásokkal.812 
Ezért hangsúlyozza az EuTR. preambuluma, hogy a rendelet keretében figyelembe kell venni a 
2007. évi hágai jegyzőkönyv és a 2007. évi hágai egyezmény rendelkezéseit.813 Amíg azonban 
az EuTR. rendelkezéseinek értelmezésére a Bíróság kizárólagosan jogosult, s ezért ebben a 
körben az egységes alkalmazás megteremtésének letéteményese, addig a 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv esetében a Bíróságnak ilyen szerepe nincs, hiszen annak az Európai Unió 
tagállamain kívül más szerződő államok is részesei.814 Ebből kifolyólag a Bíróság ítélkezési 
gyakorlata csak az uniós tagállamokban bír kötőerővel, más szerződő államokban csak egyfajta 
 
811 Az iSupport alkalmazás fejlesztése a következő honlapon kísérhető figyelemmel: https://www.hcch.net 
/en/instruments/conventions/isupport1. 
812 Bizottság kontra Németország ítélet, C-61/94, EU:C:1996:313, 52.; HK Danmark ítélet, C-335/11. és C-337/11. 
sz. egyesített ügyek, EU:C:2013:222, 29.; Z.-ítélet, C-363/12, EU:C:2014:159, 72. 
813 EuTR. (8) preambulumbekezdés 
814 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, Einl., Rn. 29. 
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meggyőző-, de nem kötőerőt képvisel.815 Az EuTR., a 2007. évi hágai egyezmény és a 2007. 
évi hágai jegyzőkönyv „bűvös háromszögében” tehát a Bíróság részéről is új megközelítést 
kíván meg az uniós jogi szemszögből vett autonóm értelmezés. Az EuTR. esetében az uniós 
jogi autonóm értelmezés továbbra is előtérbe helyezhető, amennyiben – az EuTR. (8) 
preambulumbekezdéséből fakadó – jogösszehasonlító módszerrel párosul.816 Ami viszont a 
2007. évi hágai jegyzőkönyv értelmezését illeti, a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 20. cikkében írt 
speciális értelmezési szabályból, mely az egységes értelmezés elvét fekteti le, nem pusztán egy 
az uniós tagállamokban, hanem a jegyzőkönyvben részes összes államban egységes értelmezés 
követelménye következik. 

 
28. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv követi a felek akarati autonómiája térhódításának 

nemzetközi tendenciáit azzal, hogy – bizonyos korlátok között – lehetővé teszi az alkalmazandó 
jog kiválasztását. Ez a 2007. évi hágai jegyzőkönyv egyik legfőbb újítása az 1973. évi hágai 
kollíziós jogi egyezményhez képest.817 Ráadásul a 2007. évi hágai jegyzőkönyv a 
jogválasztásnak rögtön két fajtáját szabályozza: az általános jogválasztást (8. cikk) és a francia 
jogból importált, egy adott eljárás tekintetében alkalmazandó jog kijelölését (7. cikk). A 
jogváltasztás e két típusa valóban széleskörű lehetőséget kínál arra, hogy a felek az 
alkalmazandó anyagi jogot meghatározzák. 

 
29. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv 7. cikkében szereplő egyedi, egyetlen meghatározott 

eljárásra korlátozódó jogválasztáshoz képest a 8. cikk általános érvényű jogválasztást tesz 
lehetővé, amely jövőre nézve rendezi a felek közötti tartási kötelezettségre alkalmazandó 
jogot.818 Éppen ez a hatásbeli különbség okozhat a gyakorlati megítélés és elhatárolás során 
nehézséget, amikor a felek megállapodásából nem egyértelmű, hogy a felek jogválasztási 
szándéka egy eljárásra vonatkozott vagy általános jellegű volt.819 A 2007. évi hágai 
jegyzőkönyv nem rendezi azt a kérdést sem, hogy a felek általános jogválasztást tartalmazó 
megállapodása (8. cikk) csak kétoldalú megállapodással szüntethető meg vagy egyoldalú 
jognyilatkozattal is felmondható, továbbá azt sem, hogy a megállapodás módosítása, 
megszűnése vagy megszüntetése mely jognak van alávetve. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy 
a felek egy eljárásra vonatkozó megállapodása (7. cikk) alapján a választott jog rendelkezései 
szerint lefolytatott eljárás után például a tartási kötelezettség módosítása vagy megszüntetése 
iránti eljárást – újabb egyedi jogválasztás hiányában – már a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
jogválasztás hiányában alkalmazandó jog rendelkezései szerint irányadó jog alapján kell 
elbírálni, és a két alkalmazandó jog különbözhet egymástól. 

 
 
815 Rapport Bonomi 2013, para. 200. 
816 Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Einl., Rn. 24. 
817 Rapport Bonomi 2013, para. 109. 
818 Rapport Bonomi 2013, para. 124. 
819 Geimer/Schütze/Hilbig 2014, HUP, Art. 7, Rn. 41. 
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30. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv egyáltalán nem ad útbaigazítást abban a kérdésben, hogy 
a jogválasztási megállapodás létét és érvényességét mely jog alapján kell elbírálni. A Bonomi-
jelentés szerint e joghézag kitöltésére a legkedvezőbb megoldás az lehet, ha a megállapodás 
létét és érvényességét a felek által a megállapodásban kijelölt jog alapján ítélik meg.820 

Kétségtelen, hogy e megoldás szolgálná legjobban a jogválasztási megállapodások egységes 
elv szerinti megítélésének követelményét, és a jogirodalom is többségében a Bonomi-jelentés 
által javasolt megoldást támogatja,821 a 2007. évi hágai jegyzőkönyv azonban sem rendelkezést, 
sem utalást nem tartalmaz e jogra, a jogalkalmazás pedig odáig nem mehet el, hogy a Bonomi-
jelentést joghézag-kitöltésre használja. Ebben a kérdésben a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
feltétlenül csiszolásra szorul. 

 
31. A 2007. évi hágai jegyzőkönyv másik fontos újítása a fórum jogának „felemelése” a 

kapcsolóelvek közül az 1973. évi hágai kollíziós egyezménybeli szabályozáshoz képest. 
Egyfelől a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 3. cikke szerinti általános kapcsolóelv első kisegítő 
lépcsője a fórum jogára mutat. Még előremutatóbb megoldás azonban az, hogy a 2007. évi 
hágai jegyzőkönyv 4. cikk (3) bekezdése a fórum jogát emeli általános kollíziós szabállyá abban 
az esetben, amikor a privilegizált tartásra jogosult „a kötelezett szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam illetékes hatóságához fordul”, egyúttal a jogosult szokásos tartózkodási helye 
szerinti statútum válik az első kisegítő lépcsővé, ha a jogosult a lex fori alapján nem kaphat 
tartást.822 A lex fori alkalmazása mellett számos gyakorlati érv szól, ezért a jogalkalmazás 
bizonyosan támogatólag áll e kapcsolóelv mellé. 

F) Központi hatóságok közötti együttműködés 

32. Az 2007. évi hágai egyezményt kidolgozó különbizottság egyik legfontosabb feladattá 
a tartási követelések behajtása kapcsán a hatóságok közötti együttműködés megreformálását és 
hatékonnyá tételét tette, hiszen az 1956. évi New York-i egyezmény alkalmazásával 
kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy olajozott nemzetközi együttműködés 
nélkül a kiválóan megszövegezett nemzetközi jogforrás is csak „félkarú óriás” lehet. Ezért a 
2007. évi hágai egyezmény preambuluma és a célokat normatíve szabályozó 1. cikke is első 
helyen fogalmazza meg a szerződő államok közötti együttműködés fejlesztését és a hatóságok 
közötti együttműködés átfogó rendszerének létrehozását [1. cikk a) pont]. Az elfogadott 
egyezmény végleges szövege a „közigazgatási együttműködést” – a „Cél, hatály és 
 
820 Rapport Bonomi 2013, para. 152. 
821 Rauscher/Andrae 2010, HUP, Art. 8, Rn. 5.; Hein/Siehr 2015, HUP, Art. 8, Rn. 18.; Hüßtege/Mansel/Bach 
2015, HUP, Art. 8, Rn. 23. 
822 A HJ 4. cikk (3) bekezdésének második mondatának hiteles magyar fordítása (HL L 331., 2009.12.16., 19. o.) 
hibás: a mondat második fordulata, mely szerint „az alkalmazandó jog a kötelezett szokásos tartózkodási helye 
szerinti állam joga”, helyesen „az alkalmazandó jog a jogosult [az eredeti francia szövegben: „créancier”; az 
eredeti angol szövegben: „creditor”] szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga.” 
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fogalommeghatározások” című I. fejezetét követően – az egyezmény szövegének elejére, 
kirakatába helyezte. A nemzetközi tartási ügyekre vonatkozóan a 2007. évi hágai egyezmény – 
és ennek nyomán az EuTR. – először határozza meg a központi hatóságok általános és egyedi 
feladatait, pontosítja, hogy mely feladatok ellátására köteles közvetlenül a központi hatóság, és 
mely feladatok delegálhatók. 

 
33. Ami az államközi együttműködést illeti, a központi hatósági rendszer felállítása 

egybecsengett az Európai Unió elképzeléseivel is. Az EuTR. célként fogalmazza meg, hogy a 
tartási követelések határokon átnyúló behajtásának megkönnyítése érdekében létre kell hozni 
egy a tagállamok által felállított, központi hatóságok együttműködését szabályozó rendszert.823 
A központi hatósági rendszer jellegzetességeinek kialakításában a valós egyeztetésekre a Hágai 
Konferencia különbizottsági ülései által biztosított szélesebb körben került sor, és e tekintetben 
az EuTR. a 2007. évi hágai egyezmény szabályozási stílusát, szövegezését vette át. Ebből 
következően az egyezmény és a rendelet központi hatósági rendszerre vonatkozó rendelkezései 
– apróbb eltérésekkel – azonosak. A hatóságok közötti együttműködés nemzetközi és uniós 
szabályainak összehangolása a nemzetközi magánjog magasabb fejlettségi szintjére utal, az 
uniós jogalkotó ezzel ugyanis kikerülte azt a csapdát, amely a határon átnyúló tartásdíjigények 
érvényesítésével kapcsolatos nemzetközi magánjogi szabályozás megreformálásának 
kiindulópontja is volt, nevezetesen azt a problémát, amelyet a szabályok közötti különbségből 
fakadó nemzetközi kollízió idézett elő. 

 
34. A központi hatóságok feladatai gyakorlatilag azonosak a 2007. évi hágai egyezményben 

és az EuTR.-ben: mindkét jogforrás általános és egyedi feladatok között tesz különbséget. Az 
egyezmény és a rendelet egyensúlyoz a feladatok szőrszálhasogató pontossággal való 
részletezése és a teljesen általános feladatmeghatározás között, meghagyva az államoknak a 
mozgásteret a feladatok kibővítésének lehetősége előtt. A központi hatóságok egyedi 
feladatainak meghatározása nyitott szerkezetű: az elsődleges kötelező feladatok felsorolása 
csak példálózó jellegű, míg a másodlagos kötelező feladatok megfogalmazása, mely szerint a 
központi hatóságok „minden szükséges intézkedést megtesznek”, pedig inkább már egyfajta 
„soft law”, amely széles mozgásteret, jelentős mérlegelési lehetőséget ad a központi hatóságok 
részére. Csak reménykedni lehet abban, hogy az államok a feladatmeghatározás rugalmasságát, 
helyenként ködösségét nem arra használják fel, hogy az egyezmény és a rendelet célkitűzéseit 
semmibe veszik.824 Nem teljesen alap nélküli tehát azoknak a szerzőknek az aggodalma, akik a 
kiépített rendszer túlzó szabadosságát és a részes államok közötti jelentős eltérések melegágyát 
látják a kialakított szabályozásban.825 Mindettől függetlenül úgy vélem, hogy az 1956. évi New 
York-i egyezmény szabályozási mechanizmusához képest a 2007. évi hágai egyezmény 
 
823 EuTR. (31) preambulumbekezdés 
824 Nimmerrichter 2010, 115. 
825 Curry-Sumner 2010, 614.; Walker 2015, 207–208. 



 218 

jelentős előrelépésként könyvelhető el, a fenti aggodalmakat pedig tompíthatja az Európai 
Unión belül meglévő számos ellenőrző és felülvizsgálati garancia, az Európai Unión kívül a 
2007. évi hágai egyezmény 54. cikke által bevezetett mechanizmus. 

 
35. A tartási igények határon átnyúló érvényesítésekor a kérelmező gyakran szembesül 

azzal a kezdeti nehézséggel, hogy – a kérelem jellegétől függően – a kötelezett vagy a jogosult 
tartózkodási helye vagy jövedelmével és egyéb anyagi körülményeivel kapcsolatos információk 
ismeretlenek számára, márpedig ezek az információk egyrészt kötelező elemei a kérelmek 
előterjesztésének, másrészt orientálhatják a jogosultat annak eldöntésében, hogy a tartásra való 
jogosultság vagy kötelezettség, illetve a tartási képesség (még) fennáll-e, és ha igen, milyen 
mértékben.826 Ennek az igénynek a kiszolgálására mind a 2007. évi hágai egyezmény, mind az 
EuTR. bevezeti a különleges intézkedés iránti megkeresés lehetőségét. 

A tartózkodási hely felkutatása tekintetében mindkét jogforrás hatékony eszközt nyújt az 
előzetes tájékozódásra. Ami viszont a jövedelmi és vagyoni körülményeket illeti, meglepő 
módon a 2007. évi hágai egyezmény szabályozása sokkal liberálisabb, az EuTR. ugyanis 
indokolatlanul szigorú korlátokat állít fel eme információk közölhetősége kapcsán. Az EuTR. 
túlbonyolított szabályozása alapján az Európai Unión belül a jövedelemre, vagyonra, 
munkáltatóra és bankszámlára vonatkozó adatok előzetes megismerését célzó különleges 
intézkedés iránti megkeresés csak már meghozott tartási határozat végrehajtása során áll a 
kérelmező rendelkezésére, a tartás megállapítására és a tartási határozat módosítására irányuló 
eljárást megelőző információszerzéshez nem vehető igénybe, így érdemben sem a jogosult, sem 
a kötelezett nem tudja előzetesen mérlegelni eljárási és anyagi jogi érdekeit. Ez irracionális 
módon korlátozza mindkét fél jogait, továbbá ellentmond a perökonómiai és időszerűségi 
követelményeknek is, így e korlátozó rendelkezés létjogosultsága mindenképpen 
megfontolandó. 

 
36. Mind a 2007. évi hágai egyezmény, mind az EuTR. szorgalmazza a tartásdíj határon 

átnyúló megfizetésének önkéntes, megegyezésen alapuló peren kívüli elintézését, így 
különösen a mediáció, a békéltetés és az ehhez hasonló eljárások állami támogatását. Ehhez 
kapcsolódóan merül fel a kérdés, hogy mit takar a tartásdíj önkéntes teljesítésében való peren 
kívüli megegyezés lehetőségének biztosítása: e mechanizmus keretében elegendő-e a 
tartásdíjfizetés egyszerű vállalása a kötelezett részéről mindenféle kikényszeríthetőség nélkül, 
vagy az önkéntességen alapuló alternatív vitarendezési módnak garantálnia kell a vállalás 
végrehajthatóságát is?827 Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz sem a 2007. évi hágai 
egyezményben, sem az EuTR.-ben. Véleményem szerint a jogforrások célkitűzései és a 
szabályrendszeres arra engednek következtetni, hogy a központi hatóság egyedi feladataként 

 
826 Rapport Borrás–Degeling 2013, para. 142.; Rauscher/Andrae 2014, EG-UntVO, Vorbem zu Artt. 61 ff, Rn. 7. 
827 Geimer/Schütze/Picht 2015, EuUntVO, Art. 51, Rn. 17. 
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megfogalmazott peren kívüli egyezségre ösztönzés olyan alternatív vitarendezési módok 
kidolgozását várja el az államoktól, amelyek gyorsak, a tartásra jogosult szempontjából 
hatékonyak és az eljárás eredményeként születő önkéntes vállalások (megállapodások) 
kikényszeríthetők, vagyis végrehajthatók. Ezt mind az egyezménynek, mind a rendeletnek 
normatív szinten is egyértelművé kellene tennie. 

 
37. A tartásdíj megegyezésen alapuló érvényesítése a magyar szabályozás fényében is 

jelentőséggel bír, hiszen a 2007. évi hágai egyezmény és az EuTR. alkalmazásával kapcsolatos 
központi hatósági feladatok részletezésére hivatott Httv. bevezet egy pert megelőző 
mechanizmust, amely során a kötelezett a gyámhatóság előtt tett nyilatkozatban vállalhatja a 
tartási kötelezettség teljesítését. Mivel a tartásdíj önkéntes megfizetése vagy – a kérelem 
tartalmától függően – a tartásdíj megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése iránti kérelem 
tárgyában tett kötelezetti „nyilatkozat” teljesítése a nyilatkozó „jószándékától” függ, és az 
abban foglaltak – ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában – nem végrehajthatóak, jelentős 
csorbát szenvedhet a gyorsaság, hatékonyság és a végrehajthatóság követelménye. A 
magyarországi megelőző eljárás éppen a végrehajtható határozat meghozatalát húzza, nehezíti 
el, ráadásul az eljárás lefolytatására a Httv. nem határoz meg határidőt sem, mint ahogy arra 
sem, hogy a központi hatóságnak mennyi időn belül kell érdemi intézkedést tennie a kérelem 
központi hatósághoz való beérkezésétől számítva. A végrehajthatóság és a gyorsaság 
garanciájának hiánya miatt tehát kétséges, hogy a rendelettel és az egyezménnyel egyáltalán 
összeegyeztethető-e a hazánkban bevezetett „elterelést” célzó eljárás. 

 
38. A központi hatóság köteles eljárást indítani vagy az eljárás megindítását elősegíteni 

olyan ideiglenes intézkedés meghozatala érdekében, amely területi jellegű, és amelynek célja 
az előterjesztett tartási kérelem eredményének biztosítása. A 2007. évi hágai egyezmény és az 
EuTR. alapján az ideiglenes vagy biztosítási intézkedés iránti kérelem előterjeszthető a tartási 
kérelem tárgyában folyamatban lévő eljárásban, de különleges intézkedés iránti kérelem 
formájában már a kérelem előterjesztése előtt is. A magyar szabályozás ugyanakkor hallgat 
arról, hogy magyar központi hatóság az eljárás megindítása előtt az ideiglenes vagy biztosítási 
intézkedés meghozatalához miként nyújt segítséget. Noha a hatályos Pp. 156. §-a tartalmaz az 
ideiglenes intézkedésre, a Vht. 185. §-a, 186. § (3) bekezdése és 187. § (3) bekezdése a 
biztosítási intézkedésre irányuló rendelkezéseket, ezek mindegyike csak egy folyamatban lévő 
eljáráshoz vagy meglévő határozathoz kapcsolódhat. Ez olyan joghézag, amely mindenképpen 
kitöltendő a magyar jogalkotó részéről. A 2018. január 1. napján hatályba lépő új Pp. az 
ideiglenes intézkedés körében meg fogja oldani ezt a problémát, hiszen az új Pp. 108. §-a a 
perindítás előtt is lehetővé teszi ideiglenes intézkedés meghozatalát. A biztosítási intézkedés 
tekintetében a joghézag azonban továbbra is fennáll. 
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1. A kutatási feladat összefoglalása 

A tartásdíj célja évezredek óta változatlan: a rászoruló személy megélhetéséhez szükséges 
anyagi javak biztosítása. A rászoruló személyek eltartása legnyilvánvalóbban a családjogi 
tartási kötelezettség oldaláról világítható meg, de a téma absztraktabb aspektusból szemlélve 
erős szálakkal kapcsolódik az állami szociális támogatási hálóhoz, a (gyermek)szegénységhez, 
vagyis klasszikus emberi jogi kérdésekhez. 

A tartási kötelezettség hátterében túlnyomórészt a családszerkezet megváltozása, a család 
felbomlása áll: a szülők válása, illetve az egyik szülő családból való kilépése eredményezi a 
gyermektartási kötelezettséget, és hasonlóképpen a házassági vagy élettársi életközösség 
megszűnése vezet a házastársi vagy élettársi tartási kötelezettséghez. E kötelezettségek 
nemzetközi szinten mindig vegyülnek a határon átnyúló elemmel. Az esetek többségében a 
gyermekkel hátrahagyott feleségek önállóan nem képesek megfelelően gondoskodni magukról, 
illetve a közös gyermekről, ezért kénytelenek tartást követelni, vagy – amennyiben az 
lehetőségükben áll – a jóléti állam szociális támogatásait igénybe venni. 

A nemzetközi szinten zajló családelhagyás és a családról való gondoskodás elmulasztásának 
okai között első helyen a migráció és a menekültáramlás áll, melyek mértékét és irányát 
összetett társadalmi-gazdasági folyamatok, valamint politikai vagy háborús események 
befolyásolják. Nem szabad azonban megfeledkezni azokról az együttélők életközösségének 
megromlásához vezető pszichológiai-szociológiai-személyes tényezőkről sem, amelyek 
következménye az, hogy a hazajától távol családot alapító fél családját elhagyva hazatér vagy 
más országban telepszik le, és a korábbi családfenntartó felhagy a család eltartásával.  

A világban zajló migrációs folyamatok már a XIX. század második felében igényelték a 
nemzetközi fellépést a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesíthetősége területén, azonban 
ehhez nemzetközi jogpolitikai akarat csak a két világháború között társult, amikor 
megkezdődött a téma feldolgozása. A második világháború egy időre megakasztotta a terület 
nemzetközi jogi jogforrásba foglalását, a háború után viszont a témának új lökést adtak azok a 
vizsgálati eredmények, amelyek a második világháború tartásdíj nélkül hagyott gyermekeiről 
számoltak be: az 1955. évi világjelentés a tartásdíj nélkül sorsukra hagyott gyermekek számát 
óvatosan mintegy 400.000-re becsülte, „Az apák bűnei” című tényfeltáró cikk (1956) viszont 
sokkal reálisabban arról számol be, hogy a második világháború alatt Németországban 85.000, 
Angliában 35.000, Ázsiában 300.000 gyermeket nemzettek és hagytak sorsukra csak az 
amerikai katonák. 

A második világháború által előidézett népességkeveredés, az óriási méreteket öltött migráció, 
melynek során emberek milliói hagyták hátra hazájukat és gyakran családtagjaikat, méretei 
miatt humanitárius, vagyis emberi jogi szintre emelték a tartásdíjigények határon átnyúló 
hatékony érvényesítésének kérdését. Mivel az államok a második világháború után gyorsan 
felismerték, hogy a családi kapcsolaton alapuló tartási kötelezettség teljesítése hiányában a 
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rászorultak az állami szociális hálót terhelik meg, az 1950-es években olyan nagy lett a 
nemzetközi érdeklődés a téma iránt, hogy – kis túlzással – verseny alakult ki az Egyesült 
Nemzetek Szervezete és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia között a tartásdíjak 
határon átnyúló érvényesítése tárgyában készülő nemzetközi egyezmény elfogadása körül. A 
versenyt végül az ENSZ nyerte, ugyanis 1956-ban New York-ban elfogadták az első, tartásdíjak 
külföldi behajtásáról szóló nemzetközi egyezményt.1 

Ezt követően a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítése a nemzetközi családjog egyik 
legsikeresebb szegmensévé vált, hiszen az 1956. évi New York-i egyezmény aláírása óta elmúlt 
két emberöltő alatt – az Európai Unión belül és kívül – közel egy tucat nemzetközi 
dokumentum2 szabályozza a kérdéskört, nem beszélve a jelentős számú kétoldalú 
jogsegélyegyezményről. Az ezredforduló körül a téma a nemzetközi szintű túlszabályozás 
terheivel szembesült, ezért a „káoszban” való rendteremtés egyre sürgetőbbé vált.  

A doktori értekezésem fő célja a tartásdíjigények határon átnyúló érvényesítésével 
kapcsolatos európai uniós és nemzetközi szabályozás kialakulásának és fejlődési ívének 
megrajzolása, valamint a jövőbeli kihívások, fejlesztési lehetőségek bemutatása volt, melynek 
apropóját a téma legújabb jogforrásai, így a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
nemzetközi behajtásáról szóló 2007. évi hágai egyezmény [a továbbiakban: 2007. évi hágai 
egyezmény], a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
[a továbbiakban: 2007. évi hágai jegyzőkönyv], továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a 
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet [a továbbiakban: EuTR.] 
adták. Az értekezésem gyújtópontjában ez a három nemzetközi dokumentum áll, a kutatásom 
nézőpontja pedig kézenfekvő volt: arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az új nemzetközi 
jogforrások be tudják-e tölteni a céljukat, nevezetesen képesek-e biztosítani a határon átnyúló 
tartási követelések hatékony érvényesítését. 

A  vizsgált jogforrások erősségeinek és gyengeségeinek elemzésén keresztül azonban feltárul 
a nemzetközi és európai családjog aktuális állapota, így a téma a nemzetközi és az európai 
családjog jelenlegi állásának szintézisére is alkalmas. A tartási kötelezettség nemzetközi 
 
1 A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. június 20. napján kelt egyezmény 
2 A gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jogról szóló, Hágában 1956. október 24. napján kelt egyezmény; 
a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában 1958. 
április 15. napján kelt egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Brüsszelben 1968. szeptember 27. napján kelt egyezmény; a tartási 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Hágában 1973. október 2. napján kelt egyezmény; a tartási 
kötelezettségekre vonatkozó határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában 1973. október 2. napján 
kelt egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok 
végrehajtásáról szóló, Luganóban 1988. szeptember 16. napján kelt egyezmény; a tartási kötelezettségekről szóló, 
Montevideóban 1989. július 15. napján kelt amerikaközi egyezmény; a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet; a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, Luganóban 2007. 
október 30. napján kelt egyezmény; a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról 
szóló, Hágában 2007. november 23. napján kelt egyezmény; a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 
Hágában 2007. november 23. napján kelt egyezmény. 
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magánjogi szabályozása során is foglalkozni kellett olyan érzékeny kérdésekkel, mint a tartási 
kötelezettség és a családi kapcsolatok egymáshoz fűződő viszonya, a házasság, a család, a tartás 
vagy a szokásos tartózkodási hely fogalma, a kellő kapcsolódást felmutató joghatósági okok, a 
hatékony végrehajtási mechanizmusok, az államok hatékony együttműködése stb. 

2. A kutatás módszere 

A doktori értekezés nem a jogforrások szemszögéből közelíti meg a tartásdíjak határon átnyúló 
érvényesítésének témakörét, ahogy az első ránézésre kézenfekvő lenne, hanem a doktori 
értekezés öt csomóponti téma köré sűríti az általam legfontosabbnak vélt kérdésköröket. Ezek 
sorban: a tartási kötelezettség fogalma (második rész), a joghatóság (harmadik rész), a külföldi 
tartási határozatok elismerése és végrehajtása (negyedik rész), a tartási kötelezettségre 
alkalmazandó jog (ötödik rész) és az államközi együttműködés (hatodik rész). 

A doktori értekezés nyolc részre és tizenhat fejezetre tagolódik.  
Az első rész – egyfajta felvezetésként – a tartási kötelezettség nemzetközi érvényesítésének 

jogtörténeti ívét rajzolja meg. Ezen belül az első fejezet – a téma társadalmi, pszichológiai, 
gazdasági és emberi jogi kontextusba illesztésével – a nemzetközi jogi szabályozás főbb 
indikátorait mutatja be. A második fejezet végighalad az egyes nemzetközi egyezmények 
fejlődéstörténetén. E rész a történeti leíró módszer jegyében íródott. 

A második rész külön foglalkozik az első csomóponti kérdéskörrel, a tartási kötelezettség 
nemzetközi magánjogi jelentéstartalmával, amit annak szerteágazó mivolta miatt túlzás nélkül 
nevezhetünk a nemzetközi összehasonlító családjog egyszerre leghálásabb és leghálátlanabb 
témájának. A harmadik fejezet a jogtörténeti és jogösszehasonlító módszerek együttes 
alkalmazásával – a teljesség igénye nélkül – villantja fel a fogalomalkotás körében felmerülő 
legfontosabb részkérdéseket. A negyedik fejezet bemutatja az európai tartási rendelet válaszát 
a fogalomalkotási kísérletekre. 

A dolgozat harmadik része a tartási kötelezettség érvényesítésének joghatósági, a negyedik 
része az elismeréssel és a végrehajtással kapcsolatos megoldásait taglalja, külön-külön 
fejezetbe szedve a nemzetközi és az uniós jogforrás szabályozását. 

Az ötödik rész a tartási kötelezettségre alkalmazandó nemzetközi kollíziós jogi szabályokkal 
foglalkozik. A hatodik rész a hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat veszi 
mélyebb vizsgálat alá, valamint részletezi a határon átnyúló tartási kötelezettség 
érvényesítésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

A dolgozat külön részben (hetedik rész) foglalkozik a határon átnyúló tartásdíjigények 
nemzetközi magánjogi fejlődésének bemutatásával. 

Az értekezés utolsó, nyolcadik része a hatályos nemzetközi szabályozás aktuális állapotának 
értékelését végzi el az előnyök és a jövőbeli kihívások megfogalmazásával. 
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A jogi szabályozás vizsgálata során a kritikai szemlélet folyamatosan jelen van, hiszen a 
kutatás célja – amint fentebb is írtam – nemcsak a téma leíró jellegű bemutatása, hanem a 
szabályozás hibáinak, hézagainak feltárása és a jövőbeli fejlesztési irányok megmutatása is volt. 
Az egyes fogalmak (házasság, család, tartási kötelezettség, szokásos tartózkodási hely stb.) 
jelentéstartalmának megjelenítésekor a fogalomelemző-logikai módszer az összehasonlító-
történeti módszerrel párosul. 

A kutatómunkám során számos releváns hazai és külföldi elsődleges, valamint másodlagos 
forrást – jogszabályt, bírósági határozatot, szakirodalmi forrásokat (monográfiát, kézikönyvet, 
kommentárt és tanulmányt) – feldolgoztam. A téma hazai feldolgozottsága jelenleg csekély, 
így a dolgozatban az idegen nyelvű (angol, német és francia) források vannak túlsúlyban. A 
megírás során nemcsak jogi, hanem szociológiai, pszichológiai és közgazdasági szakirodalmat 
is felhasználtam. A dolgozat elkészüléséhez nagyban hozzájárult az Európai Unió Bíróságán 
2015-2016-ban eltöltött féléves intenzív kutatómunkám. 

3. A kutatás eredményeinek rövid összefoglalása 

3.1. Általános következtetések 
A kutatás során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az új nemzetközi jogforrások képesek-
e biztosítani a határon átnyúló tartási követelések hatékony érvényesítését.  

A 2007. évi hágai egyezmény és jegyzőkönyv kapcsán azt állapítottam meg, hogy a Hágai 
Konferenciának sikerült előremutató módon megreformálnia a határon átnyúló tartásdíjigények 
érvényesítését, a korábbiakhoz képest lényegesen differenciáltabb és modernebb nemzetközi 
szabályozás – hibái ellenére – alkalmas arra, hogy a határon átnyúló tartási követelések 
hatékony érvényesítését biztosítsa. A 2007. évi hágai egyezmény 2013. január 1-jén, míg a 
2007. évi hágai jegyzőkönyv 2014. október 8-án lépett hatályba, így nemzetközi 
támogatottságuk értékelése még elhamarkodott lenne. Mindenesetre a csatlakozások számát 
tekintve mind az egyezmény, mind a jegyzőkönyv már most sikeresebb hágai elődeinél. Az 
igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a 2007. évi hágai egyezményben jelenleg részes 
35 államból 34 európai állam, azonban az európai „regionális” egyezmény skatulyájából kitörés 
reményét az jelentheti, hogy 2016 őszén az Amerikai Egyesült Államok is megerősítette az 
egyezményt, és az 2017. január 1-jén az USA-ban is hatályba lépett. Az optimista hangok 
szerint az USA csatlakozása fellendíti az egyezményhez csatlakozás nemzetközi kedvét, így a 
2007. évi hágai egyezmény igazi, széles körben elfogadott nemzetközi egyezménnyé 
avanzsálhat. 

Az európai tartási rendeletet illetően arra jutottam, hogy az EuTR. nemzetközi szinten még a 
2007. évi hágai egyezményhez viszonyítva is magasabb együttműködési színvonalat képvisel: 
az EuTR. árulkodik az európai polgári eljárásjog és az európai családjog aktuális fejlettségi 
szintjéről, az EuTR. az európai családjog fejlődésének egyik mérföldköve, ennek ellenére nem 
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mentes az átgondolást igénylő megoldásoktól. Az empirikus kutatások és a nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az európai tartási rendelet bevezetéséhez a hatálybalépésekor 
nem társult széleskörű tájékoztatás, ezért a kezdeti sikerek is csak mérsékeltek maradtak. 

A kutatás részmegállapításai az értekezés csomóponti témaköreihez igazodva az alábbiak. 
3.2. A tartási kötelezettség fogalma 

A 2007. évi hágai egyezményt és jegyzőkönyvet kidolgozó Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferencia széleskörű összehasonlító jogi elemzést végzett a résztvevő országok tartási 
kötelezettségre vonatkozó jogának feltérképezése végzett, azonban az az eredeti szándék, amely 
a fogalomalkotáson keresztül is összehangolta volna az államok tartási kötelezettségre 
vonatkozó szabályozását, sikertelen maradt. Ennek oka alapvetően a tartási kötelezettség 
jogintézményének jogágakon keresztülfekvő jellegzetességében rejlik. Emiatt – mint sok más 
jogi alapfogalom, így – a tartási kötelezettség kapcsán is be kellett látni, hogy egy-egy 
jogintézményt nem egyszerűen a jogi normák határoznak meg, hanem egyúttal beágyazódott 
az adott állam jogrendszerébe, valamint történeti, kulturális, nyelvi, vallási és ideológiai 
közegébe, hagyományaiba. A tartási kötelezettség egységes nemzetközi fogalmának 
megalkotása ugyanúgy lehetetlen küldetés, mint a házasság vagy a család fogalmának 
nemzetközi szintű megragadása. 

A normatív fogalomalkotás ismételt elmaradása azonban egyrészt a tárgyi hatály pontos 
lehatárolása, másrészt a kollíziós jogi szabályok összehangolása miatt véleményem szerint 
jelentős zavart az államok jelentős részében nem fog okozni. Azokban az államokban pedig, 
ahol a tartási kötelezettség élesen nem különül el a házasság megszüntetésének más anyagi 
természetű következményeitől, az elhatárolás érdekében a tartás funkciójából kell kiindulni, 
amely évezredek óta azonos: a rászoruló személy megélhetéséhez szükséges anyagi javak, így 
többek között az étel, a szállás és a ruházat biztosítása. Erre szűkszavúan, de utal a 2007. évi 
hágai egyezmény preambuluma is, amely szerint „a szülők vagy a gyermekekért felelős egyéb 
személyek alapvető feladata, hogy lehetőségeik és anyagi forrásaik keretei között biztosítsák a 
gyermek fejlődéséhez szükséges életkörülményeket.” 

Hasonlóan a 2007. évi hágai egyezményhez, az EuTR. sem határozza meg a tartási 
kötelezettség fogalmát, csupán a fogalom autonóm értelmezését húzza alá.  A fogalom pontos 
meghatározásának elmaradása az Egyesült Királyságban és Írországban vet fel problémát, ahol 
a házassági perben a tartási kötelezettség nem válik el olyan élesen a házasság felbontásának 
egyéb anyagi következményeitől (házastársi közös vagyon megosztása), mint a kontinentális 
európai államokban. Az angolszász jogon belüli minősítési nehézségek kerültek terítékre az 
Európai Bíróság előtt a van den Boogaard ügyben, amelyben az Európai Bíróság támpontokat 
adott a „tartás” fogalmának európai uniós értelmezésével kapcsolatban. Az Európai Bíróság 
fogalomalkotása funkcionális megközelítésű volt: eszerint a tartás fogalmába – a nemzeti 
jogrendszerek szabályozásától vagy fogalomhasználatától függetlenül – minden olyan 
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követelés beletartozik, amely a jogosult létfenntartásának, megélhetésének biztosítására 
szolgál; a tartási szolgáltatás megítélésének alapja egyfelől a jogosult szükségletének, 
rászorultságának, másfelől a kötelezett anyagi teljesítőképességének vizsgálata.  

Álláspontom szerint mivel a tartási kötelezettség jelentéstartalma az európai jogban már 
évtizedek óta letisztult, az Európai Unión belül – az integráció mélységét és az autonóm 
fogalomértelmezés követelményét is figyelembe véve – indokolatlan a fogalomalkotás 
elmaradása. 

3.3. Joghatóság a tartási ügyekben 
Mind az 1958. évi hágai egyezmény, mind az 1973. évi hágai végrehajtási egyezmény közvetett 
joghatósági szabályokat alkalmazott, vagyis a joghatósági szabályok betartása a határozat 
végrehajtásának feltételeként jelent meg. A 2007. évi hágai egyezmény előkészítő tárgyalásai 
során számba vették a direkt joghatósági okok mellett és ellen szóló érveket, de végső soron a 
jogosulti oldalnak kedvezés szándéka, valamint az alperes – amerikai értelemben vett – 
védelemhez való joga közötti kompromisszum megteremtése a közvetlen joghatósági 
szabályok keretében elképzelhetetlen volt. Forradalmi változás így nem következhetett be a 
korábbiakhoz képest, a joghatósági szabályok nem léptek ki az elismerés és végrehajtás 
feltételrendszerének árnyékából. Sőt, a végleges megoldás egyes joghatósági okok esetében a 
fenntartás bejelentésének ismételt lehetővé tételével a közvetett joghatósági szabályok kapcsán 
korábban már kivívott eredmények kisebb fokú feladására is késztette a részes államokat. A 
jövő kihívása, hogy a nemzetközi együttműködés olyan szintet érhessen el, ahol a szerződő 
államok már kettős – joghatósági és végrehajtási – egyezményt kötnek. 

Az EuTR. az európai polgári eljárásjogi hagyományoknak megfelelően közvetlen (direkt) 
joghatósági okokkal operál. Az EuTR. joghatósági rendszere zárt, szabályozási elveiben és a 
joghatóság típusaiban (általános, kikötött, alperes megjelenésén alapuló, szubszidiárius, 
szükségképpeni) kellőképpen tükrözi az európai polgári eljárásjog aktuális tendenciáit. A 
joghatóság egyes típusainak megválasztott szabályozási módszere azonban már több ponton 
vitára adhat okot.  

A legsúlyosabb problémát a házassági per és az ahhoz járulékosan kapcsolódó szülői 
felelősség és tartási kötelezettség tárgyában más tagállamban indított per párhuzamossága 
idézheti elő, ugyanis a jelenlegi szabályozás mellett semmi akadálya, hogy a házassági per, 
továbbá a szülői felelősséggel és gyermektartási kötelezettséggel kapcsolatos jogviták 
egyidőben különböző tagállamokban folyjanak. Ezt a hibát mindenképpen ki kell küszöbölni, 
amire a leghelyesebb a lépcsőzetes joghatósági okok bevezetése lenne. 

Az EuTR. jelentős innovációja az európai családjog területén, hogy a felek megállapodhatnak 
a joghatóságról [EuTR. 4. cikk]. Ezzel a lépéssel az EuTR. elismeri a felek eljárási 
autonómiáját, azonban a felek e szabadsága több irányban is korlátozott: egyrészt a 
megállapodás csak meghatározott formai feltételek teljesítése esetén érvényes, másrészt a felek 
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csak korlátozott körben választhatnak, végül a felek nem köthetnek megállapodást a 18. életévét 
be nem töltött gyermekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos jogvitában. E korlátok 
együttesen indokolatlanul szűkre szabják a joghatósági megállapodás kötésének lehetőségét a 
tartási ügyekben. Álláspontom szerint a kiskorú gyermek tartása iránt folyó perekben 
szükségtelen a joghatósági megállapodás megkötésére bevezetett tilalom fenntartása, hiszen az 
uniós államokban a kiskorú gyermek helyett vagy nevében nagykorú képviselője jár el. 

3.4. Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása 
A határozatok elismerése és végrehajtása körében a 2007. évi hágai egyezmény elvi változást 
nem hozott, ugyanakkor a szabályozás stílusa sokkal komplexebb és differenciáltabb a korábbi 
hágai egyezmények szabályozásához képest.  Figyelemre méltó újításként könyvelhető el, hogy 
a 2007. évi hágai egyezmény a külföldi tartási határozat végrehajtására vonatkozó eljárásrend 
tekintetében „kétsebességes” alternatívát kínál a részes államoknak: az egyik az egyezmény 
által főszabálynak tekintett modern és gyorsabb, a másik az államok külön jelzése alapján 
alkalmazható hagyományos, lassabb út. A 2007. évi hágai egyezmény a végrehajtás terén 
lefektet néhány új, nemzetközileg bevált minimumszabályt, amelyet az államoknak a 
végrehajtás során a belső jog rendelkezései mellett figyelembe kell venniük. 

Kétség sem férhet ahhoz, hogy az EuTR. leglátványosabb újítása a végrehajthatóvá 
nyilvánítási eljárás (exequatur) eltörlése, automatikusan lehetővé téve ezzel a tartási 
kötelezettség tárgyában hozott határozatok szabad áramlását. Az exequatur eltörlését 
elsősorban a tartási határozatok meghozatalára irányadó közös kollíziós jogi szabályok tették 
lehetővé. Mivel azonban még az Európai Unión belül sem minden tagállam fogadta el a 2007. 
évi hágai jegyzőkönyvet egységes nemzetközi magánjogi „platformként”, az EuTR. – 
hasonlóan a 2007. évi hágai egyezményhez – egy „kétsebességes” mechanizmust épít ki a 
tartási határozatok végrehajtására. Az EuTR. a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó 
tagállamokban meghozott határozatok tekintetében kiiktatja a köztes végrehajthatóvá 
nyilvánítási eljárást. Az exequatur eltörlésével a származási államban végrehajtható tartási 
határozat önálló végrehajtási jogcímmel „vérteződik fel” valamennyi tagállamban, és 
közvetlenül végrehajtás alapjául szolgálhat. Ez a várakozások szerint felgyorsítja és 
hatékonyabbá teszi a tartási határozatok végrehajtását. Az Egyesült Királyság és Dánia 
ugyanakkor nem csatlakozott a 2007. évi hágai jegyzőkönyvhöz, ezért az ezen országokból 
származó határozatok végrehajtásakor a hagyományos végrehajtási szabályok érvényesülnek. 
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3.5. A tartási kötelezettségre alkalmazandó jog 
A 2007. évi hágai egyezményhez szervesen kapcsolódik a tartási kötelezettségre alkalmazandó 
jogról szóló 2007. évi hágai jegyzőkönyv. Feltűnő, hogy az 1956. évi és az 1973. évi 
egyezményekhez képest az alkalmazandó jogot szabályozó jogforrás „jegyzőkönyvvé” alakult. 
A „jegyzőkönyvi” forma azzal az előnnyel jár, hogy hangsúlyozza a jegyzőkönyv és az 
egyezmény között a létrejöttük és érvényesülésük tekintetében fennálló szoros kapcsolatot. 

Az Európai Unióban a Tamperei és a Hágai program időbeli összefonódásának egyedülálló 
nemzetközi magánjogi hozadékaként könyvelhető el, hogy az EuTR. inkorporálja a tartási 
kötelezettségekre irányadó kollíziós jog modernizálását végrehajtó 2007. évi hágai 
jegyzőkönyvet. A tartási kötelezettség az európai uniós családjog első olyan részterülete, amely 
tekintetében – az Egyesült Királyság és Dánia kimaradásával – az alkalmazandó jogra is 
kiterjedő nemzetközi magánjogi jogegységesítést sikerült véghez vinni az Európai Unió 
határain belül. 

A jegyzőkönyv két fontos újítását kell kiemelni a tartási kötelezettség nemzetközi 
magánjogában. Egyrészt a 2007. évi hágai jegyzőkönyv követi a felek akarati autonómiája 
térhódításának nemzetközi tendenciáit azzal, hogy – bizonyos korlátok között – lehetővé teszi 
az alkalmazandó jog kiválasztását. Az újítás kivitelezése ugyan nem tökéletes és a jelenlegi 
megoldás több gyakorlati „talányt” is magában hordoz, de a szabályozás mögött meghúzódó 
szándék jelentős előrelépésként könyvelhető el. Másrészt a 2007. évi hágai jegyzőkönyv 
felemeli a fórum jogát a kapcsolóelvek között, amellyel a gyakorlati szempontokat is 
figyelembe véve ugyancsak üdvözlendő újítás. 

3.6. Központi hatóságok közötti együttműködés 
A 2007. évi hágai egyezmény az államok közötti együttműködést helyezi az egyezmény 
kirakatába, amely szimbolikusan is hitet tesz amellett, hogy a tartásdíjigények behajtásának 
hatékonysága, így az egyezmény tényleges sikeressége alapvetően az államközi együttműködés 
színvonalától függ. A korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az olajozott nemzetközi 
együttműködés nélkül a kiválóan megszövegezett nemzetközi jogforrás is csak „félkarú óriás” 
lehet. 

Az államközi együttműködés szabályozása – néhány apróbb eltéréstől eltekintve – 
gyakorlatilag azonos a 2007. évi hágai egyezményben és az EuTR.-ben: mindkét jogforrás 
általános és egyedi feladatok között tesz különbséget. Az egyezmény és a rendelet a feladatok 
szőrszálhasogató pontossággal való részletezése és a teljesen általános feladatmeghatározás 
között egyensúlyoz, meghagyva az államoknak a mozgásteret a feladatok kibővítésének 
lehetősége előtt. A központi hatóságok egyedi feladatainak meghatározása nyitott szerkezetű: 
az elsődleges kötelező feladatok felsorolása csak példálózó jellegű, míg a másodlagos kötelező 
feladatok megfogalmazása, mely szerint a központi hatóságok „minden szükséges intézkedést 
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megtesznek”, pedig inkább már egyfajta „soft law”, amely széles mozgásteret, jelentős 
mérlegelési lehetőséget ad a központi hatóságok részére. Csak reménykedni lehet abban, hogy 
az államok a feladatmeghatározás rugalmasságát, helyenként ködösségét nem arra használják 
fel, hogy az egyezmény és a rendelet célkitűzéseit semmibe veszik. Nem teljesen alap nélküli 
tehát azoknak a szerzőknek az aggodalma, akik a kiépített rendszer túlzó szabadosságát és a 
részes államok közötti jelentős eltérések melegágyát látják a kialakított szabályozásban.  
Mindettől függetlenül úgy vélem, hogy az 1956. évi New York-i egyezmény szabályozási 
mechanizmusához képest a 2007. évi hágai egyezmény jelentős előrelépésként könyvelhető el, 
a fenti aggodalmakat pedig tompíthatja az Európai Unión belül meglévő számos ellenőrző és 
felülvizsgálati garancia, az Európai Unión kívül a 2007. évi hágai egyezmény 54. cikke által 
bevezetett mechanizmus. 
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1. Scope of research 

The purpose of maintenance has been unchanged for over the centuries: to provide the indigent 
with material goods in order to cover necessities of life. The subject can most directly be 
approached through its family law aspects, however, from a more abstract perspective, it is 
strongly tied to classic human rights issues like social safety and (child) poverty, as well. 

Maintenance obligations are usually backgrounded by changes in the family structure or by 
family dissolution: divorce or one parent's quit from family give rise to child support, and 
likewise, the dissolution of marriage or cohabitation induce spousal or partner maintenance 
obligations respectively. On international levels these obligations always involve cross-border 
elements. In most cases wifes left behind with children are unable to care for themselves and 
the children independently and therefore are forced to claim maintenance or to resort on social 
support from the welfare state, where available. 

On international level the primary causes of families left behind unprovided are migration and 
refugee flow the proportions and directions of which are affected by complex social-economical 
processes as well as by political and war events. One, however, cannot disregard  the 
psychological, sociological and personal factors, either, that lead to the deterioration of 
cohabitation and result in the one party, that established a family in a foreign country, returning 
to his/her home country or settling in another country leaving the family in question behind 
unprovided. 

Migration tendencies in the world had called for international response in the field of 
enforcement of cross-border maintenance claims as early as the second half of the 19th century, 
it was, however, only met by international legal-political volition in the period between the two 
world wars, when the elaboration of the issue began. The process of adopting the field into the 
international law had temporarily been halted by the Second World War but gained new 
momentum using research results concerning children left behind without maintenance during 
WW2: while a world report of 1955 conservatively estimated the number of children left behind 
without maintenance to be around 400 000 in total, a fact-finding article of 1956 titled „Sins of 
fathers”, using a more realistic approach, suggested solely the number of WW2 war children 
born from and left behind by American soldiers to be around 85 000 in Germany, 35 000 in 
England, 300 000 in Asia. 

As a result of the population intermixture induced by WW2 and the excessive migration 
involving millions of pepole leaving their home countries and often their families, as well, the 
issue of effective enforcement of cross-border maintenance claims elevated to humanitarian 
level, i.e. to the level of human rights. 

Since post-war governments were quick to realize that with maintenance obligations not 
properly fulfilled the indigents would resort (and be a burden) to domestic social welfare 
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systems, the issue began to receive growing worldwide attention in the 1950s and seemed to 
generate a race between The United Nations and the Hague Conference on Private International 
Law for elaborating an international convention on cross-border enforcement of maintenance 
obligations. That race was won by the former in 1956 when the very first convention on 
international maintenance recovery was signed in New York.1 

After the signing of the 1956 New York convention the cross-border enforcement of 
maintenance claims became the most fruitful field of international family law: for two 
generations – within and outside the European Union – a dozen of international instruments 
have been adopted,2 not counting a significant number of mutual legal assistance treaties. By 
the turn of the millennia the field was burdened with international over-legislation and  restoring 
order in the ensuring „chaos” became a pressing matter. 

The main objective of this dissertation is to review the emergence and evolution of the 
international regulation of cross-border maintenance enforcement and to examine the 
challenges this field is still about to face as well as the improvement potentials it has based on 
the most recent regulations: the 2007 Hague Convention on the International Recovery of Child 
Support and Other Forms of Family Maintenance (hereinafter referred to as 2007 Hague 
Convention); the 2007 Hague Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations 
(hereinafter referred to as 2007 Hague Protocol); Council Regulation (EC) No 4/2009 on 
jusidiction, applicable law and enforcement of decisions and cooperation is matters relating to 
maintenance obigations (hereinafter referred to as EuMR). The scope is focused on these 
international documents and the plausible question: can they fulfill their purpose i.e. can they 
ensure the effective enforcement of cross-border maintenance claims? 

Through analizing the strengths and weaknesses of the above-mentioned sources of law the  
current state of both international and European family law will be revealed making a synthesis 
of them feasible. Also, the regulation of maintenance obligations in private international law 
had to cover sensitive issues like the relationship between maintenance obligations and family 
                                                 
1 New York Convention of 20 June 1956 on the Recovery Abroad of Maintenance 
2 Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children; Convention 
of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations 
towards children; Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in 
civil and commercial matters; Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions 
Relating to Maintenance Obligations; Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance 
Obligations; Lugano Convention of 16 September 1988 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil 
and commercial matters; Montevideo Inter-American Convention of 15 July 1989 on maintenance obligations; 
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters; Lugano Convention of 30 October 2007 on jurisdiction and the 
enforcement of judgments in civil and commercial matters; Hague Convention of 23 November 2007 on the 
International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance; Hague Protocol of 23 
November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations 
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relations; the definition of marriage, family, maintenance and habitual residence; grounds for 
jurisdiction; effective enforcement mechanisms; effective administrative cooperation, etc. 

2. Method of research 

Although it may seem plausible, at first sight, to approach the subject from the aspect of sources 
of law I preferred to center the dissertation on five core issues, instead: the definition of 
maintenance obligations (section 2); jurisdiction (section 3); recognition and enforcement of 
cross-border decisions on maintenance (section 4); law applicable to maintenance obligations 
(section 5); intergovernmental cooperation (section 6). 

The dissertation is comprised of eight sections that, in total, are broken into sixteen chapters. 
The first section serves as introduction outlining the legal-historical evolution of cross-border 

enforcement of maintenance obligations. Its first chapter introduces the indicators of 
international legislation, putting the subject into sociological, psychological, economical and 
human rights context. The second chapter reviews the evolution of international conventions 
using descriptive methods. 

The second section specifically deals with the first core issue, i.e. the content of maintenance 
obligations in private international law, the divergency of which qualifies it as both the most 
yielding and the hardest field of comparative international family law at the same time. Its third 
chapter, without aiming to give an exhaustive list, describes the key aspects of the definition of 
maintenance obligations using historical and comparative methods. The fourth chapter reviews 
the solution used by the EuCR for defining maintenance obligations. 

The third and fourth sections of the dissertation cover the jurisdiction and the recognition / 
enforcement aspects of maintenance recovery respectively, discussing the solutions used in  
international regulations and in the ones of the EU in separate chapters.  

The fifth section is devoted to the rules applicable to maintenance obligations in case of 
conflict of laws. The sixth section focuses on the rules of cooperation between the authorities 
of the countries involved as well as on the tasks those authorities are to perform in order to  
enforce cross-border maintenance claims. 

The seventh section deals with the presentation of the evolution of the international private 
law related to the cross-border maintenance enforcement. 

The last, eighth section of the dissertation gives an evaluation of the current state of the 
international regulations in effect by determining their merits as well as the future challanges 
implied. 

Since the purpose of the dissertation is not only the descriptive presentation of the subject but 
also to reveal the flaws and the loopholes as well as to suggest ways of future enhancement, a 
critical approach is being applied while assessing the legal regulations. The definitions of the 
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key concepts (marriage, family, maintenance obligations, habitual residence, etc.) are reviewed 
using both analitical-logical and comparative-historical methods. 

My research included the studying of several relevant Hungarian and foreign primary and 
secondary sources i.e. laws, judicial decisions, legal literature (monographs, handbooks, 
commentaries and studies). Since the subject has a moderate coverage in Hungarian legal 
literature I mostly leant on works written in foreign (English, German, French) languages. The 
scientific literature used included works from other disciplines (sociology, psychology, 
economics), as well. The dissertation also greatly profited from my intensive half-year research 
conducted at the Court of Justice of the European Union in 2015-2016. 

3. Brief summary of research results 

3.1. General observations 
In my research I sought to determine wether the latest international regulations could ensure 
the effective enforcement of cross-border maintenance claims. 

Regarding the 2007 Hague Convention and 2007 Hague Protocol I found that the Hague 
Conference managed to reform the enforcement of cross-border maintenance claims in a 
progressive way; although not devoid of flaws, the new regulations, being significantly more 
differentiated and more modern than the previous ones, are suitable for ensuring the effective 
enforcement of cross-border maintenance claims. The 2007 Hague Convention and the 2007 
Hague Protocol entered into effect on 1st January 2013. and on 8th October 2014 respectively, 
therefore, at this point, any statements concerning the level of their international support would 
be hasty. Nevertheless, considering the number of accessions, one can ascertain that both the 
convention and the protocol are already more succesful in comparison with previous Hague 
conventions. Although out of the 35 state parties 34 are European, with the accession of the 
United States of America in the fall of 2016 there is a hope of breaking out of the European 
„regional” treaty stereotype. Optimists expect the accession of the USA to boost international 
interest and that, as a result, the 2007 Hague Convention will achieve widespread acceptance 
as a true international treaty. 

Regarding the EuCR I found that it represents an even higher level of international cooperation 
than the 2007 Hague Convention. Although not devoid of issues that require  reconsideration, 
the EuMR is a milestone in the evolution of European family law, well demonstrating the actual 
level of development of European procedural and family law. Empiric research as well as 
international experience show, however, that its implementation  was not accompanied by a 
broad communication campaign upon entering into force causing its initial successes to remain 
moderate. 
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In the following sections I am going to present the particular results of the research sorted in 
accordance with the key issues of the dissertation. 

3.2. Definition of maintenance obligations 
An extensive comparative legal analisys of the laws applied to maintenance obligations by the 
participating countries was conducted at the Hague Conference on Private International Law 
while elaborating the 2007 Hague Convention and Protocol, still the original goal to harmonize 
them through a unified definition was not achieved basically due to the fact that the legal 
institution of maintenance has a characteristic of involving several branches of law. As with 
many other key concepts of law it had to be deduced in the case of maintenance, as well, that a 
particular legal institution is not solely determined by legal norms, it is also embedded in the 
legal system as well as in the historical, cultural, linguistical, religional, ideological matrices 
and in the traditions of a particular country. That makes creating a unified international 
definition of maintenance no more feasible than finding explicit definitions for the concepts of 
marriage and family on international level. 

Nevertheless, I expect the recurrent failure to create a normative definition not to cause 
significant confusion in most of the adopting countries due to both the explicit demarcation of 
scope and the harmonization of conflict-of-laws rules. In the cases of countries lacking a sharp 
distinction between maintenance and other financial obligations originating from dissolution of 
marriage one shall use the function of maintenance (i.e. providing the indigent with necessities 
of life such as food, shelter and clothing), that has been the same for centuries, as a starting 
point for separation. It is also suggested, though laconically, by the preamble of the 2007. Hague 
Convention according to which „parents and other persons responsible for the child have the 
primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of 
living necessary for the development of the child”. 

Similarly to the 2007 Hague Convention, the EuMR, instead of giving a definition of 
maintenance obligations merely underlined the autonomous interpretation of the concept. The 
lack of exact definition tends to cause problems in the United Kingdom and in Ireland, where, 
unlike in the countries of continental Europe, there is no explicit distinction between 
maintenance and other financial obligations originating from dissolution of marriage (e.g. 
distribution of jointly-held assets) in matrimonial cases. Classification issues within the Anglo-
Saxon legal system were exposed in the van den Boogaard case where the European Court of 
Justice gave indications regarding the interpretation applied in the EU to the term 
„maintenance”. The European Court of Justice used a function-based approach according to 
which the concept of maintenance shall include, regardless of either the regulations or the 
definitions used by national legal systems, all claims that are to ensure the subsistence and  
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livelihood of the indigent; the adjudgement of maintenance claims shall be founded by the 
examination of both the needs / indigence of the obligee and the financial capacities of the 
obligant. 

In my opinion, since the concept of maintenance has got a consolidated interpretation in the 
European law for decades, the lack of definition within the EU, considering the level of 
integration as well as the requirement of autonomous interpretation, stands without reason. 

3.3. Jurisdiction in maintenance cases 
Both the 1958 and the 1973 Hague conventions applied indirect jurisdictional rules making 
compliance with rules of jurisdiction a condition for the enforcement of decisions. In the course 
of the preparatory sessions of the 2007 Hague Convention the arguements for and against the 
application of direct grounds for jurisdiction were considered, however, in the end, reaching a 
compromise between the intention to favor the obligee and the respection of the defendant's 
right to defense in the American sense proved inconceivable within the framework of direct 
jurisdictional rules. Therefore, a revolutionary change could not take place, jurisdictional rules 
failed to step out of the shadows of the condition sets of recognition and enforcement. 
Moreover, in the case of some jurisdictional grounds the eventual solution, by re-allowing 
reservations, forced the state parties to relinqish, in some measure, the previous achievements 
related to indirect jurisdictional rules. It remains a future challange to reach a level of 
international cooperation where contracting states signs treaties covering both jurisdiction and 
enforcement. 

The EuMR, in accordance with the traditions of European procedural law, operates with direct  
jurisdictional grounds. The EuMR has a closed jurisdictional system that properly reflects the 
current tendencies of European procedural law in its regulation principles as well as in the 
jurisdiction types featured (general, choice of court, based on the appearence of the defendant, 
subsidiary, forum necessitatis). The regulation methods applied to the particular jurisdiction 
types, on the other hand, may give rise to controversies on several points. 

The most severe problem may arise in concurrent cases involving a divorce lawsuit in one 
member state and the relating parental responsibility / maintenance proceedings in another, for 
current legislation does not prevent such proceedings from being conducted at the same time in 
different member states. This deficiency must be eliminated for which the most appropriate 
route wuold be the introduction of a cascade system of grounds for jurisdiction.  

The EuMR introduced a significant innovation to the field of European family law by allowing 
the parties involved to agree over jurisdiction (EuMR article 4). Thus the EuMR  recognized 
the procedural autonomy of the parties, however this autonomy is restricted in several ways: 
firstly, the agreement is only valid if it complies with a set of formal requirements; secondly, 
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the parties have a limited range of courts to choose from; lastly, the parties are not allowed to 
make an agreement in disputes involving maintenance obligations related to children under the 
age of 18. These restrictions altogether unreasonably narrow down the possibility of a choice 
of court agreement in maintenance cases. In my opinion, for maintenance cases involving minor 
children there is no reason to sustain the prohibition of choice of court agreements, since in the 
member states of the EU minor children are always represented by adults before the court. 

3.4. Recognition and enforcement of foreign decisions 
Althogh the 2007 Hague Convention does not feature any conceptual changes in the recognition 
and enforcement of judicial decisions, its provisional style is much more comprehensive and 
differentiated in comparison with the legislation of previous Hague conventions. As a 
remarkable improvement the 2007 Hague Convention presents state parties with a „two-gear” 
set of alternatives for the procedure of enforcing cross-border maintenance decisions: there is a 
modern, expedited way, qualifying as the one in principle, and the traditional, slower one 
applied upon a deliberate request from the member state. The 2007 Hague Convention 
introduced a new set of internationally well-established minimum standards which, together 
with the national provisions, should be observed by the state parties during the enforcement 
procedure. 

The elimination of procedures required for the declaration of enforceability (exequatur), 
which automatically implies the free flow of maintenance decisions, is undoubtably the most 
spectacular improvement of the EuMR. The abolishment of exequatur was primarily made 
possible by a set of common conflict-of-laws rules applicable to the giving of maintenance 
decisions. Since even in the EU not every member state accepted the 2007 Hague Protocol as a 
unified „platform” of private international law, the EuMR applied a two-gear mechanism, 
similar to the one introduced with the 2007 Hague Convention, to the enforcement of 
maintenance-related decisions. For decisions given in member states bound by the 2007 Hague 
Protocol the EuMR eliminated the intermediate measures required for the declaration of 
enforcability. With the abolishment of exequatur a maintenance decision that is enforceable in 
the state of its origin is „vested” with a substantive enforceable title in every other member state 
and may be a subject to direct enforcement. This is expected to result in expedited and more 
effective enforcement of maintenance decisions. Since the United Kingdom and Denmark did 
not participate in the adoption of the 2007 Hague Protocol, standard enforcement rules shall be 
applied when enforcing decisions from these contries. 
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3.5. Applicable law to maintenance obligations 
The 2007 Hague Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations is integrally 
linked to the 2007 Hague Convention. Conspicuously, unlike with the 1956 and 1973 Hague 
Conventions, the source of law regulating the applicable law has been turned into the form of 
protocol. This form has the adventage of emphasizing the strong relation between the protocol 
and the convention in regards to their emergence and prevailment. 

In the EU, the incorporation of the 2007 Hague Protocol, that effectuated the modernization 
of conflict-of-laws legislation applicable to maintenance obligations, into the EuMR can be 
regarded as a unique private international law achievement implied by the intertwine of 
Tampere and Hague programs. Maintenance obligations qualifies as the first area of the EU 
family law where – with the opt-outs of the United Kingdom and Denmark – a unification of 
laws in private international law was achieved within the boundaries of the EU. 

There are two innovations of the Protocol to be highlighted with regard to private international 
law. Firstly, the 2007 Hague Protocol reflects the international tendencies of the spreading of 
the parties' freedom of will by permitting – with certain restrictions – the designation of the 
applicable law. Although its implemetation is not perfect and the actual solution involves some 
„riddles”, the intentions behind it can be regarded as a significant improvement. Secondly, the 
2007 Hague Protocol raises the law of the forum among connecting criteria, which is, 
considering pracitcal reasons, also a welcome improvement. 

3.6. Administrative cooperation 
The 2007 Hague Convention affirms the effectiveness of the recovery of maintenance claims 
(i.e. the actual success of the convention) to be essentially dependant on the level of 
administrative cooperation by putting the cooperation of the states at the forefront. Previous 
experiences suggest that without seamless cooperation a brilliantly formulated international 
source of law is just a „giant with one arm”. 

Apart from some minor differences, the administrative cooperation was regulated in 
practically the same manner by the 2007 Hague Convention and by the EuMR: both sources of 
law made a distinction of general and specific functions. Both the Convention and the EuMR 
sought for balance between the over-specification and the over-generalization of functions 
leaving the states ample room to extend them. Both used an open structure when defining the 
specific functions of central authorities: the primary compulsory functions are listed using 
examples, while the phrasing of the secondary compulsory functions, according to which 
central authorities „shall take all appropriate measures”, qualifies as „soft-law” that leaves 
central authorities much room for maneuvre as well as significant range of discretion. One can 



 
11 

 

only hope that the states will not use the flexibility and, in some instances, the fogginess of the 
definition of functions in ways that are irreconcilable with the objectives of the Convention and 
the EuMR. Also, one cannot disregard the worries of authors who see unreasonable libertinage 
and a hotbed of deviation of state parties in the actual legislation as completely unfounded. 
Nevertheless, in my opinion, the 2007 Hague Convention is a significant improvement over the 
regulation mechanism used in the 1956 New York Convention, and the above-mentioned 
worries may be damped by a set of existent controlling and supervisory assurances within the 
EU and by measures introduced by article 54 of the 2007 Hague Convention outside the EU. 
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