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MONDD, MIRE VALÓ A GYERMEK ÉRDEKE A KAPCSOLATTARTÁS 

MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNT INDÍTOTT PERBEN? 

 

„Mondd, mire való ész nélkül a tempó 

Mondd, mire való fék nélkül az ész (...) 

Mondd, mire való emberség nélkül az ember 

Csak egy kalitkába zárt paradicsommadár 

Vagy a szabadság az a partok nélküli tenger 

Mire való, ha a hajónk igazából kikötne már” 

(Aranyakkord: Otthon lenni valahol) 

 

 

I. A gyermek érdekének való megfelelés mint mérlegelendő szempont a Csjt. 

hatálya alatti kapcsolattartás megváltoztatása iránti perekben – túl távol, elég 

közel
1
 

 

 

Az 1986. évi IV. törvény (a továbbiakban a Csjt. 1986. évi Novellája) 33. §-a 1987. 

július 1-jei hatállyal iktatta be a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 92. §-ának (5) bekezdését, amely szerint, ha a 

kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni. 

A Csjt. 1986. évi Novellájának 5. §-a a Csjt. 18. §-t egy (3) bekezdéssel kiegészítve 

kimondta, hogy a felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatását az 

egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól – az egyéb törvényes 

feltételek megléte esetén is – csak akkor lehet kérni, ha a körülmények változása folytán 

a megállapodás valamelyik fél vagy gyermekük érdekét súlyosan sérti.  

A Csjt. 18. §-ának (3) bekezdését az 1995. évi XXXI. törvény 2. §-a módosította és 

kimondta, hogy a felek tartós jogviszonyát rendező egyezség megváltoztatását az 

egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól – az egyéb törvényes 

feltételek megléte esetén is – csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének 

érdekét szolgálja, illetve [vagy]
2
, ha a körülmények változása folytán a megállapodás 

valamelyik fél érdekét súlyosan sérti. 

                                                 
1
 Halld: Blahalouisiana: Túl távol, elég közel 

2
 Az illetve kötőszónak a magyar nyelvben több jelentése van, a vagylagosság és az együttessége 

kifejezésére egyaránt használják. [A 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerint 
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Az indokolás szerint az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól 

szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: 

Gyermekjogi Egyezmény) normáival ellentétes, hogy a gyermek szempontjából a 

módosításra csak súlyos érdeksérelem esetén kerülhet sor, ezért a jövőben bírósághoz 

lehet fordulni a határidőn belül azonnal, ha az egyezség fenntartása a gyermek érdekét 

sérti. A bírói gyakorlat a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat nemcsak akkor 

alkalmazta, ha a felek a tartós jogviszonyukat a házasság felbontásához kapcsolt 

pertárgyként rendezték egyezséggel, hanem akkor is, ha ebben a körben „önállóan”, 

nem kapcsolt pertárgyként indítottak a rendezés, illetőleg a rendezés módosítása iránt 

pert, tehát ha például az egyezségük jóváhagyásától számított két éven belül a 

kapcsolattartás szabályainak a megváltoztatása iránt terjesztettek elő keresetet.
3
 A Csjt. 

hatálya alatti bírói gyakorlat a kapcsolattartás újrarendezésére önmagában okot adónak 

tekintette, ha a kialakított kapcsolattartási szabályozás nem működött.
4
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Ptk. (a továbbiakban: Ptk.) 4:181. §-ának 

(4) bekezdése csak a Csjt. 92. §-ának (5) bekezdésében írt, a bírósági hatáskör 

fennállását kimondó szabályt „mentette át”.
5
 A Ptk. a felek tartós családjogi 

jogviszonyát rendező egyezség (így a kapcsolattartás tárgyában kötött egyezség) 

megváltoztatásának a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdésében rögzített szabályait már nem 

tartalmazza. 

A kommentárirodalom szerint „amennyiben az egyezség a szülői felügyelet 

gyakorlásának rendezésére, a gyermek tartására és a kapcsolattartásra vonatkozik, a 

törvény az ezekre vonatkozó szabályok (a Ptk. 4:170., 4:210. és 4:181. §-ai) körében 

tartalmaz rendelkezést arra, hogy megváltoztatásnak csak akkor van helye, ha az a felek 

kiskorú gyermekének érdekét szolgálja.”
6
 

Noha a kapcsolattartás megváltoztatásának a feltételeiről a Ptk. 4:181. §-ának (4) 

bekezdése semmit nem mond (csak a bírósági hatáskör fennállását rendezi), ám a 

fentebb írtak alapján „adná magát” egy olyan értelmezés, miszerint a kapcsolattartás 

újrarendezését, megváltoztatását a bíróságtól akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú 

gyermekének érdekét szolgálja, vagy ha a körülmények változása folytán a 

megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti. Mondjuk akkor, ha az egyezség 

fenntartása a gyermek érdekét sérti, azaz ha például a kialakított kapcsolattartási 

szabályozás nem működik. 

                                                                                                                                               
jogszabály tervezetében csak más egyértelmű nyelvi megfogalmazás alkalmazhatatlansága esetén 

alkalmazható]. A családjogi ítélkezési gyakorlat a Csjt. 18. §-ának (3) bekezdésében írt illetve kötőszóhoz 

a „vagy” jelentést társította. Lásd: Sári Péterné 2002. 119. o. 
3
 Ld. a Legfelsőbb Bíróság Pfv.II.20.766/2002/7. sz. határozatát 

4
 Ld a Kúria Pfv.II.20.818/2013/9. sz. határozatát, amelyben a bíróság – a családsegítő szolgálatra 

módosítva a kapcsolattartás helyszínét – újraszabályozta a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartását. 

A határozat indokolása szerint erre elsődlegesen nem a különélő szülő (súlyos) érdeksérelme miatt, 

hanem a kiskorú gyermek személyiségfejlődése érdekében kellett, hogy sor kerüljön, ugyanis a peres 

felek kapcsolata olyan mértékben elmérgesedett, ami már – ellenőrzött körülmények, feltételek hiányában 

– nem biztosította a különélő apa és a gyermek közötti kapcsolat kiépülésének a lehetőségét. 
5
 Ld. Szeibert Orsolya: A kapcsolattartás rendezése. In: Vékás – Gárdos 2014. 835. o. 

6
 Boros Zsuzsa: A házasság megszűnése. In: Kőrös 2013. 62-63. o. 
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A Kúria nem egészen így értelmezi a Ptk. 4:181. §-ának (4) bekezdésében írtakat.
7 

Álláspontja szerint – külön jogszabályi rendelkezés hiányában – a kapcsolattartás 

megváltoztatása iránti perekben a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatására 

vonatkozó, a Ptk. 4:170. §-ának (1) bekezdésében írt szabályokat kell alkalmazni, tehát 

a kapcsolattartás megváltoztatása a bíróságtól akkor kérhető, ha azok a körülmények, 

amelyeken a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen 

módosultak, és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. Ebben a 

döntésében a bíróság azt is kimondta, hogy ha a fél nem tud lényeges 

körülményváltozást bizonyítani, akkor „a kapcsolattartás problematikus volta ellenére 

a gyermekek érdeke a jogvita eldöntésénél már nem releváns.” 

Az írásom alcímdarabkájául választott dal két sorát idézve: „én most [inkább] 

rejtekhely leszek / és ha lehet, hát elszámolok százig.” Addig nézzétek, hogyan nyeli el 

a történet begye a lényeget, azaz hogyan tűnik el a gyermek érdeke a kapcsolattartás 

megváltoztatása iránti perekből (II. rész), s – feltételezve persze, hogy van szándék – 

hogyan hozható vissza azáltal, ha van erőnk és bátorságunk értelmezni, kérdezni és 

fogalmakról/ fogalmakban, például a bírósági szerződésmódosítás fogalmáról/ 

fogalmában gondolkodni. (III. rész) 

Majd továbbléphetünk, illetve [vagy] „sodortat[hat]juk magunkat a létben, hagy[va], 

hogy pont úgy töltsük el a kimért időt, mint egy darab lecsupaszodott kő egy patak 

partján, ahogy hagyja, hogy megtelepedjen és elterjedjen rajta, mondjuk (...) a moha.”
8
 

[Talán] van választásunk.
9
 (IV. rész) 

 

II. A gyermek érdekének való megfelelés mint mérlegelendő szempont eltűnése a 

kapcsolattartás megváltoztatása iránti perekből, avagy „ami a szívemből hiányzik, 

mindenhol ott van, lehetne itt is”
10

 

 

A felek házasságából két lány született.
11

 Az alperesi apa 2014. július 24-én elköltözött 

a közös lakásból, és 2014. szeptember 9-én a házasságuk felbontása iránt pert indított a 

felperesi anya ellen. Keresetében a szülői felügyelet felperesi gyakorlását nem ellenezte, 

vállalta a gyermektartásdíj megfizetését, és a kapcsolattartás bírói gyakorlatnak 

megfelelő szabályozásán túl a folyamatos kapcsolattartást minden héten egy délutáni 

alkalommal kérte bővíteni. 

Az alperesi apa és a gyermekek közötti kapcsolattartás a bontóper kezdetétől 

problémás volt; a gyermekek nem akartak elmenni az alperessel. 

                                                 
7
 Lásd a Kúria BH2018.115. sz. alatt közzétett, a II. részben ismertetett eseti döntését 

8
 Krasznahorkai 2017. 268. 

9
 Vö. Örkény István: Van választásunk. In: Örkény 1977. 253-254. o. 

10
 Halld: Blahalouisiana: Mindenhol ott van 

11
 A Kúria BH2018.115. sz. alatt közzétett eseti döntésének a szerző által szerkesztett ismertetése. 
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Az elsőfokú bíróság a bontóper alatt ideiglenes intézkedéssel szabályozta az alperes 

és a gyermekek közötti kapcsolattartást, ebben az alperest feljogosította arra, hogy a 

gyermekeit minden páros szombat reggel 9 órától vasárnap 17 óráig magával elvigye. 

A kapcsolattartás ténylegesen csupán néhány alkalommal valósult meg. A 

gyermekek csak a felperes rábeszélésére voltak hajlandóak elmenni az alperessel, 

egyikük egyszer sem aludt nála. 

A felperes többször kérte megelőző távoltartás elrendelését az alperes ellen, amelyet 

a bíróság 2015. március 3-től 2015. április 19-ig terjedő időtartamban el is rendelt vele 

szemben. 

Az alperes a kapcsolattartási problémák miatt 2015. március 2-án a gyámhivatalhoz 

fordult, ahol közvetítőt vontak be, és pszichológus szakértőt rendeltek ki. 

Az elsőfokú bíróság 2015. március 12-én – a megelőző távoltartás időtartama alatt – 

a felek házasságát felbontotta, és jóváhagyta az egyezségüket. Ebben a felek – többek 

között – abban állapodtak meg, hogy a gyermekek felett kizárólagosan az anya fogja 

gyakorolni a szülői felügyeletet, és a gyermekek elzárkózása ellenére az apa minden 

páros héten pénteken 16 órától vasárnap 17 óráig, és minden kedden 16 órától 18 óráig 

elviheti magával a gyermekeket. Az átadás helyeként a gyermekek mindenkori oktatási 

intézményét, a visszavitel helyeként az anya mindenkori lakóhelyét jelölték meg.  

Az egyezségben rögzített kapcsolattartás továbbra sem működött. A gyermekek nem 

szívesen találkoztak az apjukkal, nem akartak vele elmenni. Az iskola mint átadási 

helyszín előtt rendszeresek voltak a verbális konfliktusok, az alperes többször kihívta a 

rendőrséget is, emiatt az iskola kérte az átadás helyének a megváltoztatását. 

Az egyik gyermek a gyámhivatali eljárásban kirendelt pszichológus szakértőnek 

elmondta, hogy haragszik az édesapjára, ezért semmiféle kapcsolatot nem akar vele 

tartani, és őt erre nem lehet kényszeríteni. A másik gyermek azt mondta, hogy a 

viselkedése miatt félnek az alperestől, ugyanis lezárta a szobájukat és bedobozolta a 

játékaikat. A felperes a gyermekek elzárkózását arra vezette vissza, hogy elmondásuk 

szerint az apa az egyiküket mindenért szidja, a másikukat viszont mindenért megdicséri, 

emiatt félő, hogy a lányok szembefordulnak egymással. A gyámhivatali eljárásban 

kirendelt pszichológus szakértő véleménye szerint a gyermekek az édesapjukkal 

szemben elutasítóak, a kapcsolattartástól elzárkóznak. Elutasításuk a válásra, illetőleg a 

válást megelőző történésekre, az apával szemben átélt sérelmekre adott 

válaszreakciójuk. A szakértő szerint a kapcsolattartás végrehajtása és erőltetése 

feltehetően az elutasításuk fokozódásához vezetne. 

A gyámhivatal első körben elutasította az apa kapcsolattartás végrehajtása iránti 

kérelmét, majd a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a 

kapcsolattartás végrehajtását elrendelve megállapította, hogy a felperes a gyermekeket 

nem készíti fel a kapcsolattartásra, és nem tesz meg mindent annak megvalósulása 

érdekében. A gyámhivatal indokoltnak tartotta a védelembe vételi eljárás 

kezdeményezését is. 
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A felperes a keresetében azt kérte, hogy a bíróság szabályozza újra az alperes és a 

gyermekek közötti kapcsolattartást akként, hogy az alperes a lányokkal felügyelt 

keretek között (ellenőrzött módon) tarthasson kapcsolatot. Keresetét azzal indokolta, 

hogy a kapcsolattartás már a bontóper alatt meghozott ideiglenes intézkedés szerint sem 

működött, de bízott abban, hogy a házasság felbontását követően az alperes 

megnyugszik, és a gyermekekkel való kapcsolata rendeződik. Kérte az alperest, hogy a 

gyermekeknek hagyjon időt a helyzethez való alkalmazkodásra, ám ezt az alperes nem 

fogadta el. Az iskolában erőszakos módon viselkedett, az egyik gyermeket a társai előtt 

megalázta, és a rendőrséget is többször kihívta. 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Ellenkérelmében kifejtette, hogy az egyezség 

megkötése óta lényeges és tartós körülményváltozás nem következett be. Hangsúlyozta, 

hogy a felperes a kapcsolattartás megvalósulása érdekében nem tesz meg mindent, a 

gyermekeket ellene hangolja. Azt nem ellenezte, hogy a gyermekek átadása és átvétele 

egy évig a családsegítő szolgálat helyiségében történjen. 

Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította. Indokolása szerint a kapcsolattartási jog 

a szülői felügyelet egyik részjogosítványa, ezért – külön jogszabályi rendelkezés 

hiányában – a kapcsolattartás megváltoztatására a szülői felügyelet megváltoztatásának 

a Ptk. 4:170. §-a (1) bekezdésében írt szabályait kell alkalmazni. A felperes az egyezség 

megkötését követően rövid időn belül, 2015. május 29-én terjesztette elő a keresetét, 

ezalatt a felek és a kiskorú gyermekek objektív és szubjektív körülményeiben nem 

következett be lényeges és tartós változás. Az apa és a gyermekek között már a 

bontóper alatt is voltak problémák. A felperes az előzmények, így a megelőző 

távoltartásról szóló határozatok, az ideiglenes intézkedés szerinti kapcsolattartás 

működésképtelensége, valamint a gyermekek és az apa közötti konfliktusok 

ismeretében, jogi képviselővel eljárva állapodott meg olyan szabályozásban az 

alperessel, amely az alperes számára a – ténylegesen egyébként addig sem megvalósuló 

– kapcsolattartást a bírói gyakorlatnál szélesebb időtartamban biztosította. Az elsőfokú 

bíróság érvelése szerint lényeges körülményváltozás bizonyítottsága hiányában a 

gyermekek érdekét nem kell vizsgálni, a gyámhivatali eljárásban kirendelt pszichológus 

szakértő véleménye pedig – miszerint a kapcsolattartás erőltetése nem szolgálja a 

kiskorú gyermekek érdekét – nem releváns, és nem alapozza meg a lényeges és tartós 

körülményváltozás szigorú feltételeit. 

A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet 

megváltoztatva az alperes és a gyermekek közötti kapcsolattartást úgy szabályozta, 

hogy az alperes a gyermekekkel a családsegítő és gyermekjóléti központban minden 

páros héten szombaton reggel 9 órától 11 óráig tarthatja a kapcsolatot. A másodfokú 

bíróság a jogvita eldöntésénél döntőnek minősítette a kiskorú gyermekek érdekeinek a 

védelmét, és körülményváltozásként értékelte a védelembe vételi eljárás szükségességét, 

valamint a szülő-gyermek kapcsolatnak az egyezség megkötése óta további negatív 

változását. Álláspontja szerint az egyezségben szabályozott kapcsolattartás a folyamatos 

konfliktusok miatt nem tölti be a funkcióját, egyáltalán nem működik, ezáltal sem a 

felek, sem a gyermekek érdekét nem szolgálja. 
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A fellebbezési eljárásban igazságügyi pszichológus szakértőt rendelt ki, aki szerint a 

gyermekekben a szülők kapcsolatának megromlását követően – személyes élményeik 

alapján is – az apával szemben negatív folyamat indult el. Félelmet keltett bennük a 

rendőrség sorozatos kihívása és az apjuk viselkedése, aki a kapcsolattartások alkalmával 

többször megjelent az anya lakásán, becsöngetett, és a bejárati ajtót ütve azt kiabálta, 

hogy engedjék be. A gyermekek ellenérzését csak növelte az alperes iskolában tanúsított 

magatartása. A szakértői vélemény szerint mindkét szülő esetében megállapítható a 

gyermekek befolyásolása. Az alperes az alapszemélyisége miatt ezt sokkal nyíltabban, 

erőszakosabban valósítja meg, míg az édesanyára inkább az indirekt befolyásolás a 

jellemző. A másodfokú bíróság szerint a gyermekek és az alperes közötti bizalom 

helyreállítása hosszabb folyamat, ami családsegítő szakember közreműködését igényli. 

Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon 

kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Indokolása szerint az 

elsőfokú bíróság helyesen vezette le, hogy a jogvita eldöntésének anyagi jogi alapja a 

szülői felügyelet újrarendezésére vonatkozó jogszabályhely. A Kúria szerint a perbeli 

esetben a felperes az egyik törvényi feltételt – a körülmények utóbb bekövetkezett 

lényeges módosulását – nem tudta bizonyítani, és azt a másodfokú bíróság hivatalból 

lefolytatott bizonyítása sem alapozza meg. A perben nem volt vitatott, hogy az egyezség 

megkötése óta eltelt rövid időben a szülők és a gyermekek objektív körülményei nem 

változtak. A szülő-gyermek viszony az egyezségi rendezést megelőzően is konfliktusos 

volt, ez az egyezség megkötését követően sem változott, sőt kiéleződött. A fellebbezési 

eljárásban beszerzett szakvélemény szerint a gyermekek hangsúlyosan a bontóper 

időtartama alatti alperesi magatartást sérelmezték (pl. tojással dobálás, a szoba 

lezárása), tehát az elzárkózó, az alperessel szembeni ellenséges magatartásuk döntően 

nem az egyezség megkötése utáni szülői viselkedésen, hanem korábbi személyes 

tapasztalataikon alapult. A felperes a bontóper alatti konfliktusok ismeretében, a szülői 

felelőssége alapján döntött úgy, hogy szélesebb körű kapcsolattartásban állapodik meg 

az alperessel. Ez a magatartása nem adhat alapot arra, hogy utóbb, a gyermekek 

érdekére hivatkozással a kapcsolattartás módjának és időtartamának a lényeges 

megváltoztatását kérje. A gondozó szülőnek a különélő szülő és a gyermekek 

kapcsolatát tiszteletben kell tartania, felelős a kapcsolattartás eredményes 

megvalósulásáért, azaz a szülő-gyermek viszony változatlan fennmaradásáért, és ezt a 

felelősségét nem háríthatja át a gyermekekre. A Kúria szerint nem minősül lényeges 

körülményváltozásnak az, hogy a korábban is konfliktusos kapcsolattartás az egyezség 

megkötését követően sem változott. A gyermekek elzárkózása nem értékelhető 

kizárólag az alperes terhére, ahogy az sem, hogy a kapcsolattartási krízishelyzet miatt 

szükségessé vált a védelembe vételi eljárás megindítása. Ezért az elsőfokú bíróság 

jogszerűen döntött akkor, amikor a felperes kapcsolattartás megváltoztatása iránti 

keresetét elutasította. 
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III. Mire való egyáltalán a bírósági szerződésmódosítás? „Dancing without 

moving”
12

 

 

Bohumil Hrabal írja az Őfelsége pincére voltam című regényében, hogy „a leglényegibb 

kérdések feltevésére kell, hogy ereje és bátorsága legyen az embernek.”
13

 

Ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy 

mire való a gyermek érdeke a kapcsolattartás megváltoztatása iránti perekben, legelébb 

is a bírósági szerződésmódosítás lényegét, működésének a logikáját kell megértenünk. 

Nádas Péter-i kérlelhetetlenséggel: „Sokszor. Számtalanszor. Egyetlenegyszer.”
14

 

A megértéshez vezető egyik – Csehi Zoltán által feltett – kérdés lehet, hogy „mire is 

vonatkozik [egyáltalán] a szerződés: egy adott időben fennálló feltételrendszerre és az 

akkor látható kockázati körülményekre, vagy a felek szolgáltatásai értékarányának az 

idő és a külső körülmények közti megtartására?”
15

 

A kérdésre adott válaszunk attól függ, hogyan gondolkodunk a szerződésről: úgy, 

hogy azt egyszeri szolgáltatás nyújtására és az ellenérték megfizetésére vonatkozó 

kötelemnek tekintjük, és figyelmen kívül hagyjuk a szerződéses érdek
16

 tényleges 

kielégítésének a megtörténtét, valamint a kötelem keletkezése utáni tények hatását, a 

szolgáltatás/viszontszolgáltatást érintő körülményváltozásokat (ezt nevezhetjük 

szolgáltatás/viszontszolgáltatás központú szerződés-felfogásnak). Vagy úgy, hogy azt 

elsődlegesen a szerződéses érdek kielégítésére rendelt kötelemnek fogjuk fel, és a 

szolgáltatást/viszontszolgáltatást érintő körülményváltozás bekövetkezése esetén a 

szerződéses érdek kielégítése érdekében a megbomlott szerződéses egyensúly 

helyreállításának a szükségességéből indulunk ki (ezt nevezhetjük szerződési érdek 

fókuszú szerződés-felfogásnak).  

Gondolkodunk-e egyáltalán szerződéses érdekben, vagy csak az egyik vagy a másik 

szerződő fél érdekében? Tudunk-e tartós jogviszonyban gondolkodni?
17

 A magyar 

magánjogban a szerződést hosszú ideig egyszeri szolgáltatás-nyújtásnak és az ellenérték 

megfizetésének tekintették, ezen a mintán képződött és absztrahálódott a magánjogi 

normavilágunk, és erre épül jogi gondolkodásunk is.
18

 

A körülményváltozás kezeléséről az I. világháború utáni gazdasági válság idején, az 

osztrák-magyar korona romlása miatt kezdtek el gondolkodni. Besenyő Bernát írja, 

hogy „azoknál a kétoldalú kötelmeknél, amelyek pénzszolgáltatással voltak 

kapcsolatosak (vétel, haszonbérlet stb.), akkori pénzünk értékének állandó süllyedése, 

                                                 
12

 Halld: Blahalouisiana: Deeper (I’m going deeper) 
13

 Hrabal 2014. 263. o. 
14

 Nádas 2017. 28. o.  
15

 Csehi 2014. 82. o. 
16

 „Az egyszer létrejött obligationak a regulatora egyáltalában nem az egyik vagy másik félnek esetleg 

folyton változó érdeke, hanem az az érdek, amely az obligatiot létesítő alapban meg van rögzítve.” 

Besenyő Bernát: A naturális szolgáltatás elszegése. Szolgáltatás lehetetlenülése. In: Almási et al. 1933. 

194. o. 
17

 Kapcsolattartást rendező családjogi megállapodás esetén lehet-e észszerűen másban gondolkodni, 

mint szerződéses érdekben? Ez a szerződéses érdek lehet-e más, mint a működőképes kapcsolattartás? 
18

 Csehi uo. 
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sőt, időnként hirtelen zuhanása folytán a pénzbeli viszontszolgáltatásnak névértékben 

való teljesítése a természetbeli szolgáltatás adósának gyakran gazdasági romlását, 

tönkremenetelét idézte volna elő, különösen akkor, amikor a névértékben teljesített 

viszontszolgáltatás valóságos értéke szinte a semmivel volt egyenlő.”
19

 

Magánjogi bírói gyakorlatunk ennek a helyzetnek a kezelésére alakította ki a 

gazdasági lehetetlenülés jogintézményét, és mondta ki azt, hogy „a természetbeli 

szolgáltatással adósnak a csupán névértékű pénzszolgáltatás ellenében való 

szolgáltatása, ha tárgyilag (véghezvitelileg) nem is, de gazdaságilag lehetetlenné vált, 

gazdasági lehetetlenülés állott be, minélfogva a fel nem róható lehetetlenülés 

szabályainak alkalmazásával őt [a bíróság] a terhelő szolgálgatás alól felmentette, a 

kötelem alól felszabadította.”
20

 A bírói gyakorlat ezt a szabályt nemcsak a 

pénzszolgáltatással kapcsolatban, hanem azoknál a kétoldalú kötelmeknél is alkalmazta, 

ahol „mind a két szolgáltatás természetbeli volt ugyan, de az egyik szolgáltatásnak az 

értéke a gazdasági viszonyokban beállott nagymérvű változások folytán túl nagy 

mértékben csökkent.”
21

 Ezekben az esetekben a bíróságok „ahelyett, hogy a pénzadóst 

valorizált fizetésben marasztalták volna, őt a másik fél kívánságára a kötelem alól 

lehetetlenülés címén felszabadították, aminek következményeképp eléretett a 

voltaképpeni cél, a másik fél szabadulása is.”
22

 

A gondolkodás következő állomása az értékálló szolgáltatás adósa választási 

lehetőségének az elismerése volt, aki a kötelemből való szabadulás helyett az 

elértéktelenedett viszontszolgáltatás méltányos felemelését is kérhette.
23

 

Ezeket a felvázolt rendezési módokat az 1928. évi magánjogi törvényjavaslat 

nemteljesítés és kötelemszegés cím alatt egy normába sűrítette, s 1150. §-ában 

kimondta, hogy ha kétoldalú szerződés esetében a szerződés megkötése után az 

általános gazdasági viszonyokban a szokásos szerződési kockázatot tetemesen 

meghaladó olyan mélyreható változás állott be, amellyel a felek okszerűen előre nem 

vethettek számot, s amelynek következtében a szolgáltatásnak és az ellenszolgáltatásnak 

a felek részéről szem előtt tartott gazdasági egyensúlya felborult vagy a szerződés 

alapjául szolgáló másnemű feltételezés meghiúsult, úgy, hogy az egyik fél a 

jóhiszeműséggel és a méltányossággal ellentétben nem várt aránytalan nyereségre tenne 

szert, a másik fél pedig ugyanilyen veszteséget szenvedne (gazdasági lehetetlenülés): a 

bíróság a felek kölcsönös kötelezettségeit a méltányosságnak megfelelően módosíthatta 

vagy az egyik felet – esetleg a kár méltányos megosztásával is – elállásra jogosíthatta 

fel.
24

 

Ezek után az előzmények, gondolkodási utak bejárása után született meg a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) 241. §-a, 
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 Almási et al. 1933. 188. o. 
20

 Almási et al. 1933. 189. o. 
21

 Almási et al. uo. 
22

 Almási et al. 1933. 191. o. 
23

 Almási et al. 1933. 192. o. 
24

 Vö. Görög Frigyes: A kötelem módosulásának egyéb esetei. In: Szladits 1941. 555. o.; lásd még az 

ún. neogazdasági lehetetlenülést, Almási et al. 1933. 197. o. 
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amelynek értelmében a bíróság módosíthatta a szerződést, ha a felek tartós 

jogviszonyában a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés 

valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

Eörsi Gyula szerint a bírósági szerződésmódosítás kivételes lehetőségének az 

elismerésére, a clausula rebus sic stantibus korlátozott alkalmazására azért volt szükség, 

hogy a felek érdekeinek sérelme nélkül fenn lehessen tartani olyan szerződéseket, 

amelyek egyensúlya valamilyen módon felbomlott ugyan, de amelyek teljes 

felszámolása nem szükséges.
25

 

A bírói gyakorlat az 1959-es Ptk. 241. §-át leginkább a hosszabb időre szóló lakás- 

és más ingatlanbérleti
26

, haszonbérleti, tartási- és életjáradéki, hosszabb átfutási idejű 

hitel- és más pénzügyi, továbbá bizonyos vállalkozási, például víz, gáz, elektromos 

áram stb. szolgáltatására irányuló ún. közüzemi (közszolgáltatási) szerződések, valamint 

a folyamatos vagy visszatérő munkavégzéssel járó szervízelési, kivitelezési és kutatási 

szerződések esetében alkalmazta.
27

 Az 1959-es Ptk. hatálya alatti következetes bírói 

gyakorlat szerint a bírósági szerződésmódosítás nem vezethetett a szerződés 

megszüntetésére
28

, vagy típusának a megváltoztatására (például haszonkölcsön 

szerződés bérleti szerződéssé alakítására
29

), de ha a felek egy atipikus, kölcsönös 

használatra irányuló szerződésben nem biztosítottak lehetőséget a felmondásra, akkor 

kérhették a szerződés olyan tartalommal történő módosítását, amely már biztosítja a 

felmondás lehetőségét.
30

 

Az 1959-es Ptk. 241. §-ában foglaltak tovább finomítva és megszigorítva kerültek át 

a Ptk. 6:192. §-ába, amelynek (1) bekezdése szerint bármelyik fél a szerződés bírósági 

módosítását kérheti, ha a felek közötti tartós jogviszonyban a szerződés megkötését 

követően előállott körülmény következtében a szerződés változatlan feltételek melletti 

teljesítése lényeges jogi érdekét sértené, és 

a) a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének 

időpontjában nem volt előrelátható; 

b) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és 

c) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe. 

Vékás Lajos szerint a Ptk. megszorító feltételei többek között és elsősorban azt 

célozzák, hogy ne lehessen bírósági szerződésmódosítás segítségével a másik félre 

hárítani a szerződéssel együtt járó üzleti kockázatokat: a kereslet-kínálati viszonyok 

(akár drasztikus) megváltozásának vagy egyéb társadalmi-gazdasági változásoknak 

ugyancsak általános, széles körben jelentkező következményeit, például az inflációs 

hatásokat.
31
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 Eörsi 2010. 124. o.; lásd még Harmathy Attila: A szerződés módosítása. In: Gellért 2004. 902-910.  
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 Lásd a Kúria Pfv.V.21.267/2015/8. sz., valamint a Pfv.VIII.21.555/2006/4. sz. határozatait 
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 Vékás 2016. 191. o.  
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 Lásd a Kúria Pfv.I.21.994/2014/7. sz. határozatát 
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 Lásd a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.242/2005/4. sz. határozatát 
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 Lásd a Kúria Pfv.I.21.994/2014/7. sz. határozatát 
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A Ptk. 6:192. §-a számos ponton kapcsolódik a szerződéskötéskori körülmények 

megváltozásának a nemzetközi kereskedelmi jogban hardship klauzula néven ismert és 

alkalmazott tényállásához, amelynek lényege, hogy a szerződéskötéskori 

körülményekben lényeges változás állt be, amely nem vezethető vissza a felekre. Ennek 

a változásnak alapvetőnek kell lennie a szerződés tárgyát illetően, és az is fontos, hogy 

ezt a változást a felek nem látták és nem is láthatták előre, nem számolhattak vele.
32

 

S hogy mire is való egyáltalán a bírósági szerződésmódosítás? Arra, hogy a bíróság 

annak megfelelően módosítsa a szerződést, amiben a felek a szerződésük megkötésekor 

észszerűen megállapodtak volna, ha figyelembe vették volna a körülmények 

megváltozását. 

 

IV. Moving on
33

 illetve [vagy] mohásodás 

 

A tartós családjogi jogviszonyt rendező peregyezségek módosításának a Csjt. 18. §-

ának (3) bekezdésében, valamint a Ptk. 4:170. §-ának (2) bekezdésében, 4:181. §-ának 

(4) bekezdésében és 4:210. §-ának (1) bekezdésében írt szabályai – beleértve a 

körülményváltozás előreláthatóságának és a felekre való visszavezethetőségének a 

vizsgálatát – lényegében a bírósági szerződésmódosítás 1959-es Ptk. 241. §-ában és a 

Ptk. 6:192. §-ában rögzített szabályainak a családjogi ekvivalensei. 

Ha ugyanis mélyebben belegondolunk, a családjogi perekben eljáró bíróságok az 

egyezségek stabilitása érdekében több-kevesebb előrelátást mindig megköveteltek a 

felektől, s gyermekelhelyezési ügyekben jellemzően az állandóság szempontját
34

, a 

gyermektartási perekben pedig a gyermek megfelelő színvonalú tartásához fűződő 

(alap)jogát
35

 előtérbe helyezve kezelték az egyezségek módosítása iránti ügyeket. 

Kifejezetten szigorúnak mondható – ha úgy tetszik, „alapegyezségpárti” és 

„szerződésmódosítás-ellenes” – gyakorlatot alakítottak ki a gyermekelhelyezést/szülői 

felügyeletet rendező
36

, valamint a gyermektartási kötelezettséget megfelelő 

vagyonértékkel „megváltó” megállapodások módosítása esetében
37

. Annak érdekében, 

hogy a gyermek mindkét szülőjével pozitív, a fejlődését előmozdító kapcsolatban nőjön 

fel, az illetve kötőszó „gyermeki érdek-barát” használatával megengedőbbet a 

kapcsolattartást rendező megállapodások megváltoztatása iránti perekben, ezért – 

eleddig és ismereteim szerint legalábbis – nem mentek el odáig, hogy a kapcsolattartás 

megváltoztatása iránti keresetet úgy utasítottak volna el, hogy biztosan tudhatták: 

működésképtelen kapcsolattartást rögzítő egyezséggel engedik el a feleket a 

tárgyalóteremből. Egyrészt azért nem, mert a családjogi ügyekben eljáró bíróságokra 

mindig – a Gyermekjogi Egyezmény kihirdetése előtt is – hárult és hárul „a peres felek 
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 Lásd a Legfelsőbb Bíróság 17. sz. Irányelvének III/b. és V. pontjait 
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 Lásd a BH2001.123. és a BH2002.271. sz. alatti eseti döntéseket 
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 A joggyakorlat elemzését és kritikáját lásd Pál – Diószeginé Szolyák 2012. 752-760. 
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rendelkezési jogától független hatósági gyermekvédelmi funkció”
38

. Ezt a bíróságok 

igyekeztek betölteni, másrészt azért sem, mert véleményem szerint ezekben az 

ügyekben szerződéses érdek központú szerződés-felfogást képviseltek, és a 

peregyezségek jóváhagyásakor fokozott gondossággal eljárva
39

 egy élő, működőképes 

és a felek gyermekének érdekét a lehetőségek határain belül a legjobban szolgáló 

kapcsolattartási szabályozás kialakításának a szükségességéből indultak ki.
40

 

Az egyezségek módosítása iránti ügyeket pedig a bírósági szerződésmódosítás 

évszázados logikája alapján oldották meg, szem előtt tartva, hogy – amint az a III. 

részben felvázolt gondolkodási irányból is látható – a bírósági szerződésmódosítást 

leginkább a szerződések fenntartása, életben tartása érdekében, és nem a 

működésképtelen szerződések működésképtelenségének a megállapítása, ha úgy tetszik 

a szerződések halála – vagy tán sosemvolt élete – tényének a megállapítása végett 

találták ki. Utóbbiból egyébként is a szerződés „felszámolása”, és a felek egymással 

való elszámolásának a kötelezettsége keletkezne. De az egyrészt másik történet
41

, 

másrészt a kapcsolattartást szabályozó egyezségeknél leginkább értelmezhetetlen és 

alkalmazhatatlan, de ha mégsem az, akkor egy „lehetetlenülés-kör” után visszajutunk 

oda, ahonnan indultunk (vagy ahonnan kellett volna indulnunk): egy működőképes, a 

felek gyermekének érdekét a lehetőségek határain belül a legjobban szolgáló 

kapcsolattartási szabályozás kialakításának a szükségességéhez. Feltéve persze, hogy 

továbbra is ezt tekintjük egy kapcsolattartást rendező megállapodás/peregyezség esetén 

szerződéses érdeknek, és tudunk, akarunk is ebben gondolkodni. 

Feltéve, hogy tudunk és akarunk magánjogi fogalmakban és a gyermek érdekében 

egyszerre gondolkodni. 

Feltéve, hogy tudunk és akarunk humanista, ügyeket megoldani és nem csak 

befejezni akaró jogalkalmazóként gondolkodni.
42

 

Feltéve, hogy tudunk és akarunk gondolkodni. 

Ha nem, hanem helyette „ennyire kihúzzuk a fogalmaink lába alól a talajt, akkor 

hamar ott van az ember, hogy semmit sem tud mondani, legfeljebb egymás után hányni 

a szavakat, és azután hányni, hányni, hányni, márpedig ezt kisebb erőfeszítéssel is 

elérhetnénk, például úgy, hogy bele sem kezdünk a gondolkozásba a gondolkozás fölött, 

hanem sodortatjuk magunkat a létben, hagyjuk, hogy pont úgy töltsük el a kimért időt, 

mint egy darab lecsupaszodott kő egy patak partján, ahogy hagyja, hogy megtelepedjen 

és elterjedjen rajta, mondjuk (...) a moha.”
43
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Illetve [vagy] szóhányás és sodródás helyett belekezdhetnénk a gondolkodásba és a 

kérdezésbe is: mondd, mire való a gyermek érdeke a kapcsolattartás megváltoztatása 

iránt indított perben? 

„És most mindenki.”
44
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*** 

 

TELL ME, WHAT DO BEST INTERESTS OF A CHILD MEAN IN LEGAL 

PROCEEDINGS INITIATED TO MODIFY CHILD CONTACT ARRANGEMENTS? 

 

Through examining the specific judgment delivered by the Curia of Hungary under No 

BH20118.115, this thesis examines the criteria set forth in Act IV of 1952 on Marriage, 

Family and Custody (“the Family Act”) and Act V of 2013 on the Civil Code for the 

modification of agreements on contact arrangements between a child and the non-

resident parent. 

It projects the rules of judicial modification of contracts to the changes in contact and 

concludes that the purposes of the judicial modification of contracts is for the court to 

modify contracts in accordance with the terms and conditions the parties would have 

reasonably agreed on upon entering into the specific contract, had they fully considered 

the changes in circumstances. 

This raises the question whether it is possible to reasonably consider anything other 

than functional contact in the case of family law agreements concerning contact with a 

child. 

Therefore, this thesis concludes that if maintaining a family law agreement setting 

out child contact arrangements adversely affects the best interests of the child then 

within two years from the date of approval of the agreement, modification or rethinking 

of the contact arrangements may be requested. 


