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Az eijaf'á.\ az Ahf\'. :)4. f fh htíkeztÍvs alapjú}:
ilieíéliiiii. 'nies'



l'is/ldl Alkolmánybiróság! .... ;; . .

Aliilirolt (s/ületell: . : iiiiyja iicvu:
. ; személyi azonositó [ele  .

sxám alatt! iakos) panaszos - kiviil jegy-'ett jogi képriselom útján - az Alkolmiinybfróságról

s/ólo 201 I. évi t. '1. 1. lörvény (a lov;ibliiakbaii: Abtv. ) 27. § alapján az alábbi

ii Iko1m á n yj <> g i p a n asf. t

terjes/lcm clö.

Kírcin a Tis/. trlt Alkufm. inyhirnsiigot, hugy iill:lpit<;i meg a Kiiria Ptv. ll. 20.S04/201S/12.
.s/. ;imú ilflcténck, valamint a Budapcsti II. cs III. Krrületi BirósHg
(>. l'. III.23. )67/2ni6/24. számú itólctcnck cs a Fovárosi TBrvényszék 54. Pr. 637. 163/20I7/').

i/. áinú ítélutéilt'k alaplürveny-elleilt'ssfsil, is a/. Abtv. 43. §-ának megfelflöen ay. okiil

sctiiiiii. sítsc mcg.

Kcrt'm, hogy amennyibcn ;| Tis/. lvlt Alkotniiinyhiróság !</. altalani elöudott írvck

ítlapjt 'tn ú^y taiálná, hog^' a/: cljííi'íisban az iilapvftö iiliipjogi séreleni nein va^\ iieiii csak

:i biroi jtig. ilkalmiuáshan, hanrm ji)gs/;lh. ilyi s/inten jclcnik mcg. akkor ay. Ahti. 2S. §

(2) bckc-zdcsc . ílapjiin, hívaíiilbril a/ Abtv. 26. § alapján az ugyt)cn alkiilniii/otil
jogs'/íihályhcly [Ptk, 4:21Ü. § (1) hckezdéscj v<igv iinnak crtclnic/csének

íilkotmán\tlllene'ssc^et ís ^ i^sgiiljit meg iix critilett ítek'tek meiiett.

II.

/tí^-'.
;il Panas/.om alálámasziása crdckcben az alábbi leiiyekei adoin elö. . L ",, .^~

:al" í'siu' c, .b"^^ ^ fff
2014. máju.s 29, napjáig háyastarsa vollain tlázasságunkat a-XXn-XXI. éf

^X-X-l-H-Ktírüleli Birós.ig 6. P. 111. 23. 167/2016/24. s/ámú itéletéve! boiiluila l'ul. olyail
niótton. liogy a járulckos kérdésuk tekintetcbcn a/. általunk megkölött egyexscyei hayyla
jövá. Az itélet a kiliirdetés napján. 2014. május 29. napjáii jngerössé és vciirclujlhiilóvá
váll. I lá/a.sságunkból 3 ho'/ös gyerniekünk syami. i7.otl. a jeleii paiiass/'al
erintc'tt pcr alperese, pcciig a'/ cgve/'scgbi. -ii ünkénl vállalia. hogy liavoiua és

uyennekciikcnt 35 500. - l'orir. l iartásdiial. öss/usen 106 500. - Ibrintot inci;l~izel.

2<)Kí. auguszius 3. napján kercscícl ícijes/tetleiTi elo 'd tiudapesti 11. es Íll, Kcrüleii
ISiróságon lanásdij t'eleineiése iráiit. Kurtcni. hogy a gyennukck után tizetcndö lariiistlijai a
birásáa havonta és gvermekenkcm 50 000. - forintra. oss/esen 150 000. - Ibrinlra cmclif fcl.

luvaifco. 'va arra, hoay időközben a uycrniekek elkezdick iskolai lanulniányiikat. ainely a

kollséyek jelenlös mértékben vaió inL'yniivekn. le.sevc! járt. F. löadtaTn tpvábhá. hoyv

liúnknál ligyclemzavart diagnoszti/áltak. anicly s/intén a kiadások növekedcséliL'y.
ve/.elell. valamint azt. hogy az ikerlányok iiláil 2017 januárja óta nciTi rcszesülök



iycrmekgonclo7;isi segelyfai ;ii. Enielleti liivalkivtam an'a is. liogy alperesnek a/ t'l>:tpál>!a
modcll bevezetcsévc'l a bevéielei nöllck. \'alaminl Jol-ib lehetöségei vannak liicyc.s/iio
munkiil vállalni. A/ elsö l'okú ítéletet a birósái; 2017. július 3. napján hozta nieg. A döntes
a tartásdij inértékét havonta gyerniekenkéiil 42 500. - tbriiitra. öss/.esen 127;i00. - Ibrintra
t'nielle lcl a körülintfnvek meeválloziisára tfkinletlel,

A diiiuesscl syeiiibcn alpcres icrjes/-;telt clo l'fllebbe/ésl. cs kerle az elsö Ibkú düntcs

meyviilioztatásál és a kcresctlevel eliilasitiisat. ennek liiáiiyában pcdig a dönliis h.ilályo.'i
kiuil hclyezését cs u/ eli. ö fokon eljárt birósiig >j eljárá.s lclotytalasára való ki'ilul^/csct. .\
másodlokon eljárn l-'övárüsi Törx'ciiys/ck. kiierjcszlöcn iis ala]-it(irvénv ellcntí. 'i módon
értclmezvc a ['ik. 210. § (1) beke/désct. a l'ellebbezesi kérelemnek helvl adoll e.-.
54. 1-T. 637. 163/2017/9. számú itélclévcl mesváilOYlalia ay. ulsö tök dönlcscl cs a
keresctlcvelemet cliitasítotla. Arra hivatko/.ott. hogy a kori'ilmények ilvun ménekü
mcyváltozásával. idc crlve a kiai.lások vániiál mauasabb menékbcn lörténö növekc'desct is.

s/. iirnnlnom kellutl vdliiii. a fígytíluirr/aiar kivételcvi. 'l. czcrl ncm liivulkozhalok a

yytírmekek mtígnövckedetl i;jényére. Kicniclle a birósái;. hog', álláspontja s/crin'. a/
cgvc/seg azl tanalniaz/a. hocy a f'elek a lanásdiial a iiverrnckck 18.. illeivc 30. ciclévükir

rcnde7Iék. Kzen túl a liuycfeiil/. avar eselében bár elisnift-le a biroság. liogy lii\atko/lial(i
kürülmény [cnne. álláspontjuk szerinl ni;in iyazoltam, hogy cz költségnövckcdússcl járj
volna. A bírósáe a dönlésél 2017. dcccmbcr 13. napjáii lio/'ta incy.

A masodlbk dönléstivi;! .s/uniben 2018. márciiis 27. napján terjesi'leilem elö feliilvi'i'saáiaii
kL'reliiitft a Kúriáho/. A Ktu-ia a/ üy\c'l linlciiibcn vi/.syálta cs 20] 9. f'ebruár 5. napiáii kcll,

1>1\. [|. 2Í). SÜ4;2111K,'!; s/ámú danicsévcl a inásodt'ok ilciclél helyben hagyia. aiina'k
inüokoiá:<.án i>em \. 'iÍÉu/.lal\a. A dontesí rcs/.cmre 2019. niárcius 5. t^apján kéxbesilclick. .

b) Ajogorvoslatok kimcritése tekliitetébeii a'/. aliibbiakat adom clő.

A 11. cs 111. Kcrületi Üirósay düntésével s/. t.'mben alperus leltebbezcssel élt. én ey. t a diint>-S
cllwadiain. Alperes li-ilebbe/ésc tblyamáii kerüll sor il7 itclei mesvállo/laiására. a
f-öváru.si Tönénys/ek alapiör\cn\ cllenesjoiialkalniazása. io.iiértclinezése kövctku/'ieher'
A I'ovárosi Törvcnys/ck döntési;\cl s/cinbeii rciidc.s jngorvoslati lehetöscg ncm \ull,
c/'áltul a/. általam alaptörvényl sénönek tarlott doniesscl s/emben minden rcndv,
jo.yorvoslali lehctuséuet kiincrítetteni.

Rendkivüli josorvyslalok tekintelébcn iivilatko/oin. liouv a Kúriáho? Ibrdiili.in:
lclülrizsaálati kcrelL'iniTiel a döntésekkel szemben. az ü"^beii u Kuriii érdenii dönleti

hwoil. A telülvii'sgálali eljárás exycl lc/ániit. inas rentlkivüli jngorvosliil ninc<
lolvanuilban,

c') A haláridök (ekimelébcn a/. alábbiakal udom elö.

A scfdmc/en Kúriai l'cluh'i/seálali döinésl részemrc clcktronikus úion 2019. mári.'ius ?

napján ké/.besitcltck. A/ Ablv. 30. i; (1) beke/désértí. valamiiu a/ Alk'olmánybirusáy



ügyrendjének 28. § (2) beke/désére tekintettel a dönlesscl szembcn a panas/ benydjtására
nyitva állő 60 napos halárido 2019. május 6. napjánjár lc.

d) Erintettségem lekinletcben elöadoin, hogy a sérelmezett döntcsekkel érinletl perben
felperes voltam,

c) A beíogaáhalóság körébcn az alábbiakat adom elo.

A másodtbkú biróság az elsö lokú biróság ctöiitését az állalam kiföaásoll alaplörvény
ellenes, dis/.krirninativ jogénelrnezés alapján vállo/.talla mcg. e/ cyyértelniücn kilűnik a
ciönTés indokolásából. A kúriai döiités a Fövárosi Törvénv.s/ck döiKésének ervclcsct (esxi

magáévá. sajá) dönléscbcn a7t ismélli meg. cs czérl döilt ay. ilélei halályban való

l'cnntartá'ia melletl. Az érdemi döntés azon alapult. hogy a Ptk. 4:210. § (I) bekexdését a7
eljáró biróságok s/ükilő módoii. az alaptörvéiinyel ellentétesen értelineztcfc. es ezért
megállapitottak, hogy a tarlásdij megválto^talásának fbrmai fcllélelei nem átlnak t'cnn.

mivel átláspuntjuk szerinl nem voll lii\'atkozhaló körülincnyváltozás. Amennyibcn a

Fővárusi Törvény.szék és a Kúria nem értclmeytc volna kiterjes/'tö módon a rendelkezcst.
úgy érdemben azt viysgállák volna, houy a incyválto/. oll körulinények által jelenlkezö

többletkiadás indokulja-c a larlásdij felemelését vagy sem. de ilyen módon egyedül az elsö
fokú biróság járl e). E tekiutetben , 17 alkotmányellencs jogalkatás és jogértclmczés
crdembun befolyásolta a döntcs me. i'.hozatalál

Minde'/'ck mellell elöadom. hogy a7. hogy a K.úria il)'en módon szűkitöen énelmezte a Ptk.
210. § (I) bekezdé.sél. alkalnias arra, hogy cgy hibás. ajogalkotó s/ánúékava\ cllentctes

jogyyakorlatot alakiison ki. Kétséglelen, liogy ajogalkotó a Csjt-töl cltcrő s/.abályuzással
'.i/. ignnlaiii ukíirta a Uiníiscii'jríi vonalko/.ó megailapodasok felülbi'rálhalóságanak Í'eltctclcÍl.
de ex a szabalyozás inár ésszeriitlen és okszeriitlen mértékben tesz kulönbséset a birósági

ilcleltel megállapi iotl es az cgyczséggcl meghatározoll lartásdíj közott.~és lénycgében

kiüresili a lchctöségct a tartásdijra voiiatkozo cgyezscg bm.u _úton törlénő
megváltoztatásának. t; tekintetben ])edig. mivel a tartásclij a gyermekröl való aoncloskodás.

a gyennek e^cs/. sé^cs elűténck biztosÍtásának eszkö/c. aiapvetó alapjogi kéniést is órim.

III.

a) Alláspontom szerinl a panasszal mcgvizsyálni kért itéletek az Alaplörvény alábbi cikkeil
sertik:

XV. cikk

(/) A íorvíhjy e/o/f mmderiki e^entő. Minden emher jogképes.

(2) Mugyt. irorsia^ az alupveíö jogokai ffiindertkífiek bórwely me^ki'dönbftz. ieiés.

ntíve^í. 'ie^i'i /cíj, . vr/;7. nem, fogyufékofísúg. m'vh, valiús, pollnkw \'ci^\ fnás velemény.

nemzeii vag\! túrscickfÍmi származás; vag^'oni, szültííexi r^i'' i'^yéh helyzei szef'hifi
küliínbsé'ilétel nélkül hizlosit/ci.



l3i Mi:g\'finii-i:á;i kfilim inlé-:kedéseJch'l véiii a csulúi. hkul. a gyermch'kel, a nökel. ir.

i(lt)se{\'<:{ t'. *.' a /o^\'ü/ékkt/f éidkei.

A Fővárosi Ttirvényszek cs a Kúria jogcnelmezésf hairanyosan meykülöiibivieli ai'okai a

szuEÓkcL akik gyermckük. vagy gv'ci'mcktíík erdckcbcri megeg\LVjick a tanasd!jróL

a/.okkal szcmben. akik évcken keresztiil pcrcskediiek. és véyül birósági clöntés s^ülctcll a.-'
ügyükbeii. /\7. elöxő csopori később. korábbi mcgálliipodásukra lckinlctlel, csak akkor

fbrdulhatnak bfrósághoz. liogy bi/.oiiyítják. hogy a? űgyezség meykölésekoi' ncn-s
eiörelátbató köriilmény niiatl \an szuksug az újrasziibályo^asra. mcg a második csopi.in

bármilycn crdcmi körülmcnyvákozásra liivatkozva. pi[s7lán a gyennck vagy gyermckek
iirdekére hivatkozva ki:rhc(i a tlöntés illc.u^álloztaiásál.

A'I7. cikk

lli Miiitlni 'iy'cniieknvk jo:fu YIIII ci inv:il'elelö lesii. s:t'Henii vv rrkolcsi l'ejliitlíschi:.:
\zíil\^ége. \' véiívlemhcz és ̂ {m<. hsküUúsho:.

(3) A .^üh'Ík kőseltí. wk khkorú ^ytírnwkükröÍ ^oH{/()\koí/in. E köieiezeifsé^. mu^úhiuí

fo^íí. sÍju ^yvi'meki/k }tm{{Uííú. \úí.

A Fövürosi íorvenys/. L'k ós a Kúria jt\üefíctme/ese clönybe hely^vi a s/crzódes íih'd\\

kölötlstíi; clvet a gytfniick niindenkuri crdukével s/. i.'mben. amikor a/t mondja- lioy;.

elsódleycscn a'A vizsgálja. hogy az eyye/. ség. mint a lclek közöl't hosszútávra lctrejoi!

sztfrzöi.lcs ineuvállozialasának !ehetőscRcl vi/'sealja csak. és csak czi köVL'löen nézi. lioi-'y ii

gvcnnek érdckéí Ís s/olgaiía-c a vállo/latás nein pedi^ iordííva. Ezzcl pcdig a LiycrEiiekL'k

szellcmi es erkölcsi fcjlödüsehe/. s-íükséges vcdeln'ieí és gondoskodast háítérbe heiye'/ c^>

cljárási s/abályluv képesl.

b) A/ Alaplürvcny ellencsscg aláláiiias7lása énlckeben a/ alábbi én'eket aduni clö:

A FöviirosÍ TÖi'venys^ék és L'I Kúria ü\Vd\ aikahna/üU júücrLclme/. és a/. .. iIaE^vetó Jogokai

serti cs l'iátrányosan mcgküiönbö/. tűli íizoküt. a szíitoisci. ükik gyertnekiik érdckeil s/ciíi

döu lariva y. pcres eljárásbai] cüyc/. segt. -'t kütiiek.

A i'lk. 210. $ il I bekezdé'ie ay. alábbiak s/crinl szabálMV/a a lanasdii iiii;svá!io7lai;is;iiiak

s/. t.ibdlyuh:

4:210. § //( liirii'is iM. nekúnek wgv .. iiih'uluiK'ivi ini'itljáihik iiiniíi>\ilií\ii/

(1) Ila a l'elek megállapodásáii vagy a biróság iléietén alapuló tartiis intíghaláro. 'asáiia'...
alapjául szolyálo fcörűlnióiiyekben olyan változás követkuyel) be. liugy' ;i lartás vátlo/. illif!;
leljesitóse valamelyik l'él lemcgcs jogi efdckcl sérti. a larti'is mértékének vagy s/.olgiillaia.sn
inódjának a nieyváltoxtalásál lehet kérni. Num kérheti ;i mcgállapodiison alapliló tafta's
mt'gvatto/hilását . u ;i fil, iikinfk a liiirulményrk mfgváltözásiinitk lehftnségt'vel :i
mcgállapD dAi. idöponrjában sy.ámolnia kellctt, 'agy akiiirk a kiirülményrk
meíívíilfoyiísíi fdróható.



A jogszabályi rendelkc/és niásodik l'ordulata egyéflelmüen s/ignrúbb szabálvo/.ást
foyalmaz mcy a tartásdijban érinteltck körében azokra. akik korábban cgyezségel kölölli-'k
c kcrctésbcn. arokkal szenibcn. akikiiek ii jogvitaját a hfróság jogerös döntéssel biralia el.
l-'z a kieiicsziló rcndclke/cs jclen fiirmájában. a l'uvárosi Törveny.s/ék és a Kúria

ju.tiérteline/. L'sct ligyelenibe vévc. jeleiiltíg sxániukra ;i tiyakorlatbun ellehcleilcníli a

l. irtásdy mcgvállozlalásának lchetöségct.

Ay. Alapliirveiiy XV. cikku elöirja. hogy a/, iiiiyuket bánnilyen megkulönbö/letésrtí tukinlct
ncikül, cűylbrma niödoii kc!l clbírálni: az a^oiios vagy hasonló csoportba tai'tozó érinícítek
kii/.ött küldnbséu.et teiuii csak racianális indokok alapján lehet. F. /cn megkülönbú/ietes

mn'cciekénl vc/ctiL' bc a 16'1<)91. (IV.20. ) AB határo/at a/. észs/.eriiséyi tesztel. amcly a

íivakorial ükipján döníö icii u E'ií'urányoís nicLikulönbö/lcíc. s^ci órinleu íigyckbcn. Lzyiíipjan

a/ clsu liipcs annak a/ a]a|icsoporlnak a meghaláruzása. amelycn bclül a liátráiiyos

nicgkiilönböztetés megvalósul. A második lépé.s annak inegliatáro/ása. hoey e/cii ;i7

alapcsoponail beliil indakolt-e és ess/. tírii-e a jogalkotó vagy jogalkalnia/ó áll. il

alkalina^olt flkulönítés aiinak érdekében. liogy megkülonböztetetl csoponok jüyaikal
nunel leljesebben gycíkorolni tudják.

Jelen csclbcn a7 alapcso|'iortot azok a s/.ülök jelcnlik. akik biróság elöll. véureliaiható
dÖsUcssd rcndc/. lck ko/ö.s gycrmckcikel ilictöcn a lartásdijnuk a kcrdcset. A c.soporl

kényszerü.stfgi alapon s/. crvc/.ödik. liis/.un házasságkölcskor. az élcltársi kapi.'solat

iclusitcsekor vayy eppcil a yyerekck s/iiielésekor scnki seili a/. l tcrvc/. i, huyy inilvei)

modon ivivánja rcndezni az cletct. lia esellcgesen a jelfnlegi párkapusolata nieys-'üiiik.
A/onban amikur cz a sajllálatos lén\ bekövelkezik. ajog cl\'árja. hog} lelek a kisknrCnal
kapcsolalos kérdéseket birói uton reiidc/. /.ck. Vaii lelielöség egye/segkoicsre. \i. s/-i>i]l a
num biru állal jóváhagyotl cgyczségcl iicm lc.s? hatysi'iy. ;iki vcgrcli. tjtja. . iöi háyassaykotc. '.
kerdésében a birói út kikerülcscrc nincseii lelietöséy. mivel a kötelék telboniása lársyiibai]

mindenkeppen a biróiiáü iialároz. a jánilékos kérdcsekkcl eyyült, A csoportból való
kilepésre később ráadásu! nincs is lchelö.-iég. his'/cii a biróság döniését ulólagosan
scinmissc ncin Icliei teiini. így a "tuiiság" iirjn y lcjuk akar;ilálól függ. viszoill

nicyhatáro/. /a a hatósá.i; liozzáállá-sál a'/ ügyuklid/, úgy viselkcdik. 1111111 cgv

elideü;eniíheíctlcii cmberi tukijdonság.

A l'entiekböl lálhaló. hoffl a lanásdij rendtí/. csi; eselében a birói trl ncm valasztás kírdése.

hancm kölde/ó. még akkor is. ha a t'clcknek kes? cy.yc7.sege van. és aniiak c.sak
iováhapyái.al kérik. his/. cn vég^és hiáiiyában az egye/séy nem lenne végrchajtliató. A
reiitlelke/cs mtígöu értliclö s^ándék. a joe.alkotó igy prcibálja mei; a g'. unnckck száiuára
hi/. tositani a XVI. cikkben tui. lalt jugaikai. A birósáyi. illet\e liulóbáu. i út lcli<;tluiiül

s/ükstísies ahho/.. hogy a gytírmekek sorsáról az állam tiidjon. azl s/cmmel tudja küvcini.
es l'el liidjon Ifpni az crdckükbtfii.

K-éiségtclenül jelen szituációban aszülök választási lehctösége. hog> egyczségelkivánnak-
e köini. vayy iiieyállapodás !ii;iny;iban a birósiig iietetei várják be. Sok csetben azonbai) e/
ncm dör.tés kcrdésc. hancin a sziilők kö7ölti komprumisszum hiánya eredmenycxi azl.
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hnyy a7 eljárás iliileiiel vég/ödik cs ncin eyyc/siigől jóváliagyo véu/éssel. Snt a yyennckek

s/. umára kimundotlan kedvezö. ha cyye/séygel sikerül lc/árni a pert- his/fn sokkai

fcevcscbb ideig vannak kitéve a peres eljárássa! járá fes/tiltsugnck. söt általános s/iiilcn a/

cgye/scgek eseíén azok niegá!!apodás s/ci'tnu íeljesiíésónek is nagyobb az esctye. !..

lekinieiben pedig indokolallitn azoii szülők köret. akiknél a tanásdijal biróság sz.abályo/la
vagy ilélettel. vagy cgyczséygel c határvonal mCTllén kcttc osylani. Kctséglelen. lidgy a

mfgkillönböztelcs atapja objektív aziin ay alapon. lioíi. y milycn dönléssel záródolt a
hirósági eljárás. visy. ont indokolatlan es cssycríitlen. mivel hatrányosabb helyzctbe sotlorja
n/ok.iL akik üverrnckük crík'kebcn e.üv'fcvscüt'c jutoífak.

Keiseytclcii. hog) ajogalkotó célja a/. \'oll. hoyy a Csjt. -rul a Ptk. 4. Családjöyi Kön'. vére

lörlénó álállás fblyamár szigorjtsa a uyerniekkel kapcsolalos járulékos kérdések

újrai'cndc^ésentík kritcnumíüí. I-áthíiló. houy iníndcn cgycs járulékos kérdés cscicn í\7,

újraszabályozásnál elfikerüh az indokolt korUlincnyváltozás. minl többlelfcltctul. l-y. xe!

vryébkéni a jogalkotó valójában száiidt'kának tiicgfi. 'lelöcn csak áiülteltf a korábbi birói

i;\akorlaloi. amdv s/crint a iárulekos kerdcsek lekintctébcn a rendezésnek hos.sy. ú l.ivúnak

kcll lennie. lehetöseg s/erint a kapcsolatlanásra. lartásilíjra való joyosultság megs/ünéscig

ieuvencfc rendezvi; u l'clmeriilő kérdiisuk. /\ jogalkotói s7iindék in minden tukinletbcn (i
eycrmckek XVI. cikk (I) bekezdese s/crinti joeainak biytosilása volt. azáltal. tiogy a/'

Índokolaílan. rövkl lctön belül vá!íozí>tasokat kiszLÍrhessék. és a felek cscik indokoh

csctben Ibrduljanak ii döntcs vagy egyczség megvállozlatasa iránt biróságho/.

A l'lk. 4-21 0. i; (I') bfkL'/clesének inásui.lik toi'tlulaiii is c/1 a sondolalmeneiel tolMatia. >;-.

;um;.ik iirdekclx-11 IM.TŰI lu'epitesre. hoyy ;i fclekei an-a bi/lassa. liogy megfontolt móJciR ei.1
atL'ondokan kösseneL egyezségel cyennekcik jövöicl s/cni cloit tat-tvii. A l-ö\. ir>jl>3

l'örvenyszck és a Kúria kilerjesylö cncltiie/ésével a potgári ga/dasági s/.cr/t'idcseK
ngoró/iis .. pacía ^itnf \et'vufiJa 

" 

eivet iikarja rí'ierös/.akoini CITC a kiegészi'ío s/att;tlyi -a. e:-.

c/. líllal a kimondoilan jelentös niertékű. elöre ncm látliató valtoxások kivételcvcl lcljcs
mertekben ellchclcllmiti a meyállapodáson alapuló liinásdij megválio/l. ilásának,

lehclöscgct. E/ a i'L-iidcIke/é^ eröleije.stin s/>;inbcn áll az A]apl0r\cn\ XVI. cifckénck (I) é;.
(3) btíke/. Jésé\ ei. íitnei> d s.'yeni'iekek bizíoiisá^at e.s y róliik \ aEó goiido^kodú-.

kötele/.euségél htíiyc/i a közepponlba. A gycniickek érdckeinck clsöbbségrt a (lulgari joy
ráadnsul maga a Plk. is clismcri. his/en megállapodás, hiányáhan a Plk. 4:205. § (li
beke'/dcse és 4:218. § aliipián a feiek kértflnictul cltéröen a iouosull gyermek éi'tlckehen is

.s/uliálvo/. haiia a/.l.

Vcy.vük es. eiemben a gs'ermekek beiskolázásának köllsegeit. amelyel a l-'ováro;;',
Törvénys/ék ós a Kúria is egyaránl M'r'd tckinteítel ut^sitolE e1, hoyy e/ekel a kiadások^í.

i.'lorc látnom kcllcll voln;i. mivel 2. 5 év tclt el csak az tíyyu/. siegkötés óta. A hiróságok a

Plk. 210. i; (1) beke/dcsct a polgári jogi s/cr. 'őtlésck szabályainak szigorával iilkaliiia/ták,

c/crt kerflmemel eluui.silotlák. liiába bi/.uiiyiloliain. llt)i;\ a iriL'yállapodás kori idűs/akhü. ';

kepc.sl magasabbak a gyennekekkel kapcsolalos állalánüs kiadasok. llleive magasabb leu,
[17 iskotazassal jaró köitsey is. mint ayí vartuk^ a bírósag ;i7 cr\'clesí ncm fog. idía ei.
Uüvanúev kezelte. miniha ay uevlcti kocká/ai kerctébcii s/envedett votna valainclyifc f'cli
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v'tís/tcségct. \':77. c\ s/.cmbcn. ha esetlicn itélcttet 7arult volna a per. amelyhen ;i/ cljáró
biróság nem jól mcrtc volna fel a beiskolázással járó költségcke). akkor pusztán en'c a
köriilményválto/ii. sra hivalkona érdeiiiben dönlölltfk volna arról a biróság. liouy a tanásdij

megváhoxtatásanak helye van-e. Még akkor is. ha inár ;i7. Kélct meghozalali ikor elöre

lalható lell. liogy kcvés lesz a biróság állal inegitéll larlásdij. sól eseilegeseii tellebbe^és is
kcriill volna clölcrics/lcsrc és cliitasitásra a kcrdcskörbcn. Látható. hogv abban az csctbcii.

iihoi nem szülcletl mey a yyennekek erclckét szolgáló cgye. 'scg. o)t van lchctoség a?

utolayos korrckciórd. t*//cl szfinbcn a/ cn estítcmbcn pcdiy nitics. (liába larlotluin s/. i;n)
flötl a megállapodás iiifiikötésekur. lioy\ nii lenne a gycnnekck s/ámára u iL'yjobb.

ulólaaosan csak jclcnifis mérlékű körülmcny vállo/. ás eselébcii leniic Itfhetőség a/ ccyezséy
korrckcJóiara, hiába Ícnnc az ii)áoko!t.

Marpedig sok cseiben a lcheíséges költ^cyek. vagy kiadások növekedé.sc 10-14 eve.s

klötartamra ntíin is latliató clőre. söl van olyan. hogy a'/ elkovctkeyendu eyv-ktil cvrc is

Eeheietíen megbecsuini. hog\ mÍ incnnyitx' iou kerüSni. A s/cr/ódcsi jo^ '.iah'itossagu ü/..

houy a gazdaság i'ennuu'u'isának érdekél'x'n beve/ettc a .. pacta sinn ^crvünc^" cívci.. iiW }\

azl szolaáltatott L'lérni. lioyy a piaci ánik mozgása biztosilva leg>en. és csak indukuli
csclben lehessen kisyállni a/. ÜBvlelbtíl. és a ve.s/leséu a l'clcslu. Bes kockáraiot vállalól

ícrhefje, Jelen eselben a^onban íi líirtasdij mK'gaÍJapödá. s mcíítöi'heíeíienségcnek clv'e

kövclkeztebcn eg.yediil csak azok a gyerekek veszitenck. akikut a/ Alaptörvény XVI. cikkc
alapján kötciczö lcnne megvédeni. fla a i'úvíu'oíii Törvcnys/ck és a Kúria s/. igüt'avfcil. a

polüári szerzöáósck fctcEősscget ki\L*tít\e vi/sü.üljuk mcü 'd kerdésí, íikkor i;'iís/ik. hog\

iyi-'ii kevés körülinciiy a?. póidául es;v elorc ncm lálhaló btílcység diagnoszii/. álás. anii neni

tckiníEietö ióre Eüíiuuónak. de a drá^ulo laiis/crvalas/las. küiönorak. vagy lábüi'ok meg
íikkor scm. hn a í'cick Íaitíio módon rossnii bccsíilíék fel a/pk \';u'Iiaió éi'lckcl.

HÍaba növckcdnck 'd gyermekek realis kíadásai. ezl a l-övái'osi 'i'örvény.szók á.s u Kúria

énckelése s/.crint egyezségkölés esctín a gondozó szülö kockáyatának kell értékclni: ncki

kcllett votna korültekintöbben eljámia a iiieyállapodás aláirusiikor. Hiszen a/ innáció ii>
itíiAe/. ht.'lö. söl a l'lk. 4:207. !; k. iiiiuiiilullyii Itíheluvé 'ifs/. i ;i/ injcxálásál a lanásitiinak.

SuEvosan I'uuí'ánvomr, :! ertckelíe a í''öv'di\isi 'Í'of\i;in-szek cs a is. úria a lartasdíjra vonalko/ó

külön niegállapodás a/on goiidolatál. hogy a niuyállapoclással cclunk a tanásdij gycrmckek
na^ykorúságáiy, EIIeíve íovábbtaiiLiSasuk cseien 20. éves korukig va!ó rendc/esc. lioioll

c/. cn kitétel nélkiil a/ egyezséget a biróság jóvá SCDI hayyhalla vuliia. Ráadá.sul ebbü! a

birusáaok még arra ;i kövelkezlelésrc jutotiak. liogy a .. puclii siinl servcii'iiia" elv alapján
c/ a kikötés időbeli köleiexo crövel bir. l'flek ebben az idölávlatban .. szerzödlck . l'. /cii

i;n<;!nitfA-, n\on)án tflindulv. t. miiel nuntl>;ii títi'. tí-, birúsáii ált.il jóráhagyoii ug\c/>. eyi )i-'k

tartatmaznia kcll. liogy ('elek a lanásdij jogosiiliság végéig rendezik a kérdést. v'alojábaii
lurliiádij ilitígallapoi. la.s iiem is Iclicl kölni csak husi.szú idölavlalra. amelv idötanainhaii (e/
lclu't akár 14-16 cv is). bármilyen elörelíilhaló ficmény is kovetkczik bc, az nem ktfpc/heii

alapjál az évekkel axelölt megkötölt larlási megállapuilá.s meyválioztatásának. V:{ az
elvárási irraciünális. és serti a kiskoruak XVI. cikkben nieglbiialina/oil alapvelr jtígail.
his/cn nincs letieu'iscge a tiiegiiila|xutás birósáui úton löriéna akluali/álásánaL, Kiili iiioii.'ii



i.iMX e'/ akkor. ha a felek ráatlásul elóre látlák a/. cseincnyt. például beiskoláyás. s/áiniillak

i.< velc. de jelentős mérlékben ke\'esebb kiadással. llycnkor a 1-övárosi 1 örvénvs/uk és a
Kúria szcrinl nincs init tenni: a gondo/ó sxulonek kcll állnia a köllscgckei. niivcl elöre
lálható volt a kiaiiások muilvállozása.

Abhan a ickinielben cgyik birosági ilclct sem nyujl tánipontot. h('g>' mi is a7 a hosszú

itloianam. amclyre a birósagok áltásponya alapján a s/. iilőknck elórc kcll tekinlciii. dc ."

l'fnli kirótel al;ipjan úgy liinik ez a gyerckek nag)'korúsága. Itl jeyyeméin incg. hog',
polgári gazdasági sxeraklesek esetén iwm hogy 10-14 cv. de niár 3-5 év is liiiss/únak
ickinihetö. amcl) alatl olyaii körülii'it.'nyvállD/ások mcrilllietnek tel. amelyek a szcr/.üdés
inódositását vayv akár megsyiintetesci is indokolhalják. I'oni ezen van. liogy liatáro/'atlan
kltfiii sMr/ndcsck esetcii mtis; a kötclini Joy is mcgenyedöbb. tiibb s/abály is van. airii

crudálja a .. [wclii fiitnl serrwula" elv s/igorál. ktilönös lekintettel az erdekmúlási'ii. A/ZEII
a/ érlelniexcsscl. lioev' a Kúria ilveii liosszú idöre clóreniuiatóan varju cl a felektöt. boyy

elöre felmcrjek. hogyan ibg alakulni iiuin csuk a sajál. dc gyermekk'ik jövöje. kiiiri.'sit'. a?
i.'yytfz.ségen alapiiló tanásdij nicgváitozlatásának inttvményél. iiis^eii pusmn arra. hogv
liinvleeesen iiöltek a kiadások hivalko/. iii nuni lelicl. Sot a körtllmcnyek jelcntö.s rcs/rc

aiiiely a tartásdij mcnékci bclblyásolna. idc értve akár egy munkahcly elves/féséi is;

szinlcn ncm kcpezlu'ti alapján egy megiiillo/. latásnak. inivel számolni lelieleil azzal. hngy
c/. bekövetkc/hct.

A l'övárosi Törvénvsztik cs a (íúria tírlelmezescvfl indokolatlanul és ésszerűtlenü]

clkülönitell usoporlkénl ki.'/cli a/'on s/. ülőknek az üyvuil. akik ;i tt irlá&dij ti.-kinlelcbtín

cyyi.'zsegei költílltík. azokelol, akiknel a biróság iiclcnel döntött a kcrdésbcii. íiár a

ineykulönhü/.lutus alapja objtíktiv. a l'cnlicfc alapján is láls/. ik. luigy liuiráiiyosaii lirinli iu
eyyezségel kötó s/.dlok joyyynkorlásál. Aniiak ellcnere. liogy e'/.ck a s'/. iilufc a gyn'ekeií;
ertlekcben. a pcrfölyiiniol Itfi'tn'iditvc euye^séyel kuliick. késöbb ezi mcgváltt>/l;i;ra
.-vcnnekeik érdekeben csak iiagyon kivetelcs csctbcn ludják. mivel a Kúria által kiai. ikiiarii
kivánt cvakorlat irracionális tíiörelátást kivi'm me.e lulük. K?. a joyérlclinezés alkiilmas iu

cyytf/.séggcl nicyliaiáruxoll lanásijij mcgválloztalása iráiili jog kiürcsitescre is. Fzzel

s/.uinben ;i s/.UKik ayon usopunja. akikiiek iiuyél a biróság itéluttcl Jönlötte el pi iii/iár,

körulinénvváltoi'asra és a sm'rmek értlckérc hivalko/va kezdenienyey.lieinck birosaui

eliúrást: nem kell bizonvilaniuk. hoi;v a körülmcn'. viiltti/ás nuin iiekik lelróhaió vagy

elörclálhaló lelt volna. '.

l-'. /cn f'elül ;> l'tk. 4:210. S(I)bckezdésénck l:'övárosi 'l'öi^'cnys. íék s/cnini és Kúria s/i;riir,i

tínt. 'lmc/'ése valóiában f'nmiai akadályá! képezi annak. hogy a bíriiság akár lliviilalból
vi/sgálja l'clűl a tanásdij (irliikél. t.'gyanis az idé/.eii joe.s/.abályliely magának a liirtasdij
incuváltozlatiis.inak lirdemi vi/st.aálatát köti ahlio/'. houy s'/. a/t kérclineyö fel olyan erclemi

ktirulménvt muiasson fcl. amelv ncki f'el neni róhaló es nein voil clóri: lálhaió. e.s ennefc

küvcikezlcbcn aji;lcnlcgi larlásdij 1'i/ctési rends/cr ncni larlhalá ttfnn. Ila a kerelem nem

ti-'lel inea cnnck a kövctclintínyiiek. akkur a birósáy iicin iá viziiyálja. hüyy tístflleyfsm ii

t'cnirólló tanásdij alkalmas-c m Alaptörvíny XVI. cikkénck (3) bekezdéschen Ibglal'
kölcle/'etlseg lcljcsitésére. c? a lartásdijal Ir/etö S7ülö lcnylcgesen. érdemhen ho./zájánil-e a



aycrmek nevelcséhe/. l-. z/el a7 értelmezéssel vis/onl ii bíróságok a gyemiekck

Alapíörvcny XVI. cikkcnek í S) ós {3} bcke/dcscben iL'Fekíciett aEapvcíö Jogait korlt 'Hö/./a.

his/en cgy formai feltéíei erdekcbcn liáUérbe s/.orítja annak \-Í7sgáÍHiát. houy ten^Iűgescn
inuulelelö-e a tartástlii.

A/ Alapttirvény I. cikkiinek (3) bet-c/dése s/erint alapvctö jog csak másik alapvelö joyyal
syemben. lörvcnyben korláto/ható. abbon az csethcn. ha a korlátozás sziiksóges- vv' a

korlátozásnak a/. clérni kiváni céllal arányusnak kcll lennie. . Idcn hclyzelben a joyatkoló a
korüimL'nyválto/as Íga/oiasának eJöi'rasáva! már bí/'tositotta u/í. hou\ un'uisdij

iiK-yvállüzlatása iráni l'elesleycstín eljárás ne leliesseii megiiitlitlialt'). Hrlhelö módon eyl
kiterjes/leUe adoít s/jnien a/. egyezsegckrc is. kizárván a/ egyértclniücn ross'/tiis/. emü

percsketlest. amikor valaki saját mairának l'ulróható jogfllapr;i hivatkozva kéri a lanásdij
mcgvá!to/. t:atá.sáí. A/.onban a Fövárosi lörvényszék cs a Kúnít joüénehrte/.ésévei 07.1 'á'/.
éfíclme/ési körl kileijcszieíte a^íitt íi, hogy s kötciniijog "pacsa ^nnf fet'vufukt s/abályuí

elkezdic alkalmazni a larlásdii incgváltoztatasa iránii ügvekben. ráaclásul. minl formai

akailályl álliljil iel a/. ilyeii ügs'ekbeii. Lénycyóbcn a birói jogg)akorlat eg)' lorniai

s/abályra hivaiko/. va gátolja tp.eg a gyermekek XVI. cikkbcn i'og!aEt alapvelö Joüainak
crvényesültf.sél. E/. ncni mcgteleló Ibnnn alapveii) joy korlálo/ásara. Káadásul a korlálu/iis
tcljcs ménékben sziikscglelen. a korábbi birói jogey. ikorlal kielégiró módon s/. sib.Uyo/la

ezckel a ktíi'désckcl. amcly elvekcl a Ptk. -ba ajogalkoló is álülteiett. A korlaloxás a kivani

CL'I t.'lércscre alkalniatlan. nein lesz tole kcvescbb tartiisdij incgválto/tatása iráiili per. sót
mivd lu'ssm idűlávrol besyélünk: nem lesznek töte megtbntüllabbak. átgondoltabbíik sein

a tartasclijai szabályo/. ó megiiliapottások. mivei ilyen idötartamot átlátni elöre lcl'etelleii.
Ráaiiásiil aránylalanui s/igorii tellélelckel állapil ineg a kérelmezőkkct s/.cmben. suni csak
fcivcli anmik a ves/'clyeí. hogy kiürcsjti a jogi lchctóscgct az i!ycn jc!is;gü egyezsegck
tncüAálto/. tíilásanak.

A i'enliekre ickintcllel kérein a düiiiésuk iiieysenimi.siiesél.

III.

. loyi képvisclöm meyhalalma. 'ásál 1. s/.am alatt csatolom-2. s/. Am alal! i-satolom ;i7 ügyben

.
s/. ült.'lell iléleicket.

Nvilatkozom. hou\ a syemélycs uclataiiii nyilváiiossá. ura ho/atalálio/'- nem (i'milok ho//á.

.lelen kcrelmcmcl elekironikus e.s poslai úlun cy)'aránl benyujlotlam. ameiui>ibun mindkcl
bcadásl a Tis/telt Alkötmáin-bíróságjogszerünek fogiKlja ei. kérem a kórcimcim eg)-esileset.

tíudíipcsl. 2019. május 6,

Tis/. trleucl:

panaszos




