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Július elsejétıl, lép érvénybe az az törvénymódosítás, amely alapján már egy harmadik fél
is kötelezheti arra a felnıtt gyermeket, hogy eltartsa a szüleit.
Egész Európában és Magyarországon is folyamatosan emelkedik a népesség átlagéletkora.
1990-ben a 65 év felettiek a népesség 13 százalékát tették ki hazánkban, viszont ez a szám
2014 elejére 17,5 százalékra emelkedett. A magyar nyugdíjrendszerben a mindenkori
nyugdíjasokat a gazdaságilag aktív dolgozók tartják el, ezért láthatóan ez a növekedés ez
komoly kihívás elé állít minket.
Már igen régóta központi téma a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdése. A
szülıtartási törvénnyel pedig az állam a gyermekek vállára helyezte át a megélhetési
gondokkal küzdı nyugdíjasok iránti felellıséget, amit ezután már intézményi szinten is
érvényesíteni lehet.
A törvénymódosítás azért is kardinális, mert egy a generációk között régóta élı
megállapodást változtat meg egycsapásra. A társadalombiztosítás azért jött létre
annakidején, hogy levegye a családok válláról az idısek eltartásának terhét.
A törvény változtatásával viszont megint komoly terheket rónak ki a fiataloknak és
középkorúaknak. Az eddig megszokott járulékok megfizetésén felül, eleget kell majd
tenniük, az eltartási kötelezettségüknek, és, ha gyermeket is nevelnek a családban, akkor
még róluk is gondoskodniuk kell.

Mit jelent a törvénymódosítás a gyakorlatban?
Köteles a rászoruló szüleirıl gondoskodni minden nagykorú (18 év feletti) gyermek, bármi
is legyen a rászorultság oka: idıskor, fogyatékosság, betegség, rokkantság vagy egyéb
tényezı.
A szülık kérhetik a támogatást a gyermekeiktıl, viszont a szülı beperelheti szülıtartásért
a gyermekét abban az esetben, ha a gyermek önszántából nem hajlandó segíteni. Olyan
esetben, ha erre egyedül nem képes, vagy nem hajlandó a szülı, akkor felkérhetik a járási
hivatalt is arra, hogy helyette perelje a gyermeket.
2016. július 1-jétıl életbe ép az a törvény, hogy a szülı helyett bármely harmadik személy
– idısotthon,
– ellátó szolgálat,
– ápolási szolgálat,
– kórház,
– szociális intézmény
– vagy akár egy barát, szomszéd, rokon
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akár a szülı a szülı hozzájárulása nélkül is beperelheti a gyermeket az egy évre
visszamenı költségei megtérítésének érdekében.

Mekkora lehet a tartásdíj összege?
Nincsen törvényileg meghatározott összege a szülıtartásnak. Elıfordul, hogy a gyermek és
a szülı nem tud megegyezni (vagy a harmadik fél perel), ilyenkor a bíróság esısorban
három tényezıt vizsgál meg:
– a szülı rászorultságát, jövedelmi és vagyoni helyzetét,
– a gyermek tartási képességét, az összes tartás nem haladhatja meg a jövedelme felét, és
a tartás során egy bizonyos sorrend érvényesül, ahol a kiskorú gyermek mindenkit megelız.
– valamint vizsgálja a szülı érdemtelenségét (azaz, ellátta-e szülıi feladatait, amikor
felnevelte a ma már nagykorú gyermekét).
Ennek a három tényezınek vizsgálata és mérlegelése, meg természetesen a szülı, illetve a
helyette perlı felperes igénye határozza meg a tartás összegét.
Ha a bíróság megítéli a tartást, akkor annak összege csak a gyermek jövedelmének a feléig
terjedhet, természetesen a gyermek összes tartási kötelezettségét figyelembe véve
Kivétel nincs!

Abban az esetben, ha teljesülnek a feltételek:
– és korábban a szülık is eleget tetettek a feladataiknak, akkor a gyermekrıl huzamosabb
ideig gondoskodó mostohaszülı, illetve a térítés nélkül a gyermekrıl gondoskodó
nevelıszülı is kérheti a gyermektıl a tartást.
– Elıfordulhat, hogy nincsen gyermeke a rászoruló személynek, ebben az esetben a
távolabbi leszármazói kötelesek ıt eltartani. A tartásra jogosulthoz a legközelebb álló
rokon (a leszármazás rendjében) tartási kötelezettsége megelızi a távolabbi rokonét.

Milyen következményei lehetnek a törvénymódosításnak?
A társadalom értékrendjét igen mélyen érinti a szülıtartás kérdésnek szabályozása. Jó
esetben a helyes irányban alakítják a közvéleményt a törvények, ebben az esetben ez azt
jelentheti, hogy a jövıben erısödik a társadalomban az a norma, hogy a gyermekeknek
kötelességeik vannak a szülık felé, és gondoskodniuk kell a szülık testi-lelki és anyagi
jólétérıl erejükhöz mérten.
Németh Erzsébet szociálpszichológus szerint szüleik anyagi támogatására nem elég
törvényileg kötelezni a gyermekeket. Egy egymásra épülı értékrend szükséges ahhoz, hogy
a nemzedékek harmonikusan és biztonságban élhessenek együtt. Az értékrendben minden
nemzedéknek megvannak a kötelességei, viszont szükség esetén egymás támogatására is
számíthat.

Ezzel sokan nem értenek egyet. Miért?
Az, hogy a szülırıl anyagilag is gondoskodni kell, eddig a magyar társadalomban nem volt
elfogadott érték. Igyekszenek a polgárok ezt a felelısséget vagy az államra, vagy a
nyugdíjrendszerre vagy éppenséggel magukra a szülıkre hárítani. Leginkább azért, mert
anyagi érdekük főzıdik a kötelesség elhárításához. Azonban igazolni kell egy ilyen
cselekedetet, mert az egyik legerısebb hajtóerı az „énvédelem”, az önigazolás
pszichológiailag. Nem kell csodálkozni azon, hogy esetenként erıs reakciókat vált ki, fıleg
2

olyan esetben, amikor valaki joggal fél a számára megterhelı anyagi kötelezettség
teljesítésétıl, fejtette ki véleményét a pszichológus.
A szülıtartás kérdésének megközelítése olyan szempontból is érdekes lehet, hogy jobb
esetben általában két felnıtt közösen dönti el azt, hogy gyereket szeretnének, és együtt
vállalják az ezzel járó kötelezettségeket is, viszont egy gyermek nem tudja megválasztani
a szüleit.
Természetesen a szülık is egy esetleges pert csak akkor nyerhetnek, ha a fent említett
követelményeknek úgymond megfelelnek.
Forrás: http://palyazatfigyelo.info/2016/06/28/itt-a-szulotartas-erre-nem-szamitottunk-afizetesed-felet-is-elperelhetik.php
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