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Dr. Navracsics Tibor úr részére 

miniszter 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

 

tárgy: bejegyzett élettársak és az új Ptk.  

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely szemben a Kormány 

eredeti javaslatával végül mégsem tartalmazza a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét, azt 

külön törvény formájában tartja fent. Már a törvényjavaslat parlamenti vitája során is kitértünk rá, 

hogy a bejegyzett élettársak törlése a Ptk. szövegéből azzal a kockázattal jár, hogy a 

jogalkalmazók ezt az intézmény megszűnéseként vagy a bejegyzett élettársak jogainak 

csökkentéseként fogják értelmezni, még akkor is, ha a jogalkotó szándéka nem ez volt.  

 

Félelmeink sajnos az elmúlt napok sajtóját figyelve beigazolódtak: sorra jelennek meg a különböző 

médiumokban olyan, a társadalom széles rétegeihez eljutó tudósítások az új Ptk.-ról, amelyek 

ilyen értelmezést adnak az új Ptk. szövegének.  

 

Az origo.hu oldalon 2014. február 24-én például Miért és hogyan végrendelkezzünk az új Ptk. 

hatálybalépését követően? címmel jelent meg cikk, amely szerint:  

 

„A bejegyzett élettársak is komoly változásokra számíthatnak, a közelmúltban megszerzett, és a 

házastárssal azonos jogaikat az új Ptk. megvonja, és a törvényes öröklés során az élettárssal 

esnek egy tekintet alá, törvényes öröklésre nem jogosultak” 

 

A vs.hu oldalon 2014. március 16-án Mostantól más lesz élettársnak lenni címmel jelent meg cikk, 

amely szerint:  

 

„Ráadásul a bejegyzett élettársak teljesen kikerültek a Ptk.-ból, jogaik így mostantól – noha ez 

nincs kimondva, de logikailag kikövetkeztethető – megegyeznek az élettársakéival. (...) Ráadásul a 

nem közeli hozzátartozók – tehát például az élettársak vagy bejegyzett élettársak – között 

szerződéssel alapított haszonélvezeti jog és a használat joga 2014. május 1-jén automatikusan 

megszűnik.” 

 

Számtalan más, hasonlóan téves információkat tartalmazó cikkel találkozhat az olvasó az online 

és a nyomtatott médiában.  
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A probléma azonban ennél is súlyosabb, gyakorló bíró jelezte felénk, hogy az új Polgári 

Törvénykönyvről a bíráknak szervezett képzéseken is teljesen ellentmondó információkat kaptak 

arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja az új Ptk. hatálybalépése a bejegyzett élettársak jogi 

helyzetét.  

 

Szövetségünk örömmel tapasztalta, hogy a Minisztérium az új Ptk. kapcsán sajtóközleményekben 

oszlatja el a médiában napvilágot látott téves információkat, mint tette azt például a képmáshoz 

való jogot érintő sajtóhíresztelések kapcsán. Kérjük ezért a Minisztériumot, hogy hasonló 

sajtóközlemény útján tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy az új Polgári Törvénykönyv hatályba 

lépése nincs hatással a bejegyzett élettársak jogaira, az intézmény továbbra is nyitva áll a 

házassághoz hasonló biztonságot kereső azonos nemű párok számára.  

 

Pozitív válaszukban bízva, üdvözlettel: 

 

Budapest, 2014. március 18.  

 
Dombos Tamás, ügyvivő 

Magyar LMBT Szövetség 


