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Született 1928-ban Buda
pesten. Jogász, ügyvéd, a
Miskolci Egyetemen a ró
mai jog ok1alója. 1989·lól
alkotrnánybíró, az Osztrák
Tudományos Akadémia le
velező tagja, a Piarista
DiákszÖV61Ség elnöke.

Családvédelem 
alkotmányos alapelv

Elvek és gyakoriat

A család
az Alkotmányban
Hogy illik a karácsonyi hangulathoz a száraz jogászi fejtegetés?!
Szabad az ünnep örömét ilyennel megzavami? Két biztató gondo
lat bátorít. A jászol mellé nem csak angyalok mehettek, oda a le~

szegényebb pásztor is letehette ajándékát, ha jó szívvel hozta. Es
talán az ünnep békéjében nyugodtabb szívvel fontolhatják meg,
egymásnak feszülő indulat nélkül mindazok, akiket illet, mivel tar
tozik a társadalom a szent családban megszentelt, mégis sokszor
elfeledett családnak...

Hatályos Alkotmányunk 13.§-a védi a tulajdonhoz való jogot,
14.§-a biztosítja az öröklés jogát, majd 15. és 16.§-a szerint Ifa Ma
gyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. - A
Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonsá
gára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit." Ha
ehhez még hozzáolvassuk, hogy a 17.§ szerint államunk Ifa rászo
rulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik", Alkot
mányunk alapelveiből úgy tűnhet: amit az állam a család érdeké
ben megtehet. az hazánkban meg is történik (még ha a védett ér
tékek sorrendjét: tulajdon - öröklés - család - ifjúság - rászo
rulók - inkább fordított fontossági sorrendbe állítanók is). Hi
szen ha egy törvény (az Alkotmány) kijelenté jelen időben nyilat
kozik (védi, gondoskodik stb.), az a jog nyelvén egyértelmű és
félre nem érthető parancsot jelent, esetünkben a címzett, az állam
és szervei részére adott parancsot. A többi már a családok, a csa
ládosok, a társadalom hozzáállásán múlik.

Alkotmányunk a bevezetőből idézett elvi jellegű előírások és
feladatok után XII. fejezetében Alapvető jogok és kötelességek cím
alatt immár a családok és családosok külön jogairól, előjogairól és
kötelességeiről is szól, azokat nevesíti. Ott már nemcsak az állami
szervek részére szab feladatokat és kötelezettségeket. hanem az
egyének számára is ad jogot, ír elő kötelezettséget. Ma, amikor az
egész ország többé-kevésbé foglalkozik az új Alkotmány megal
kotásának tervével. talán nem indokolatlan a család nagy ünne
pén átgondolni, mennyire van a családok ügye rendben hazánk
ban, mennyiben kellene az elvi jogvédelmet valóssá tenni.

Annak, aki esetleg hajlamos lenne félretolni szerény eszmefut
tatásomat, és szeretném gyorsan felidézni a számában még mindig
XX:1949. évi törvény (az ún. sztálinista alkotmány) eredeti szövegét.
Az is védte a tulajdont és az öröklést (8.§.), abban is szerepelt az
anyaság és a gyermek fokozott törvényes védelme (SO.§/2/), 51. és
52.§-a pedig szinte szóról s~óra megegyezett az idézett ma hatályos
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Anya· és
gyermekvédelem

Minden ember
jogképes

15. és 16.§-sal. Tudjuk, mennyi valósult meg ebből a gyakorlatban
negyven éven át.

A régi rend elvileg a társadalom összérdekét helyezte minden elé.
Mai Alkotmányunk alapszemlélete ezzel szemben az ember személyí
sége és méltósága védelmének elsőbbségéből indul ki: az ember élet
hez, méltósághoz, szabadsághoz és szabadságjogokhoz való jogát el
vonhatatlannak, mindenekelőtt védendőnek vallja. A társadalom érde
ke mellett is, az egyén méltósága mellett is mindkét fogalmazásban az
Alaptörvény ígéri a család védelmét. A család: törvényes életszövetség
férfi és nő között, gyermekekkel megáldva. A védelem az életszövet
séget, a házasságot, annak gyümölcsét, a gyermeket, a gyermekek és
szülők közösségét illeti meg. Elemezzük, mit mond az Alkotmány
alapvető jogokról és kötelezettségekról szóló fejezete minderről az ál
lam felelős vezetőinek s minden jogkövető polgárának.

Alkotmányunk 54.§-a így szól: Minden embernek veleszületett
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
nem lehet önkényesen megfosztani. Az Alkotmánybíróság értelme
zésében, (figyelemmel az alapvető jogok lényeges korlátozásának
abszolút tilalmára a 8.§/2/ szerint) a mondat zárórésze úgy érten
dő: senkit nem szabad megfosztani. Sajnos, a lehet, tapasztaljuk, vi
szont az elvonás abszolút tilalma miatt csak önkényesen lehet! Most
már csak az a kérdés, ki az "ember" és mi "születik vele"?

Az ember vele született jogából mint meghatározásból arra kö
vetkeztethetünk, születéssel válik a magzat emberré és keletkez
nek jogai. A polgári jog a megfogant embert élveszületésétől füg
gően ruházza fel fogantatása időpontja után jogokkal. A büntető

jog különbséget tesz emberi élet és magzati élet között, és más
más módon rendelkezik a sérelmükre elkövetett cselekményekről.

Családi viszonylatban azonban az Alkotmányegyértelműen fenn
állónak tekinti az anya-gyermek kapcsolatot a születés előtt is, hi
szen így rendelkezik: A Magyar Köztársaságban az anyáknak a
gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint támo
gatást és védelmet kell nyújtani (66.§/2/). Az anyáknak tehát a szü
lés előtt is "gyermekük" van. Ember születik a világra: puer natus
est nobis! hirdeti az újjongó karácsonyi ima - addig ugyan rejtve
van és világra a szülés által jő, de lényegében nem változik, hanem
emberi kiteljesedési folyamatának egyik állomásán halad át.

A törvényekbe és az Alkotmányba foglalt jog szövegének lát
szólagos kettösségét szeretik félreérteni. félremagyarázni. Nem
kétséges, hogy a gyermek jogvédettsége szempontjából a születés
jelentős állomás. Ezzel az életmozzanattal nyeri el a jogrendtől

neki járó méltóságot. Általa válik törvényeink szerint egyértelmű
en jogalannyá. A születés automatikusan különválasztja minden
ben az anyától, és önálló jogvédelmet biztosít neki az ugyancsak
védett családi jogkörön belül. De akkor, ha a születéssel válik jog
alannyá, mi volt azelőtt?
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Semmi esetre sem volt "az anya testrésze", mondja számunkra
a biológia tudománya. Semmi esetre sem volt addig sem az anya
(sem a szülók közös) tulajdona, hatalmának tárgya. Amint az Al
kotmánybíróság Alkotmányunk hivatalos magyarázatában kifejtette,
ember nem lehet jogtárgy, nem lehet másik ember tulajdona. Emberi
élete volt a születés előtt is, amelyet az Államnak és a jogrendnek
addig is védenie, óvnia kellett. Csakhogy az anyjával való elszakít
hatatlan kapcsolata miatt a magzatot az anyjával együtt, az anyján
keresztül tudja a jogrend védelemben, előnyben részesíteni. Modem
korunk szomorú vívmánya, hogy egyáltalán felmerül a kérdés, nem
kell-e a magzatot az anyjában - az anyjával szemben - is véde
ni. A Természet rendje, az Isten törvénye szerint jó helye van ott,
csak az ember természetellenes önzése kérdőjelezi meg ezt a magá
tól értetődő és a jogrend számára is eredetileg nyilvánvaló tételt.

Ha világossá akarjuk tenni és a természet rendjével összhang
ba akarjuk hozni az Alkotmány szövegét, ezt kellene a mai szö
veg helyett írnunk: minden embemek fogantatásától haláláig joga
van az élethez és az emberi méltósághoz, attól senkit sem szabad
megfosztani - és hozzá lehetne tenni: az anya és meg nem szü
letett gyermeke kapcsolatából adódó különös és más társadalmi
kapcsolattal párhuzamba nem állítható viszony jogi következmé
nye, hogy a meg nem született gyermeket az anya személyéri ke
resztül, míg a megszületett, de még cselekvőképtelen gyermeket
elsősorban szülein keresztül illeti meg az alkotmányos védelem.
Az anya-gyermek kapcsolat születés előtti sajátosságai szükség
szerint külön törvényekben, az előbbiek szellemében, az anya sa
ját emberi méltóságára is figyelemmel szabályozandók. Ez a szabá
lyozás összhangban lenne mind azza] az alkotmányos tétellel, mely
szerint .rninden ember jogképes" (56.) mind azza] a tudományos bi
zonyossággal, hogy az anya méhének magzata "ember".

A család alapvető jogai Ha "ember született a világra", mint annak idején a Nativitas
éjszakáján, ezzel család is született. Szülók és gyermekük, gyer
mekeik köre a társadalom alapsejtje, természetes építőköve. Szi
lárd kövekből épülhet időálló épület, szilárd családokból erős,

egészséges társadalom. Magától értetődő, ha az Alkotmány alap
elvei között a család védelmét irányozza elő.

Mégis önmagában ez a tény ellenkezést vált ki a társadalom
egy részéből. Hogy jövünk ahhoz, hogy a családos embert értéke
sebbnek tartsák az egyedülállónál, a gyermektelenné!? Hogy le
hetséges jogállamban megkülönböztetést tenni aszerint, hogy két
ember gyermekeik világrahozatala e1.6tt vagy után vállalta-e a há
zasság jogi létrehozásának szertartását, vagy egyszeruen csak sza
badon együtt élnek? - így az élettársi viszonyban élők. S e két
csoport mellé újabban csatlakozik a harmadik, azt vitatva: Miért
jár a különnemúek szeretetközösségének többletvédelem vagy
kedvezmény, az egyneműek ugyancsak érzelmi-biologiai vonza
lom alapján létrejött közösségével szemben?
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A családvédelem elvi
alapja

Védjük a család
szilárdságát?

Az Alkotmány az alapjogi részben is világos: minden gyer
meknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről a
szükséges védelemre és gondoskodásra (67.§ /1!) - a családok
és az ifjúság védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön
rendelkezések tartalmazzák /2/ (értsd: kell tartalmazniok!).

Mondjuk ki világosan és egyértelműen: a család alkotmányos
védelme nem az egyesülési jog bizonyos válfajának szól, nem is
az érzelmi szabadság személyes méltóságból levezethető megnyil
vánulásának. Ezek is élvezik az általános szabadságjogoknak kijá
ró védelmet az esetleges állami beavatkozással szemben. A csa
ládról azonban az Alkotmány fokozott védelemmel, a család szi
lárdságának óvásával, intézményszerúen kíván gondoskodni.
Nem kétséges, más kapcsolatokkal szemben a családot alkotmá
nyos többletvédelemben részesíti, előnyösebb helyzetet biztosít
annak, mint más párkapcsolatoknak.

A vallásos ember számára ez természetes. Az egyház erkölcsi
rendje szerint is az, hiszen szentség rangjára emeli a házasságot,
és erkölcsileg tiltja akár másneműek házasságon kívüli, akár egy
neműek testi kapcsolatát. Ám az állam a vallási igazságokkal
szemben semleges magatartást köteles tanúsítani. így az alkotmá
nyos családvédelem ind okát ezeken kívül kell keresni.

A család megkülönböztetett alkotmányos védelmének van tár
sadalmi alapja, több is, ezért minden támadással szemben állítha
tó, hogy az nem szorítja tiltott megkülönböztetéssel hátrányos
helyzetbe sem az élettársakat. sem az egyneműek kapcsolatát. A
család védelmének alkotmányos indoka, hogy a társadalom fenn
maradásának előfeltételei a gyermekek, a gyermekek fejlődésének

pedig természetes tere a családi közösség. Az Alkotmány elsősor

ban a gyermekek érdekében védi a szülók és gyermekek közössé
gét, ahogy védi az árvákat, az özvegyeket, az egyedülálló nevelő

ket; s ha nincs, ha felbomlott, ha elpusztult a család, a gyermek
érdekében intézményes pótlását teszi állami-társadalmi feladattá.
De tudományos tételnek ismerhető el, hogy a megfelelő családi
közeg nem pótolható egyenértékűen a gyermek fejlődése szem
pontjából mégoly gondos és körültekintő módon sem. Ezért a
család szilárdsága alkotmányosan védendő társadalmi érdek.

A jogvédelem elsődleges tárgya a kiszolgáltatott társadalmi
helyzetben lévő kiskorú gyermek. A gyermekes szüló - házassá
gon kívül is - az állami támogatás legtöbb előnyét igénybe ve
heti. A családi, házasságban élő közösségnek a jog lényegében a
közszerzemény elismerése terén, az egymás helyettesítésének elvi
elfogadásában, a törvényes öröklés vonalán és a névviselés kérdé
sében nyújt bizonyos előnyöket. A családot bomlasztó társadalmi
hatások elleni következetes fellépés, noha alkotmányos parancs
írja elő, hiányzik állami politikánkból. Véleményszabadság. sajtó
szabadság, művészi szabadság, személyi szabadság felelőtlen ki
teljesedése esetén nehéz is azt állami eszközökkel érvény~síteni. E
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A társadalom
gazdaságos
megújulása

Jogegyenlőség 
esélyegyenl6ség

A gyermeknevelés
mint kózteher

téren a társadalomnak kellene helyes értékrenddel szembefordul
nia a családot bomlasztó hatásokkal,s a nevelés vonalán kellene
ilyen hatások ellen idejében felvértezni az ifjúságot.

A gyermekes családok és más gyermekes szülök védelmének
van ugyan egy nem természettörvény erejével ható, de nagyon is
gyakorlatias további szempontja. A modern ipari társadalomban a
gyermek nevelésének, a róla való gondoskodásnak a család a leg
célszerűbb, a leghatékonyabb és ezért anyagilag is a legkevesebb
társadalmi- terhet jelentő módja. A gyermek felnövekedése után
nem a család, hanem a társadalom hasznára fog tevékenykedni.
A modem ipari társadalmakban a gyermek felnövekedése után
szüleinek gazdaságilag nem "hoz" többletet (mint korábbi társa
dalmakban tette), ezzel szemben a társadalomnak igen. Viszont a
növekvő gyermek eltartása, gondozása, taníttatása, lakásának biz
tosítása komoly anyagi teher a szülök vállán. Az eltartásból és a ne
velésból a végső soron kedvezményezett társadalom hazánkban
csak áttételesen veszi ki többé-kevésbé a részét.

Esélyegyenlőtlenség áll fenn a modem ipari társadalmakban a
gyermekes szülök kárára, s az Alkotmány szerint (70/ A. § (3» az
államnak az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését célzó rendelkezé
sekkel kell törekednie a jogegyenlőség megvalósítására. Ez a tétel
nem csupán azt jelenti, hogy valamilyen támogatás jár a gyer
mekét gondozó-nevelő szülőnek, hanem azt is, hogy olyan támo
gatás, amelynek mértékével a jogegyenlőség részét képező esélye
gyenlőség társadalmi szinten megval6sul. A gyermekes és a gyer
mektelen felnőttnek nemcsak a táplálkozás, ruházkodás, lakásellá
tás terén kell egyenlő esélyekkel rendelkeznie, hanem a pihenés,
üdülés, egészség, pályán való előrehaladás vonatkozásában is; a
gyermeket nevelő szülönek mindahhoz hozzá kell jutnia, ami tár
sadalmi ellentételezéssei megoldható. Bizonyos gondok, nehézsé
gek, érzelmi, időbeli, egészségbeli "ráfordítások" társadalmilag
úgysem ellentételezhetók. Azokat a szülőknek természetes emberi
hivatásukból kell vállalniok, és hitünk szerint természetfeletti szin
ten kaphatnak érte ellentételezést - még ha a gyermekből szárma
zó örömök jó része már evilági előnyként is szembeállítható a gon
dokkal, amint azt nagy jogászunk, Frank Ignác szépen mondotta.

A gyermekek nevelésének költsége a társadalom hasznára for
duló befektetés. A modem társadalmak jó része elismeri, hogy a
nevelés költségeit közteherként kell elszámolni (beszedni és oda
juttatni, ahol a kiadás felmerül, a családfenntartónak, a nevelő

vagy oktató intézménynek). Mind a szociális biztonság, mind az
egyenlő közteherviselés alkotmányos elve azt kívánja, hogy a csa
ládi kör ne jelentsen a családfenntartónak létbizonytalanságot
okozó többletterhet, ne kelljen a közterhekból családja eltartása
révén másoknál aránytalanul többet hordania. A jogrend a gyer
meke eltartását nem vállaló szülöt terheli a gyermek eltartásának
és neveltetésének arányos költségével. Mélt~nyosnak tűnik, hogy
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A család szociális
biztonsága.

Van még mit tenni

És ml,keresztények?

a nevelés feladatát vállaló és azt becsületesen teljesítő szülök VÍ

szont a társadalmi megbecsülésen kívül - ami minden közér
dekű, közhasznú tevékenységnek eleve kijár - a társadalomtól
arányos anyagi támogatást kapjanak. Helyes lenne az Alkotmány
vonatkozó szakaszában (70/1. §) kimondani, hogy minden állam
polgár köteles jövedelmi, vagyoni és családi viszonyainak megfe
lelöen a közterhekhez hozzájárulni. Akkor egyértelművé válnék,
hogy a családi pótlék nem kegyből juttatott segély, hanem a tár
sadalmi terhek arányos elosztásáról az Alkotmány kötelezően

rendelkezik.
Ettől ma még távol állunk. Az Alkotmány 70/E § (3) pontja,

mídön rendeli, hogy a magyar állampolgárnak öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett.
munkanélküliség esetében joga van a megélhetéséhez szükséges
ellátásra, egyúttal elismeri, hogy szociális biztonságot nyújtó
rendszeriinkben az öregek, özvegyek, árvák biztonsága nincs hé
zagmentesen megoldva. A családi fészekből kiesettek juthatnak
létüket fenyegető nyomorba, s ekkor állampolgári jogon jár szá
mukra a létminimum. De hát nem jár, családi jogon, már maga a
biztonság is? Nem jár szociális biztonságként a családot alapító
fiataloknak az a tudat, az a lehetőség, hogy tisztes munkával, ta
karékos, céltudatos, beosztó életvitellel ésszerű időn belül gon
doskodni tudjanak maguk és várt gyermekeik részére otthonról
és a polgári élethez szükséges méltó körülményekról? Köztisztvl
selői pályán ez akár a családi illetményrendszerrel is megoldható
lenne, kevesebb adminisztrációval. Egyenlő munkáért ugyan az
Alkotmány szerint egyenlő bér jár, de ha elísmerjük, hogy a családon
belüli gyermeknevelés közhasznú, ezt a többlettevékenységet az illet
ménybe alkotmányosan is be lehetne építeni.

Társadalmunk sok intézkedéssel, szociális intézménnyel, bizto
sítással, juttatással igyekszik alkotmányos feladatainak eleget ten
ni. De még többet kellene tenni ezirányban, bár sok minden tör
tént e téren azóta, amióta magam fiatal háromgyermekes szülő

voltam. Sok minden történt a piacgazdaságra való átállás nehéz
ségeinek könnyítésére az elmúlt években is. De vigyáznunk kell
nekünk idősebbeknek, amikor összehasonlításokat teszünk: sok
történt, de távol vagyunk még a céltól. A szabad verseny, a piac
gazdaság új nehézségek elé állítja a családosokat, a gyermekneve
löket. Új terheket helyez a társadalom alapsejtjeire éppúgy, mint a
társadalom minden egyedére, de szükségszeníen többet hárít
azokra, akik többek terhét hordják! A keresztény szolidaritás pedig
mindnyájunkat arra kötelez, hogy "egymás terhét hordozzuk"! Gon
doljuk ezt meg, amikor a magunk jólétét féltjük a családosoknak jut
tatandó "pozitív diszkrimináció" bármely formájától. ..

Miközben tudatosítjuk a család érdekében alkotmányos jogain
kat, ne feledkezzünk meg mi, keresztények arról, hogy benne
élünk a világban, és felelősek vagyunk ann~ sorsáért. Gondol-
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junk Aquinói Szerit Tamás szavára, hogy az értékes életet a nagy
nyomor és a nagy jólét egyaránt veszélyezteti! Ma széles népréte
gek sokgyermekes családjai szorulnak a társadalom peremére, él
nek nyomortanyákon vagy kunyhókban, létbizonytalanságban.
Tudós tanulmányok tárgyilagosan vagy aggódva állapítják meg,
hogy veszélyt jelentenek a társadalomra. Nem csoda, ha társada
lomellenessé fejlődnek! "Ezekből nem lesz pap, katona, hős: e fi
ókért valaki felelős!" A kérdésnek nem megoldása, ha kiszorítjuk
őket a társadalomból, sem az, ha termékenységüknek, családias
ságuk ösztönének iparkodunk gátat szabni. Gondoljuk meg kará
csonykor, keresztények, miért szorulnak családok, várandós anyák istál
lóba ma is, a mi hazánkban is? Van számukra hely a szálláson? S mit
tettünk érte, hogy legyen? Nem a mi feladatunk, hogy utánuk rnen
jünk, hogy felemeljük, befogadjuk őket, és lehetőséget teremtsünk
értékeik kiteljesítésére, tanulásra, munkára, örömteli családi létre
nekik is?!

Ám ugyanilyen - ha nem még nagyobb, mert nem szembetű
nő - veszély fenyegeti azokat a testvértelen gyermekeket, akik
nagy jólét közepette növekednek. Mindent megkapnak. amit sze
mük-szájuk kíván. Mindent megtanulhatnak, ami sikeres életpályá
hoz szükséges, Megnyílik előttük a tudomány, a külföld, a nyelvek
- és fenyegeti őket a veszély, hogy üresek maradnak, mint a pengő

érc és a zengő cimbalom. A testvéri közösség a családban a szociális
érzék első iskolája. Aki anélkül nő fel, nehezebben tanulja meg,
hogy ne magát tolja előtérbe, hogy más baját is érzékelje, más érde
két tisztelje. A társadalomra nemcsak a peremkriminalitás veszélyes,
hanem az önző, törtető, mindent magának megszerezni akaró, a
szolgálatot és a türelmet hírből sem ismerő, kiművelt, de erkölcsi ér
zék és alap nélküli ember is. S ha a társadalom választás elé állítja a
szülőt, hogy vagy teljes fegyverzettel indítja a létért való kűzdelern

be egy szem gyermekét, vagy középszerű lehetőség között nevel fel
üggyel-bajjal több gyereket - vethet-e követ arra, aki az első lehe
tőséget választja?! Nézzünk magunkba! Irigyeljük az ilyen mindent
megkapott, de magányos fiatalokat, vagy sajnáljuk őket? Mert ha a
lelkünk mélyén akár kissé is irigyeljük lehetőségeiket, bűnösek va
gyunk annak a társadalmi szemlélefnek a kialakulásában, ami szüle
iknek az indítást adta!

A helyesen megélt családi közösség mindkét veszély ellen or
vosság lehet. De ehhez az állam csak a nyomor ellen adhat anya
gi segítséget, védelmet. Családot, szeretetközösséget jog és tör
vény nem tud teremteni, csak a mi következetes értékrend szerin
ti életünk, a Szent Család példájának közvetitése a világ számára
és a betlehemi Kisded kegyelme!
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