
1. Melyek a Családjog fő részei? 
A Családjog a család személyi és a család vagyoni 
viszonyait rendező jogág. 
3 részből áll: -házasság, - rokonság és -gyámság 
A Családjog a családhoz tartozás két formáját 
ismeri: a házastársi kapcsolatot és a rokoni 
kapcsolatot. 
Házasság: a felek akaratából érvényesen megkötött 
házasság . Megkötés – megszűnés – házas felek 
jogai , kötelezettségei 
Rokoni kapcsolat: nemcsak biológiai leszármazás, 
hanem örökbefogadás 
Gyámság: szűlői felügyeletet helyettesítő 
intézmény, mely a gyermek személyes és vagyoni 
érdekeinek védelmét szolgálja. 
 
2. Melyek a házasság minimális alaki feltételei?  
-az anyakönyvezető közreműködése; 
-a házasulók személyes jelenléte (törvényes 
képviselő, illetve meghatalmazott személy 
nyilatkozatot nem tehet a házasuló nevében)  
-a házasságkötésre irányuló, személyesen tett, 
kifejezett és határozott nyilatkozat.  
-A házasságkötés alapvető, koncepcionális szabálya 
a kötelező polgári házasság. Magyarországon az 
1894. évi XXXI. házassági törvény vezette be.  
 
3. Milyen formái vannak a vérségi kapcsolaton 
alapuló rokonságnak? 
A rokoni kapcsolat csaknem kizárólag biológiai 
leszármazás következménye; az érintettek 
akaratától független tény. Lehet egyenesági és oldal 
ági.  
Egyenesági rokonok: rokonok, akik közül egyik a 
másiktól származik.  
Felmenő egyensági rokonok: az elődök: a szülő, a 
nagyszülő, a dédszülő 
Lemenő egyenesági rokonok: az utódok: a gyermek, 
az unoka, a dédunoka 
Oldalági rokonok, azok akik nem egyensági 
rokonok, de egy közös őstől erednek. Pl.: testvér, 
unokatestvér, féltestvér. 
 
 
 
 
 

4. Milyen azonosság és különbség van a gyámság 
és a gondnokság között?  
 
A gyámság a családjog része, még a gondnokság a 
személyi jog körébe tartozik és a Ptk rendezi. 
Gyámság alá mindig kiskorút vonnak, 
gondnokságba pedig felnőtt korú személyt. A 
gyámság a gyermek személyes és vagyoni 
érdekeinek védelmét szolgálja.  
A gondnokság célja a jogi cselekvőképesség 
hiányának pótlása. Mindkét intézményt a rászorulók 
gyámolítására hozták létre.  
 
5. Sorolja fel a házasság el nem hárítható 
akadályait  
 
a)Fennálló házasság 
b)Egyenesági rokonság 
c)Testvéri kapcsolat 
d)Cselekvőképtelenség 
e)16. év alatti életkor 
f)Örökbefogadási kapcsolat 
 
6. Milyen jogi összefüggés van a 
cselekvőképtelenség és a házasság között?  
 
Érvénytelen a cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alatt álló személy házassága 
Nem köthet házasságot az a házasuló sem, aki bár 
nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság 
alatt, de állapotánál fogva nyilvánvalóan 
cselekvőképtelen. 
 
7. Melyek a felmentéssel, engedéllyel elhárítható 
házassági akadályok  
 
a)A testvérnek testvére vérszerinti leszármazottjával 
kötött házassága. 
b)Az ún. egyenesági sógorság 
c)A 16. és 18. év közötti életkor  
 

 

 

 

 

8. Milyen nevet választhat Bamba Blanka ha 
férjhez megy Lökött Ödönhöz? 

 
a)kizárólag a maga nevét viseli→ Bamba Blanka  
b)a férje teljes nevét viseli a házasságra való utaló 
toldással, melyhez a maga teljes nevét 
hozzákapcsolhatja→ Lökött Ödönné Bamba Blanka 
c)A férje családi nevét viseli a házasságra való 
toldással és ehhez a maga teljes nevét 
hozzákapcsolja→ Lököttné Bamba Blanka 
d)A férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját 
utónevét → Lökött Blanka 
e)Házassági névként családi nevüket is 
összekapcsolhatják, hozzáfűzve a saját utónevüket 
→ Bamba Lökött Blanka 
 
9. Milyen változást eredményez a házasság a 
házastársak vagyoni pozíciójában?  
 
A házasság megkötésével a házastársak között a 
házassági életközösség idejére házastársi 
vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a 
házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit 
a házassági életközösség ideje alatt akár együtt, 
akár külön- külön szerezték, kivéve azt, ami 
valamelyik házastárs külön vagyonához tartozik. 
Közös vagyon a különvagyonnak az a haszna is, 
amely a házassági életközösség fennállása alatt 
keletkezett. Úgymint feltalálói, újítói, szerződés és 
más szellemi alkotást létrehozó személynek a 
házassági életközösség fennállása alatt megillető 
esedékes díja.  
A felek közös szerzése egyenlő arányú osztatlan 
közös tulajdont eredményez.  
Mindig védelmezni kell, hogy a vagyonközösség 
alatt szerzett egy bizonyos vagyontárgy, dologi 
jellegű használati jog, követelés, adósság, a 
házastársak egyenlő arányú tulajdona, ugyanígy, 
ami az életközösség megszakításakor megvan az az 
ellenkező bizonyításig közösen, az együttélés alatt 
szerzettnek tekintendő. 
 
 
 
 
 



10. Mi tartozik a házastárs külön vagyonához? 
-A házasságkötéskor megvolt vagyontárgy.  
-A törvény vagyon jogi rendszeréből következik, 
hogy a házasságon kívüli, az azt megelőző szerzés 
nem eredményez szerzeményi közössége, közös 
tulajdont.  
-A házasság fennállása alatt öröklés jogcímén 
szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy. 
-A szülő vagy más rokon által adott jelentős értékű 
ajándékot az ő gyermeke vagy rokona részére szóló 
juttatásnak kell tekinteni.  
-A házastársak egymás közötti ajándéka – független 
a fedezet forrásától - megajándékozott 
különvagyona.  
-A személyes használatra szolgáló és szokásos 
mértékű, illetve mennyiségű vagyontárgy.  
Ha a felek a házas együttélés alatt értékesítik a 
különvagyonhoz tartozó tárgyakat és a befolyt 
újabb vételárból újabb vagyontárgyakat vesznek, az 
új vagyontárgy az értékesített vagyontárgy 
tulajdonosának a különvagyona lesz.  
A különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a 
mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a 
szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy 
helyébe lép, tizenöt évi házassági együttélés után 
közös vagyonná válik.  
Tehát az eredeti különvagyon – még ha az a 
mindennapi közös életvitelt szolgálja is és nem 
haladja meg a szokásos mértékű berendezési és 
felszerelési tárgyak körét- bármeddig, 15 éves házas 
együttélés után is megtartja különvagyoni jellegét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Mikor válhat házassági közös vagyonnak egy 
eredetileg valamelyik házastárs 
különvagyonához tartozó tárgy? Házassági közös 
vagyon a különvagyonnak az együttélés alatt 
keletkezett tiszta haszna.  
Minden vagyoni többlet, ami a különvagyon 
hasznosítása eredményeképp keletkezik haszon. Pl. 
a föld megműveléséből adódó mezőgazdasági 
termény, az állatok termékei (pl. a tej, sajt, 
szaporulat) a bérleti haszonbérleti díj, különvagyoni 
takarékbetét, kötvény, betéti jegy kamata… 
A személyhez fűződő jogok érvényesítése- a alkotó 
kizárólagos joga- feltaláló- de a jogok 
gyakorlásának a vagyon, eredménye, a jogok 
gyakorlásával járó gazdasági előny már a házastársi 
közös vagyonba tartozik, ha az a vagyonközösség 
ideje alatt válik esedékessé. A hangsúly tehát a 
díjazás vagyoni előny esedékességén van.  
 
12. Milyen jogkövetkezményt fűz a Csjt. 
bármelyik házastársnak a vagyonközösség 
fennállása alatt kötött visszterhes ügyletéhez? 
A vagyonközösség fennállása alatt, továbbá a 
házassági életközösség megszűnésétől a közös 
vagyon megosztásáig terjedő időben csak a 
házastársak közös egyetértésével lehet a 
vagyonközösséghez tartozó tárgyakat elidegeníteni 
vagy általában olyan vagyonjogi rendelkezést tenni, 
amely nem a házastársak különvagyonára 
vonatkozik. 
Bármelyik házastársnak a vagyonközösség 
fennállása alatt kötött, az előbbi rendelkezés alá 
tartozó visszterhes ügyletét a másik házastárs 
hozzájárulásával kötött ügyletnek kel tekinteni, 
kivéve, ha az üzletkötő harmadik tudott, vagy a 
körülményekből tudnia kellett arról, hogy a másik 
házastárs az ügylethez nem járult hozzá.  
Ha azonban házastárs az ügyletet a mindennapi élet 
szükségleteinek fedezése miatt kötötte, a másik 
házastárs csak akkor hivatkozhat hozzájárulásának 
hiányára, ha az ügylet megkötése ellen az 
ügyletkötő harmadik személynél előzőleg 
kifejezetten tiltakozott. A házastárs olyan 
tartozásáért, amely az előbbi rendelkezések szerint 
nem mindkét házastársat terheli, mind a közös 
vagyonból reá eső résszel felel 

13. Milyen két típus különböztethető meg a 
házassági bontópereknél?  
Két típus:  
1)tényállásos bontás – az egyik házastárs kérelmén 
alapuló bontóper 
2)Közös megegyezéses bontás  
1)Tényállásos bontás  
Bármelyik házastárs kérheti a házasság felbontását, 
a felperes a házasság megromlásáért elsősorban v. 
kizárólag felelős házastárs is lehet. Az Ő egyoldalú 
kérelmére, a házasság megromlásában vétlen 
házastárs esetleges ellenzése dacára is fel lehet, sőt 
fel kell bontani a házasságot, ha egyébként annak 
feltétele- a házasélet teljes és helyrehozhatatlan 
megromlása megvalósult.  A bontóperben nem 
zárhatók el a házastársak, hogy a másik a fél 
vétkességét vagy a sajátjukénál nagyobb fokú 
vétkességét állítsák és bizonyítsák. A felbontásra 
irányuló kereset elbírálásakor annak van ügydöntő 
jelentősége, hogy bekövetkezett-e az a helyzet, 
amelyben a házasság tarthatatlanná vált. A 
házasfelek a tényállásos bontásról az eljárás során 
áttérhetnek a megjegyzéses bontásra is, ezt már a 
keresetben előterjeszthetik. A megegyezéses 
bontásnál a szülők valóban a gyermek érdekében a 
legmegfelelőbb módon egyeznek meg. A gyermek 
számára is előnyösebb, mint a feldúltsághoz vezető 
folyamat feltárása. A tényállásos bontásnál a 
gyermek sorsát érintő kérdések megnyugtató 
eldöntéséhez bizonyítási eljárás szükséges Ez 
sokszor hosszadalmas a szülői együttműködést 
rendszerint károsan befolyásolja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)Közös megegyezéses bontás 
A Csjt. lehetővé teszi, hogy a felek a házasság 
felbontásához ne legyenek arra kényszerítve, hogy a 
házasság megromlásának folyamatát részletesen 
feltárják a bírósági eljárásban (kiteregessék a 
családi szennyest”) ha a törvényben meghatározott 
járulékos kérdésekben is megtudnak állapodni, 
akkor a bíróság bizonyítékrangot tulajdonít ennek. 
A házasélet teljes és helyrehozhatatlan 
megromlására utal a házastársaknak végleges 
elhatározáson alapuló, egyező akaratnyilvánítása. A 
személyes nyilatkozat az elsődleges bizonyítási 
eszköz a felek személyes megjelenése és 
meghallgatása nélkül a megegyezéses bontás kizárt.  
A közös megegyezéses bontásnál a felek 
egyezségének ki kell terjednie:  
- a közös gyermek elhelyezése és tartására 
- a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás  
- házastársi tartás 
- közös lakás használata 
- a házastársi közös vagyon megosztása  
A házastársak a házasság felbontását egyező 
akaratnyilvánítás alapján kérhetik.  
A keresetlevélhez csatolni kell a közös vagyon 
megoszlására vonatkozó megállapodásukat is. Ha a 
válni kívánó felek között legalább 3 éve megszakadt 
az életközösség és külön lakásban élnek, akkor erre 
nincs szükség. Igazolni kell azonban a közös 
gyermek elhelyezését, valamint tartását a gyermek 
érdekeinek megfelelően rendezzék. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Mit jelent a házassági vagyonjogi 
szerződés?  
 

Azt jelenti, hogy a felek tudják a leghatásosabban 
vagyoni viszonyaikat rendezni, megelőzve, 
kiküszöbölve ezzel az állami beavatkozást. A 
házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók a 
házasságkötés előtt vagy a házastársak a házasság 
alatt a házasság vagyonjogi rendszerét a törvénytől 
eltérő módon szabályozzák. A szerződésben a felek 
a törvény rendelkezéseitől eltérően határozhatják 
meg, hogy mely vagyon kerül a közös, illetve 
különvagyonba.  
A házassági vagyonjogi szerződésben a felek 
kimondhatják  
-a teljes vagyonegyesítést  
-kimondhatják a teljes vagyon elkülönítést 
-vegyes rendszert alkalmazhatnak  
A házassági vagyonjogi szerződés:  
- nem sérthet családvédelmi érdekeket, 
-nem irányulhat a hitelezők megkárosítására. 
-A szerződés érvényességéhez közokiratba vagy 
jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalása szükséges.  
A házassági vagyonjogi szerződésnek kell tekinteni 
a házastársuknak az életközösség fennállása alatt 
egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és 
kölcsönszerződést is.  
A házastársak a 3. személlyel kötött ügyleteik során 
kötelesek tájékoztatást adni arról, ha a szerződéssel 
érintett vagyontárgy valamelyikük különvagyonába 
tartozik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Milyen sajátosságai vannak a házassági 
életközösség fennállása alatti vagyonközösség 
megszüntetésének?  
 
Sajátosságok: 
- a házassági kötelék megmarad  
- a házassági együttélés is fennmarad 
- a vagyonközösséget a bíróság ítélete szünteti meg.  
- A kérelmet bármelyik fél előterjesztheti  
- A kérelem akkor jár sikerrel, ha a vagyonközösség 
megszűntetésének fontos oka van  
- A bírósági határozat csak a jövőre nézve kizárja a 
szerzeményi közösséget.  
- A házassági vagyonközösség megszűntetésének 
következménye, hogy a végzés jogerőre való 
emelkedését követő hónap utolsó napját követően a 
házastársak között már nem a közszerzeményen 
alapuló szabályok, hanem a vagyon elkülönítés elve 
érvényesül.  
 
17. Milyen jogi következményei vannak a 
házasság megszűnésének?  

-Ha a házasság az egyik házastárs halálával vagy a 
házasság felbontásával megszűnik az életben lévő 
házastárs, illetőleg minkét házastárs visszanyeri a 
házasságkötési képességét.  
-A férje nevét viselő feleség (névviseléstől való 
élettárs hiányában szabadon dönthet a névviselés 
tárgyában)  
-A házasság megszűnésével megszűnik a 
házastársak között fennálló vagyonközösség. 
Bontás esetén bármelyik házastárs kérheti a 
házastársi közös vagyon megosztását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 16. A közös megegyezéses bontásnál mire 
kel kiterjednie a felek egyezségének? 
 
 - A közös gyermek elhelyezése és tartása 
- A szülő és gyermek közötti kapcsolattartás 
(láthatás)  
- Házastársi tartás  
- Közös lakás használata  
- A házastársi közös vagyon megoszlása 
 
Ha a házastársnak a házasság felbontását egyező 
akaratnyilvánítás alapján kérik, a keresetlevélhez 
csatolniuk kell a közös vagyon megosztására 
vonatkozó megállapodásukat is. 

 
Ha a válni kívánó felek között legalább 3 éve 
megszakadt az életközösség és külön lakásban 
élnek, akkor erre nincs szükség, hiszen ilyenkor a 
közös vagyon megosztása már realizálódott. 
Ilyenkor igazolni kell, hogy a közös gyermek 
elhelyezését, valamint tartását a gyermek 
érdekeinek megfelelően rendezték 
 

18. Mit jelent az apaság vélelme?  

A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya 
a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig 
eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt 
házassági kötelékben állt.  
 
19. Mikor kerül sor arra, hogy a születési 
anyakönyvbe a gyermek szülőiként, illetőleg 
apjaként képzelt személyt jegyeznek be?  
 
Ha a gyermek mindkét szülője ismeretlen, születése 
után nyomban, ha pedig apjának kiléte nem 
állapítható meg, az anya kérelmére bármikor, 
egyébként pedig a gyermek harmadik életévének 
betöltése után hivatalból kell intézkedni az iránt, 
hogy születési anyakönyvbe a gyermek szülőiként, 
illetőleg apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. 
(Gyámhatóság intézi). Az intézkedés célja: a 
gyermek egyik alapvető jogának biztosítása. 
 
 
 

20. Ki lehet örökbefogadó, örökbefogadott és 
milyen engedély kell az örökbefogadáshoz?  
 
Örökbefogadó: csak teljesen cselekvőképes 
nagykorú személy lehet. (Minimum 16 év 
korkülönbség az örökbefogadó és örökbefogadott 
között. Az örökbefogadó 45 éves koráig fogadhat 
örökbe) 
 
Örökbefogadott: kiskorú személy.  
 
Engedély: gyámhatósági engedély, mely 
megadásához a felek egyetértő kérelmét tartalmazó 
nyilatkozat, továbbá a gyermek szüleinek, valamint 
a házasságban élő örökbefogadó házastársának 
hozzájárulása szükséges.  
 
 
21. Mit foglal magába a gyermek tartásának 
kötelezettsége?  
 
A gyermeket gondozó szülő a tartás természetben, a 
különélő szülő elsősorban pénzben szolgáltatja (ez a 
gyermektartásdíj) 
 
A gyermek tartása magába foglalja a:  
 
-gyermek élelmezését,  
-ruháztatását, 
-iskoláztatását és 
-lakhatásának biztosítását.  
 
22. Mikor nem köteles a szülő tartani a szükséges 
tanulmányait folytató munkaképes gyermekét? 
 Ha a gyermek továbbtanulásra alkalmatlan, 
 A gyermek a tartásra kötelezettel vagy vele 

együtt élő közeli hozzátartozójával szemben 
olyan súlyos kifogásolható magatartást tanúsít, 
amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint 
a tartásra nem méltó (érdemtelenség),  

 ezáltal a szülő saját szükséges tartását, vagy a 
kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.  
Munkaképes nagykorú gyermek részére a 
szükséges tanulmányai folytatásának idejére 
járó tartásdíj összegének megállapításával a 
gyermek indokolt szükségleteit és a kötelezett 
teherbíró képességét kell alapul venni.   

 
23. Mit jelent a házastársi tartás kötelezettsége? 
A házastárs köteles a különélő és önhibáján kívül 
rászoruló házastársát ha arra nem érdemtelen- 
különvagyonából is eltartani, amennyiben 
házastársa megélhetésének költségeit a közös 
vagyonból nem lehet fedezni és a tartás nem 
veszélyezteti a kötelezett saját, valamint annak 
megélhetését, akinek eltartására házastársával egy 
sorban köteles.  
A tartás megítélésénél jelentősége van annak, hogy 
milyen hosszú volt az együttélés és hogy a 
rászorultsága mennyiben felróható a volt 
házastársnak.  
A házasság felbontása esetén a tartás érdemtelenség 
címén megtagadható, ha a házastárs a házasság 
erkölcsi alapját súlyosan megsértette, vagy ha 
szándékosan a másik volt a házastárs érdekeit 
durván sértő magatartást tanúsított. Megszűnési ok 
az is, ha a jogosult újabb házasságot köt.  
 
24. Mit jelent a tartásra jogosultság sorrendje 
 
Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát 
eltartani nem tudja és akinek tartásra kötelezhető 
házastársa sincs.  
A tartásra jogosultat rokonai közül elsősorban a 
leszármazói kötelesek eltartani.  
Tartásra kötelezhető leszármazók hiányában az 
eltartás a felmenő rokonokat terheli.  
Azt a kiskorút, akinek egyenesági rokona nincs, 
nagykorú testvére köteles eltartani.  
A házastárs köteles háztartásában eltartani a vele 
együttlő házastársának kiskorú gyermekét 
(mostohagyermek), akit a házastársa az ő 
beleegyezésével hozott a közös háztartásba. 
Mostoha gyermek akkor köteles eltartani 
mostohaszülőjét, ha az az ő eltartásáról hosszabb 
időn át gondoskodott.  
Több, egy sorban kötelezett között a tartási 
kötelezettség a kereseti, jövedelmi vagyoni 
viszonyaik arányában oszlik meg.  
A tartásra jogosultság sorrendjében a gyermek a 
házastársát és elvált házastársat, a házastárs is az 
elvált házastárs pedig – egymással egysorban- a 
többi rokont megelőzi. 
 



25. Milyen területre terjed ki a szülői felügyelet a 
kiskorú gyermekkel kapcsolatban  
A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság 
alatt áll.  A gyám nem rendelkezik azonban annyi 
joggal, mint amit a szülői felügyelet magába foglal.  
A szülői felügyelet a kiskorú gyermek: 
gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, 
valamint a törvényes képviseletének jogát és 
kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a 
gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja 
magában.  
A szülők a felügyeletet együttesen gyakorolják- 
ellentétes megállapodásuk hiányában- akkor is, ha 
már nem élnek együtt. A szülők megegyezésének 
hiányában a bíróság a gyermekeket annál a szülőnél  
helyezi el, akinél a kedvezőbb testi, értelmi és 
erkölcsi fejlődése biztosított. A szülői felügyeletet 
gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy 
gyermeküknek minden olyan vagyonát kezeljék, 
amely a törvény szerint nincs kivéve a kezelésük 
alól. (A 14. életévet betöltött gyermek 
keresményével maga rendelkezik.). A szülők 
gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire 
kötelesek fordítani.  
26. Mikor szünetel a szülői felügyelet? 
A kiskorú gyermek szülői felügyeletet vagy 
gyámság alatt áll.  
A szülői felügyelettel felhagyni, lemondani nem 
lehet. Korlátozása, szüneteltetése, hatósági 
határozat, szülői felügyeletet gyakorló szülők 
megállapodása vagy jogszabályban meghatározott 
egyéb körülmények miatt lehetséges. 
A szülői felügyeletet a kiskorú gyermek:  
-nevelésének,  
-gondozásának, vagyona kezelésének, törvényes 
képviseletének jogát és kötelességét 
-a gyámnevezetésének és a gyámságból való 
kizárásának jogát foglalja magában. 
Szünetel a szülői felügyelete:  
-Ha a szülő cselekvőképtelen, vagy 
cselekvőképességében korlátozva van. 
-Ha a gyermeket a gyámhatóság intézeti nevelésbe 
vette 
-Ha a bíróság a gyermeket harmadik személynél 
helyezte el. 
-Ha a szülő ismeretlen helyen távol van, vagy 
ténylegesen akadályozva van.  

27. Ki lehet a gyám?  
Gyám lehet minden nagykorú személy, akivel 
szemben a CsJ (1952.IV. tv)  törvényben 
meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. A 
gyámság viselése elsősorban azt illeti, akit a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy 
végrendeletben gyámul megnevezett (nevezett 
gyám).  
Ha a szülői felügyeletre egyaránt jogosult szülők 
más- más gyámot neveztek meg, a körülmények 
figyelembevételével a gyámhatóság határoz afelől, 
hogy a gyámságot melyik fél viselje. A nevezett 
gyámot csak akkor szabad mellőzni, ha a törvény 
értelmében gyámságot nem viselhet vagy a 
gyámság átvételében gátolva van, végül, ha 
kirendelése a kiskorú érdekét veszélyeztetné.  
Nevezett gyám nemlétben a gyámhatóság 
elsősorban a gyámság ellátásra alkalmas rokont, 
illetőleg a kiskorúval más családi kapcsolatban álló 
személy rendel ki gyámul. Ha ilyen hozzátartozó 
nincs, a gyámhatóság más alkalmas személyt rendel 
ki.  
A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, 
vagyonának kezelője és törvényes képviselője. Ha 
törvény mást rendel, a szülői felügyeletet gyakorló 
szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó 
rendelkezések megfelelően irányadók a gyám 
jogaira és kötelességeire is.  
A gyám működésében a gyámhatóság rendszeres 
felügyelete és irányítása alatt áll.  
Gyámhatóság: a település önkormányzat jegyzője és 
a gyámhivatal. A gyámhatóság rendszerint minden 
kiskorú részére külön gyámot rendel. Testvérek 
részére közös gyámot kell kirendelni.  
A gyámhatóság a gyám jogkörét korlátozhatja. A 
gyám működésért díjazást nem követelhet, a 
gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat 
(tartásdíj, gondozási díj, árvaellátás, stb.) azonban a 
kért, amelyet a kötelessége megszegésével a 
gyámsága alatt állónak a vétkes okoz, köteles 
megtéríteni.  
A gyámhatóság a gyámot tisztességéből felmenti, ha 
a gyám alkalmatlan, a gyám fontos okból  
felmentést kéri vagy utólag keletkezik olyan 
akadály, amely miatt gyámságot nem viselhet. A 
gyámság megszűnik, ha a gyámság alatt álló 
meghal, szülői felügyelet alá kerül, nagykorúság 

eléri.  
A gyámságra vonatkozó anyagi jogszabályok 
mellett az egyes gyámhatósági feladatokról és a 
gyámhatósági eljárásról (hatásköri, illetékességi és 
eljárási szabályok, stb.) külön jogszabály 
rendelkezik. 
 
28. Hogyan szereznek közös tulajdont 
együttélésük alatt az élettársak?  
 
Az élettársak együttélésük alatt a szerzésben való 
közreműködésük arányában szereznek közös 
tulajdont. Ha a közreműködés aránya nem 
állapítható meg, azt azonos mértékűnek kell 
tekinteni. A szerzésben való közreműködés 
arányának nem csak az élettársi együttélés teljes 
időszaka alatt elért jövedelmeket kell feltárni és 
egybevetni, de értékelni kell az élettársak által 
kifejtett egyéb tevékenységeket, így a háztartásban 
végzett munkát, a közös gyermekek gondozását, 
nevelését is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. Mit értünk bejegyzett élettársi kapcsolat 
alatt?  
 
A 2007. évi CLXXIV. törvény tulajdonképpen 
elismeri a bejegyzett élettársi kapcsolatot családjogi 
jogintézményként és csak a házasságtól eltérő 
szabályokra utal (örökbefogadás, megszüntetés). A 
bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz 
hasonlóan anyakönyvezető előtti 
akaratnyilvánítással jön létre és csak 18. életévet 
betöltött személy létesíthet.  
Ez a házassággal azonos vagyonjog, öröklés, jogi 
joghatásokkal jár. regisztrálással vagyonközösség 
keletkezik, azzal, hogy az élettársak is 
megállapodhatnak a törvényes vagyonjogi 
rendszertől eltérően. Az élettársi kapcsolat 
megszűnése esetén a házasságra vonatkozó 
szabályok irányadók, a bejegyzett élettársak, 
lakáshasználatának rendezése és az élettársak 
egymással szemben fennálló bontási 
kötelezettségére vonatkozóan. De a törvény a felek 
egyező akaratnyilvánítása (közös megegyezés) 
esetén és kiskorú vagy tartásra jogosult gyermek 
hiányában a bírósági eljárásnál rugalmasabb és 
gyorsabb közjegyzői eljárásban is lehetőséget ad a 
megszüntetésre, ha a felek meghatározott 
kérdéseket megegyezéssel rendezik. Közös 
gyermek örökbefogadását nem teszi lehetővé a 
törvény és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik 
bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe 
fogadja.  
 
 
30. Mi a különbség a házasság  és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat között? 
 kiskorú személy gyámhatósági engedéllyel sem 

köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot 
 a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás 

nevét 
 nem fogadhatnak közösen örökbe 
 nem vehetnek részt mesterséges 

megtermékenyítésben 
 az anya bejegyzett élettársa nem lesz 

automatikusan a születendő gyermek szülője,  
 a válás során, ha a felek mindenben 

megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot 
közjegyző is felbonthatja.  

 
31. Mi a különbség az élettársi kapcsolat és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat között? 
A legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett 
élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti 
akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél 
haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat  
felbontásáig áll fenn. Az élettársi kapcsolat ezzel 
szemben tényhelyzeten alapul, vagyis 
automatikusan létrejön, ha két egymással érzelmi-
gazdasági közösségben élő személy együtt él, és 
automatikusan megszűnik, ha különköltöznek, vagy 
megszűnik az érzelmi-gazdasági közösség. A 
bejegyzett élettársak között vagyonközösség 
keletkezik, tehát a kapcsolat alatt szerzett vagyon 
fele-fele arányban illeti a két felet. Az élettársak 
esetében a hozzájárulás arányában illeti meg őket a 
vagyon (tehát aki több pénzt fizetett pl. a lakás 
árába, annak nagyobb rész jár). A bejegyzett 
élettársak a kapcsolat végén jogosultak tartásdíjra, 
végrendelet hiányában is törvényes örökös lesz, ill. 
végrendelet esetén is megilleti a kötelesrész. Az 
élettárs ezzel szemben csak végrendelettel 
örökölhet.  
 


