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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil
és vallásügyi bizottsága a 2007. november 6-i
ű l és én megvitatta "az azonos neműek házas
ságkötéséhez szükséges jogi feltételek megte
rernt é s éről" szó ló " törvé ny"-javaslatot, mely
sze rint az azo nos neműek "házasságot köthet
nének" (egyező joghatások kal, mint a k ülönne
műek) . A javaslat értelmében a "törvény" 2008 .
január l-j én lépett volna "hatály"-ba. A Bizott
ság azonban nem szavazta meg a javaslatot; így
azt az Országgyűlés nem tárgyalta.

Véleményem szerint a javaslat alkotmányjo
gi szempontból is eleve alaptalan volt. Az Al
kotmánybíróság ugyanis 1995-ben kimondta,
hogy "a házasság intézménye az Alkotmány
ban k ül ön, nevesített védelmet élvez, és általá
nosan elism ert jogi fogalma szerint a házasság
férfi és nő életközössége". Az ezze l ellentétes ja
vaslat tehát - teljes egészé ben - ellentétben
áll t az Alkotmánn yal.

Az Alkotmánybíróság határozatában hang
sú lyoz ta, hogy "a házasság intézménye kultú
ránkban és jogu nkban is hagyományosan férfi
és nő életközössége. Ez az életközösség tipik u
san közös gyermekek születését és a családban
való felnevelését célozza, amellett, hogy a há
zas társak kölcsönös gondos kod ásban és támo
ga tásban élésének is kerete." Erdemes megemlí
ten i, hogy az Egyházi Törvénykönyv szintén ki
mond ja: a házasság a házasfelek javára, gye r
mekek nemzésére és nevelésére ir ányul.'

A taláros testül et szerint a házasság erede ti
és tip ikus rendeltetéséből adódóa n a házastár
sak különnemüsége a házasság fogalmi eleme
és feltétele. "A házasság intézményé t az állam
arra tekintettel is részesíti alkotmányos véde
lemben, hogy elősegítse a házastársak szá mára
a közös gyermekkel is rendelkező család alapí
tását. Ez a magyarázata annak, hogy az Alkot
mány (.. .) együtt említi a véde lem két tárgyát:
»A Magyar Köztársaság védi a házasság és a
család intézményét.«"2

Az alkotmánybírák ehhez azt is hozzátették,
hogy: "A legfontosabb emberi jogi nemzetközi
egyezmények szövegezéséből is az következik,
hogya házasságot férfi és nő életközösségeként
fogják fel: a házasságkötés szabadságát a férfi

. és a nő jogaként határozzák meg, míg más jo-
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gok vonatkozásában ilyen kü lönbségtétel nél
kül a »szemé lyek« a jogalanyok."

Az Alkotmánybíróság továbbá rámutatott: a
homoszexualitás tekintetében az utóbbi évtize
dekben kultúrkörünkben álta lában bekövetke
zett dekri minalizádó, a homoszexuálisok hátrá
nyos megkülönbözte tése ellen indult mozgal
mak, illetőleg a hagyományos családmodellben
is (elsősorban a házasságok tartósságá t tekintve)
tapasztalható változáso k nem ad nak okot arra ,
hogy a jog eltérjen a házasságnak attól a jogi fo
galmától, amely a mai állapothoz vezető hagyo
mányban mind ig is élt, és amely a mai jogokban
is általános, továbbá amely a köztudat és köz
nyelv házasság-fogalmával összhangban van.

A testület szerint a mai alkotmá nyok és a há
zasság ra és családra vonatkozó rend elkezései
összefüggéséből levezethetően a magyar Alkot
mány is a férfi és nő közötti ház asságot tart ja
értéknek. és azt védi. "A férfi és nő egyenjogúsá
gának addig van értelme, amíg a férfi és nő kö
zötti természetes különbséget elismerjük. s erre
figyelemmel valósu l meg az egyenjogúság."

Az Alkotmá nybíróság végül megállap ította:
"mivel a házasság intézm énye az Alkotmány
ban k ülön, nevesített véde lmet élvez, és álta lá
nosan elismert jogi foga lma szeri nt a házasság
férfi és nő életközössége, a férfiak és a nők kü
lön-k ülön képezik a jogalanyoknak azt a homo
gén csoportját, amelyet az Alkotmánybíróság
állandó gyako rlata sze rint a hátrányos megkü
lönböztetés elkerü lése érde kében azo nos mó
do n kell kezelni. Az Alkotmány csak a k ű l őnne

műek közötti házasságkötés feltételei egyenlő

szabályozásának követelményét támasztja a
jogalkotóval sze mben, ami nem foglalja magá
ban az azonos neműek házasod ásának jogi le
het ös ég ét."?

Az Alkotmány házasság-fogalm át kíván ta
érinteni az a 2007. évi bead vány is, amely a kö
vetkező kérdésben kezdem ényezett országos
népszavazást: "Egye tért-e On azza l, hogy az
Országgyűlés törvényt alkosson annak érdeké
ben, hogy egy embemek egyidejűleg több há
zas társa lehessen?" Ennek kap csán az Országos
Választási Bizottság megállap ította: az Alkot
mány kimond ja, hogy a Magyar Köztársaság
védi a házasság és a család intézményét; az Al
kotmá ny e rendelkezését az Alkotmánybíróság
egy férfi és egy nő jogaként határozta meg; a
kezdeményezésben megtartott ered ményes
népszavazás a "házasság" alanyai számának
növelésével megváltoztatná az Alkotmány ren-



delkezése mögötti tartalmat, és így burkolt al
kotmánymódosítást eredményezne, s ez a hite
lesítés akadályát képezi.'

Az Alkotmánybíróság ennek kapcsán 
2007. októberében - kimondta: "Az Alkot
mánybíróság korábban már értelmezte az Al
kotmány (. ..) házasság fogalmát (oo.) Ebben a
határozatában az Alkotmánybíróság rámuta
tott, hogy »általánosan elismert jogi fogalma
szerint a házasság férfi és nő életközössége
(.oo) Az Alkotmánybíróság szerint e megfogal
mazásból következik, hogya hatályos magyar
Alkotmány egy férfi és egy nő életközösségét
tartja olyan értéknek. amely alkotmányos vé
delmet élvez. Az Alkotmánybíróság ebben az
ügyben - az OVB álláspontjával azonosan 
úgy ítélte meg, hogy burkolt alkotmánymódosí
tást eredményezne az a népszavazás, amely az
Alkotmány (oo.) tartalmával ellentétes szabály
megalkotására kötelezné az Országgyűlést (oo.)
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az
OVB hitelesítést megtagadó (oo.) határozatát
helybenhagyta.r"

A fentiek alapján egyértelműen megállapítha
tó, hogy a benyújtott "törvény"-javaslat általá
nos indokolásában szereplő, a házasság jelenlegi
szabályozásával szembeni, "részleges szabad
ság" -ról, "nem létező szabadság"-ról, "részleges
tolerancia"-ról, "nem létező toleranciá"-ról,
"gyűlölet" és "kirekesztés" "formájá"-ról, "meg
nyilvánulásá"-ról, "megkülönböztetés"-ről szóló
vélemény megalapozatlan.

Az Alkotmánybíróság döntése alapján ugyan
csak egyértelmű, hogya családjogi törvényben
foglalt szabály, mely szerint házasságot nagyko
rú férfi és nő köthet," nem valósít meg kűlőnb

ségtételt és nem érinti a férfiak és a nÓK egyenjo
gúságát. A testület határozatából világosan kide
rül, hogy az Alkotmány házasság-fogalma a férfi
és nő közötti házasságot foglalja magában.

A "törvény"-javaslat előterjesztőinek azt is
tudniuk kellett (volna), hogy az Alkotmánybí
róság határozata az indokolásban foglaltakkal
együtt kötelezi a törvényhozót is. Minden olyan
szabályozás, amely az Alkotmánybíróság hatá
rozatában kifejtett, alkotmányos házasság-foga
lommal szemben a házasságot nem egy férfi és
egy nő kapcsolataként határozza meg: egyértel
műen alkotmányellenes.

A srtörvény"-javaslatban foglaltak tehát pusz
tán már az említettekből kifolyólag sem voltak
támogathatók. A javaslattal kapcsolatban azon
ban érdemes a következőkre is felhívni a figyel
met:

Az Alkotmány rendelkezéséből is követke
zik, hogy az államnak a házasság szabályozásá
val a férfinak és a nőnek egymással az egész
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élet olyan kizárólagos és kölcsönös, szeretettel
jes közösségét, bensőséges egységét létrehozó
magatartását kötelessége és felelőssége elismer
ni, elősegíteni, támogatni és védelmezni, amely
szerint e közösség - miként az Alkotmánybí
róság is rávilágít határozatával - természeté
nél fogva a házasfelek javára, gyermekek nem
zésére és nevelésére irányul. Ez alkalmas
ugyanis arra, hogy megfelelően legyen biztosít
va a házastársak, a férj és a feleség egyenlő mél
tóságának és a kiskorú gyermek érdekének ér
vényesülése, a társadalom jövője, illetőleg az
emberi faj szaporodása és fennmaradása (az
igazságosság követelménye).

Ezek a célok egyértelműen mutatják, hogy a
házasságkötés szabályozása szempontjából a
"heteroszexuálisok" a "homoszexuálisok"-kal
(avagy a férfiak a nőkkel) nem képeznek össze
hasonlítható (homogén) alanyi kört; például:
két férfi ivarsejtjeiből nem származik utód, és
két nő ivarsejtjeiből sem. Ezért nincs - a jelen
legi magyar szabályozás szerint sem - megkü
lönböztetés (különösen alkotmányellenes diszk
rimináció) közöttük (házasságot csak egy férfi
és egy nő köthet egymással), és a jogalkotó nem
fűzhet ugyanolyan joghatásokat az azonos ne
műek életközösségéhez. mint a különneműek

házasságkötéséhez (házasságához).
A jogalkotónak az említett célok érvényesü

lése érdekében kell komoly és hathatós lépése
ket tennie. A megkülönböztetést, egész ponto
san az alkotmányellenes megkülönböztetést az
eredményezné, ha a jogalkotó nem venné figye
lembe - miként az Alkotmánybíróság is utal rá
- a férfi és nő közötti természetes különbséget.
Ennek megfelelően a szabadság - helyes értel
mezés szerint - férfi és nő közőtti házasságkö
tésre terjed ki; ez méltó az emberhez, az emberi
méltósághoz való jog is ezt védi, az a rendelke
zés pedig, ami ellentétes ezzel, az Alkotmányt
is sérti. 7

Azok a vélemények, amelyek szerint az azo
nos neműeknek "joguk van" a házasságkötés
hez, figyelmen kívül hagyják, illetve nem kellő

mértékben veszik tekintetbe ("elmossák") a férfi
és nő közötti természetes különbséget, az előző

ekben hivatkozott célokat és követelményeket.
A férfi és nő közötti természetes különbséget

és az ebből következő követelményeket kellő

képpen figyelembe vevő és nem vevő állás
pontok (a különneműek házasságkötésével járó
joghatásokat az azonos neműek életközösségé
hez kapcsoini nem szándékozó és szándékozó
vélemények) egymást fogalmilag kizárják; még
pedig a fentiekben kifejtettek szerint akként,
hogy csak a férfi és nő közötti házasság alkot
mányos.



A házasságkötés szabályozása nem tartal
mazhat olyan rendelkezést, amely a férfi és nő

közötti természetes különbséget, a házasság
rendeltetését célját figyelmen kívül hagyja,
azaz "megengedi" az azonos neműek "házas
ságkötését". Az a józan észnek is ellentmonda
na, önkényes lenne, a közjó súlyos sérelmével
járna, és a házasság intézményét is aláásná.

A házasfelek (a férj és a feleség) és a gyerme
kek java, az Alkotmány szerinti védendő jogtár
gyak: a házasság és a család intézménye az Al
kotmány egészének értéktartalma szerint is meg
követelik, hogy az állam fokozott védelmet és tá
mogatást biztosítson e közösségnek, mely a tár
sadalom alapvető, lényeges egysége. Az Alkot
mánybíróság megfogalmazása szerint: "A társa
dalmat alkotó polgárok legalapvetóbb és legter
mészetesebb közössége a házasság és a család.:"

A házasság rendeltetése, célja szoros alkot
mányjogi összefüggésben áll azzal a nemzetkö
zi jogilag is jelentős követeiménnyel, melyet a
magyar jogrendszer is "a kiskorú gyermek ér
dekének elsődlegessége" ("a gyermek »minde
nek felett álló" érdeke") alapelveként ír elő.

A családjogi törvény kimondja, hogy "e tör
vény alkalmazása során mindenkor a kiskorú
gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosít
va kell eljárni"." Ezzel a törvényalkotó a kiskorú
gyermekkel összefüggő valamennyi jogviszony
elsődleges rendező elvévé a gyermek érdekét
tette. A "mindenkor" szó a gyermek érdekének
elsődlegességét fejezi ki az őt érintő jogvisze
nyokban, amit a Gyermek jogairól szóló Egyez
mény'" a gyermek "mindenek felett álló" érde
kei (the child's best interests) megfogalmazásban
tartalmaz. Az Egyezmény kimondja, hogy a
szociális védelem köz- és magánintézményei, a
bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a tör
vényhozó szervek minden, a gyermeket érintő

döntésükben a gyermek mindenek felett álló ér
dekét veszik figyelembe elsősorban.II A pream
bulumban az is szerepel, hogy "a gyermeknek,
figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hi
ányára, különös védelemre és gondozásra van
szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelem
re, születése előtt és születése után" egyaránt.
Az Egyezmény - egyebek mellett - arról is
szól, hogya gyermeknek joga van ahhoz, hogy
szülei neveljék; az Egyezményben részes álla
mok gondoskodnak arról, hogy ezt a jogot (is)
hazai törvényhozásuknak és a tárgyra vonatko
zó nemzetközi okmányokban vállalt kötelezett
ségeiknek megfelelően érvényre juttassák." A
gyermeknek a családi (mindkét szülőjével 
apjával és anyjával- való) kapcsolatához fűző

dő jogát az Egyezmény egyéb rendelkezései is
kifejezik. 13
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A kiskorú gyermek érdekének elsődlegessé
ge azonban nem pusztán családjogi alapelv. Az
Alkotmány értelmében ugyanis a Magyar Köz
társaságban minden gyermeknek joga van a
családja, az állam és a társadalom részéről arra
a védelemre és gondoskodásra, amely a megfe
lelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szük
séges. Ezeknek a követelményeknek vala
mennyi jogágban és a társadalmi élet minden
területén (például szocíálpolitíka, oktatásügy,
egészségügy) érvényesülnie kell. Az Alkot
mány alapján a szülőket megilleti az a jog, hogy
a gyermeküknek adandó nevelést megvá
lasszák; a Magyar Köztársaság védi a házasság
és a család intézményét, különös gondot fordít
az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelé
sére, védelmezi az ifjúság érdekeit; a Magyar
Köztársaságban a szülök, gondviselők kötele
sek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondos
kodní." Véleményem szerint ezek a rendelkezé
sek szintén kifejezik a gyermek "mindenek fe
lett álló" érdekét a mindkét szülőjével, apjával
és anyjával való kapcsolatához fűződő alapvető

jogát. Az Alkotmány is szülőkről, családról,
apáról és anyáról. férjről és feleségről szól, amit
a családjogi törvény számos részletrendelkezé
sében - nem beszélve a gyermekvédelmi tör
vényről - megjelenít, és azt a bírói gyakorlat is
következetesen szem előtt tartja. Az Alkotmány
pedig azt is tartalmazza, hogy a Magyar Köz
társaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi
jog általánosan elismert szabályait, biztosítja to
vábbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
és a belső jog összhangját.'

Az azonos neműek "házassága" - alapvető

értékeket is elhomályosítva - nyilvánvalóan
ellentétben állna ezzel a kötelezettséggel is: a
törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú
gyermek érdekére figyelemmel, jogait - a meg
felelő (egészséges) testi, szellemi és erkölcsi fejlő

déséhez szükséges védelemhez és gondoskodás
hoz való alkotmányos alapjogát is - biztositva
kell..eljární."

Osszefoglalva: az azonos neműek "házas
ságkötését" "megengedő" rendelkezés az Al
kotmány több szabályát is sértené, és a jogálla
miság alkotmányos követelményével sem lenne
összeegyeztethető."

Megjegyzendőnek tartom, hogy az Alkot
mánybíróságnak a családjogi törvény vonatkozó
rendelkezésének ("Házasságot nagykorú férfi és
nő köthet.") alkotmányellenességét állító és
megsemmisitésére irányuló kérelem kapcsán,
ezen indítványrész elbírálásakor - a kérelem
irányultságának megfelelően - csak abban a
kérdésben kellett állást foglalnia (határoznia),
hogy e rendelkezés sérti-e az Alkotmánynak a



férfiak és nÓK egyenjogúságát biztosító, illetőleg

a bármilyen - köztük a nemek szerinti - hátrá
nyos megkülönböztetést tilalmazó szabályát." A
testület tehát azt nem vizsgál hatta, hogy az azo
nos neműek "házasságkötését" .Jehetövé tevő"

"rendelkezés" - amely nem is létezik - az Al
kotmány mely szabályaiba ütközne. A testület
azonban azt egyértelműen megállapította hatá
rozatában, hogy "a házasság intézménye az AI
kotmányban külön, nevesített védelmet élvez, és
általánosan elismert jogi fogalma szerint a házas
ság férfi és nő életközössége". Az ezzel ellentétes
"törvény"-javaslat tehát - teljes egészében 
ellentétben állt az Alkotmánnyal.

Véleményem szerint a fentiekben foglaltakra
a javaslat előterjesztőinek figyelemmel kellett
volna lenniük. Az Országgyűlés Emberi jogi, ki
sebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (tagjai
nak túlnyomó többsége) ezt a figyelmet nem
mulasztotta el. A "Javaslat" elbukott.

'Lésd 1983. évi Codex Iuris Canonici lD55. ká
non 1. §.

2Lásd Alkotmány 15. §.

3Részletesen lásd 14/1995. (III. 13.) AB határo-
zat, Indokolás II.

"Lasd 240/2007. (VII. 31.) OVB határozat.
sLásd 75/2007. (X. 19.) AB határozat.
6Lásd 1952. évi IV. tv. ro. § (1) bek
7Lásd Alkotmány 15. §, 54. § (1) bek
8Lásd 4/1990. (III. 4.) AB határozat, Indokolás

III. 2.; 995/B/1990. AB határozat, Indokolás III.
9Lásd 1952. évi IV. tv. 1. § (2) bek
"Kíhirdetéséröl lásd 1991. évi LXIV. tv.
"Lásd Egyezmény 3. cikk
12Lásd uo. 7. cikk
13Lásd uo. 8-11., 18. cikkek, 27. cikk 2. bek
14Lásd Alkotmány 15-16. §, 67. § (1)-(2) bek,

70/}. §.
lsLásd uo. 7. § (l) bek.
"Lásd uo. 67. § (l) bek
17Lásd uo. 2. § (1) bek, 7. § (l) bek, 15-16. §,54.

§ (1) bek, 67. § (l) bek., 70/A. § (1) bek.
18Lásd uo. 66. § (l) bek., 70/A. §.

HÁMORI ANTAL

A szerző a Magyar Tudományos Akadémia Állam
és Jogtudományi Bizottságának köztestületi tagja.

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Találkozások Isten és ember között (Szerk. Bodnár Dániel) 2.500,-
In memoriam Hans Urs von Balthasar 1.400,-
John Powell: Egészen ember, egészen élő 1.800,-
Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve 1.200,-
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába 2.700,-
Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete 1.900,-
In memoriam Karl Rahner 700,-
Családi életre nevelés az oktatásban 1.800,-
A teológia műhelyében 900,-
Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről 2.900,-
Wolfgang Bei:zert:. A katoliku,s do9matika lexikona 3.600,-
Wol/gang Beinett. A keresztenyseg 2.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve l 2.600,-
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 2 2.600,-
Avery Dulles: Az egyház modelljei 1.800,-
Avery Dulles: A kinyilatkoztatás modelljei 2.500,-
Lukács László: Csináld magad 1.150,-
Bozso7cy - Lukács: Az elnyomatásból a szabadságba 1.900,-
Terri Apter: A magabiztos gyermek 1.600,-
John Potoell: Miért félek a szeretettől 1.800,-
John Powell: A tartós szeretet titka 1.800,-
John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? 1.800,-
E. Kübler-Ross - D. Kessler: Elet leckék 2.500,-

A kiadványok megvásároll1atók vagy megrendelhetők a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444; E-mail: vigilia@vigilia.hu
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