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Tárgy: A korlátozó jellegű "család" meghatározások hatása az uniós jogra

A magyar parlament elfogadta a családok védelméről szóló sarkalatos törvényt (2011. évi CCXI. 
törvény, 2011. december 23.). A törvény meghatározása szerint „a család a természetes személyek 
érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és 
egy nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság.”

A magyar parlament ezenkívül azt is kikötötte, hogy ez a meghatározás a teljes magyar jogrendszerre 
alkalmazandó. A törvény indokolása kimondja, hogy „mivel a magyar jogrendszerben számos 
jogszabály alkalmazza a család fogalmát vagy tartalmaz a családokra vonatkozó rendelkezéseket, a 
zavar elkerülése érdekében indokolt, hogy a családnak az e törvényben meghatározott fogalma 
terjedjen ki a magyar jogrendszer minden olyan jogszabályára, amely családokra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaz”.

Bár a családjogi kérdések továbbra is kizárólagosan tagállami hatáskörbe tartoznak, ez a teljes 
magyar jogrendszerben alkalmazandó új meghatározás hatással lehet az európai uniós jogszabályok 
Magyarországon való alkalmazására több szakpolitikában, nevezetesen a menekültügy, a 
családegyesítés, a szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
terén.

1. Tud-e a Bizottság részletes felvilágosítással szolgálni arra vonatkozóan, hogy a „család” e 
korlátozó jellegű meghatározása hatással lesz-e az európai uniós jogszabályok Magyarország 
általi alkalmazására, különösen – de nem kizárólag – a menekültügy, a családegyesítés, a 
szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén?

2. Hasonlóképpen, tud-e a Bizottság részletes felvilágosítással szolgálni arra vonatkozóan, hogy a 
„család” tagállami alkotmányokban szereplő, korlátozó jellegű meghatározásai kihatnak-e az 
Európai Unió jogának alkalmazására, különösen – de nem kizárólag – ezeken a területeken?


