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Az alperes: alperes neve 

cím3 

Az alperes képviselője: 

Dr. Tihanyi Ottó ügyvéd 

cím4 

 

A per tárgya: gyermektartásdíj összegének megváltoztatása 

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes 

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: 

Zalaegerszegi Törvényszék 2.Pf.20.055/2021/6. 

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: 

Keszthelyi Járásbíróság 7.P.20.064/2020/20. 

 

Rendelkező rész 

 

A Kúria a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróság ítéletét 

helybenhagyja. 

 

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek - 15 nap alatt - 100.000 (százezer) forint 

felülvizsgálati eljárási költséget. 

 



Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 76.800 

(hetvenhatezer-nyolcszáz) forint másodfokú és 96.000 (kilencvenhatezer) forint 

felülvizsgálati eljárási illetéket. 

 

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

 

Indokolás 

 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás 

 

[1] A peres felek házastársak volt, házasságukat a Keszthelyi Járásbíróság bontotta fel. 

Eljárása során a bíróság 7.P.20.475/2016/22. számú végzésével jóváhagyta a felek egyezségét, 

amelyben egyebek mellett abban állapodtak meg, hogy a házasságukból 2010. december 8-án 

született K... I... nevű gyermek felett a szülői felügyelet jogát a felperes édesanya fogja 

gyakorolni. Az alperes édesapa kötelezettséget vállalt arra, hogy a gyermek tartására 30.000 

forint/hó határozott összegű gyermektartásdíjat fizet az édesanyának. 

 

[2] A perben tett nyilatkozatokból megállapítható, hogy az egyezség megkötésekor a jelen per 

alperesének 110.000 forint volt a nyugdíja, és A... 790 euró rokkantellátásra volt jogosult. Egy 

1986-os évjáratú M... típusú személygépkocsi képezte tulajdonát. Első házasságából öt 

gyermeke származott, akik közül akkor egy kiskorú és egy eltartásra szoruló nagykorú 

gyermekről kellett gondoskodnia a perbeli gyermeken kívül. Ingatlan vagyonnal nem 

rendelkezett, édesanyjával élt egy fedél alatt. 

 

[3] A bontóper idején a felperes a D... Óvodában dolgozott óvónőként, valamint a kehidai M... 

É... felszolgálóként. Óvónőként havi nettó jövedelme a megkötött egyezségre figyelemmel 

nem került tisztázásra, azt keresetlevelében a felperes összességében 260.000 forintban jelölte 

meg. Tulajdonát képezte a cím5 szám alatti ingatlan. 

 

[4] A felperes ezen házasságát megelőzően is élt már házastársi kapcsolatban, ebből D..... 

nevű gyermeke született. 

 

[5] A felperes 2017-ben kapcsolatot létesített A... B...rel, és 2017. június 19-én N...ba 

költözött a perbeli gyermekkel. 2018. március 6-án ezen kapcsolata megszakadt. 

 

[6] Jelen eljárásban a felperes úgy nyilatkozott, hogy havi bevétele a munkabére, amely a 

korábbiakhoz képest nem változott. Ezt az alperes nem tette vitássá, így a felperes munkabére 

1.441,08 euró. A felperes nem a szakmájában dolgozik, egy idősek otthonában ápoló. D..... 

nevű gyermeke édesapja 2020. augusztusában elhunyt, ő a gyermek után 370 euró 

gyermektartásdíjat fizetett. 2020. szeptember 14-től a felperes árvaellátásban részesül a 

gyermek után, amelynek havi összege 251.75 euró. D..... szakiskolába jár, havi jövedelme 600 

euró. A két gyermek után folyósított családi pótlék 400 euró. K... után a felperes az alperesi 

tartásdíjjal - melyet a n... állam kiegészít - 220 euróra tesz szert. Felperes éves szinten a 

gyermekek után adóvisszatérítésre jogosult 755 euró összegben, ami havi szinten 63 eurót 

jelent. Korábbi autóját lecserélte, hitelből vásárolt új autót 19.900 euróért, ebből az önerő 

2.500 euró. 



 

[7] A bíróság megállapította, hogy K... összefüggésben felmerülő havi költségek: buszbérlet 

36,3 euró, iskolai étkeztetése 60 euró, napközi 85 euró, n... óra 36 euró, futballedzés 0,33 

euró, kötelező baleset és életbiztosítás 12 euró, gitáriskola díja 38,25 euró, ez összesen 267,68 

euró. A gyermek tartására fordítható bevételek: a kiegészített gyermektartásdíj 220 euró, a 

családi pótlék 200 euró, az adóvisszatérítés havi összege 63 euró, ami összesen 483 euró. 

 

[8] Az alperes jelenleg is rokkantnyugdíjas, 2009-ben 92.930 forint, 2020-ban 86.410 forint 

rokkantsági ellátásban részesült. A... nyugellátásra jogosult, amelynek összege 895 euró. 

2020. január 1-től 23.160 forint/hó fogyatékossági támogatásra jogosult. Havi rendszeres 

bevétele (340 forintos euró árfolyammal számolva) 390.710 forint. A perbeli gyermek után 

100 euró gyermektartásdíjat fizet, és ugyancsak 100 eurónak megfelelő összeget ad B... 

utónevű gyermeke édesanyjának, aki ebből a gyermek iskoláztatásával járó költségeket 

kollégiumi díjakat, iskolai kiadásokat és a gyermek hangszerének bérleti díját finanszírozza. 

A gyermekről egyébként az alperes gondoskodik saját háztartásában 2020 májusa óta. 

 

[9] Az alperes édesanyjával alperes nevenéval él egy háztartásban, melynek fejében az 

ingatlan fenntartásával járó rezsi költségeket fizeti. Ez havi szinten körülbelül 30.000 forint 

költséget jelent. 

 

[10] Az alperes évek óta orvosi kezelés alatt áll, kemoterápia részét képező infúziós 

kezeléseket kap P.... Évente átlagban 80 alkalommal kerül erre sor, jelenleg heti 2 alkalommal 

utazik ez okból ide. Az utazás költsége - oda-vissza 400 kilométerrel számolva - alkalmanként 

20.000 forintot tesz ki, ebből egészségbiztosítás keretében az alperes 8.000 forintot igényelhet 

vissza, így egy utazás költsége 12.000 forint. Ez 8 utat tekintve havi 96.000 forint kiadást 

jelent. 

 

[11] Az alperes közgyógyellátásban részesül havi 8.580 forint erejéig, amely a 

gyógyszerköltségét fedezi, ugyanakkor alap és egyéb betegségeire is figyelemmel a 

gyógyszereken kívül étrendkiegészítőként pecsétviaszgomba kivonatot szed, aminek havi 

költsége 30.000 forint, valamint orvosi kannabiszt használ 10.000 forintos havi költséggel. 

 

[12] Az alperes ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, egy több mint 34 éves M... típusú 

személygépkocsija van, amely jelenleg nincs használható állapotban. Az alperest plusz 

költség terheli azért is, mivel a gyermek N...ban él, ezért a kapcsolattartás vele jelentős 

költséggel jár. 

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme 

 

[13] A felperes módosított keresetében a jogerős végzéssel jóváhagyott egyezség 

megváltoztatását kérte akként, hogy a bíróság kötelezze az alperest K... nevű gyermeke 

tartására 2019. augusztus 1-től kezdődően és a jövőben előre esedékesen minden hónap 10. 

napjáig a hazai rokkantsági ellátásának havi 20 %-a, de minimum 17.000 forint és a külföldi 

nyugellátásnak havi 20 %-a, de minimum havi 175 euró összegben. 

 

[14] A felperes a tartásdíj megváltoztatása alapjául szolgáló körülmények körében kérte 

értékelni, hogy az egyezség megkötésekor Magyarországon élt, és kiskorú gyermeket nevelt, 

időközben azonban N...ba költözött, körülményeiben lényeges változás állt be. Előadta, hogy 



fizetése ugyan háromszor meghaladja a Magyarországon óvodapedagógusként elért, az 

egyezség megkötésekori jövedelmét, azonban a gyerekek lakhatásával, iskoláztatásával, 

élelmezésével, ruházkodásával, szocializációjával kapcsolatos kiadásai is jelentősen 

megnőttek. Az alperes M.. utónevű gyermeke tartására már nem köteles, a gyermek befejezte 

felsőfokú tanulmányait. Hivatkozott arra is, hogy ő maga korábban élettársi kapcsolatban élt, 

most viszont egyedül kell a gyerekeket eltartani. 

 

[15] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint korábban megkötött 

egyezséghez képest jövedelmi viszonyai pozitív irányba nem változtak. M.. nevű gyermeke 

tartásáról ugyan már nem kell gondoskodnia, de 2020 májusától saját háztartásában neveli B... 

utónevű gyermekét, aki zeneművészeti szakközépiskolásként jelentős kiadásokkal jár. 

 

[16] Az alperes állította, hogy az egyezségkötés óta egészségi állapota tovább romlott. Egyre 

gyakrabban, már heti két alkalommal kell a p.... klinikára utaznia gyógykezelés miatt, ami 

tovább növeli a költségeit. 

 

[17] Sérelmezte, hogy a gyermeket a felperes az ő hozzájárulása nélkül vitte tartósan 

külföldre, és a láthatás rá jutó költségeit felhívás ellenére sem fizeti a felperes. Aránytalannak 

tartotta a felperes jövedelmi viszonyaihoz képest a 2019-ben vásárolt V... T... gépkocsit, 

amely a felperes havi kiadásait 500 euróval emelte meg. 

 

Az első- és a másodfokú bíróság ítélet 

 

[18] Az elsőfokú bíróság ítéletében a keresetet elutasította, és kötelezte a felperest illeték 

viselésére. 

 

[19] Az elsőfokú bíróság ítéletében utalt a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 4:210. §-ában és a 4:218. §-ában rögzítettekre. 

 

[20] A bíróság kifejtette, hogy a peres felek között K... I... utónevű gyermek tartására 2016. 

december 8-án jött létre megállapodás a gyermektartásdíj tekintetében. A felek kvázi 

szerződést kötöttek, ennek megfelelően a bíróságnak a gyermektartásdíj megváltoztathatósága 

körében mind az egyezség megkötése időpontjában fennállt viszonyokat, mind pedig a felek 

jelenlegi körülményeit együttesen kellett vizsgálni, összehasonlítani. 

 

[21] Jelen perben a felperesnek azt kellett bizonyítania, hogy az egyezségkötés óta olyan 

jelentős körülményváltozások álltak be akár nála, akár az alperesnél, amelyek a 

gyermektartásdíj felemelését indokolják, és a tartásdíj összegének érintetlenül hagyásával a 

gyermek érdekei sérülnének. Az alperesnek azt kellett igazolnia, hogy a Ptk. 4:210. § (1) 

bekezdésének második mondatában megjelölt kitétel teljesült, mert a felperesnek a 

körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, 

vagy neki a körülmények megváltozása felróható. 

 

[22] A felperes szerint a 2016. december 8-án kötött megállapodáshoz képest 

életkörülményeiben jelentős változások álltak be. Gyermekeivel együtt N...ba költözött, ahol 

kiadásai megnövekedtek, jelenleg egyedül neveli a gyermekeket, nem él élettársi 



kapcsolatban. Az alperesnél bekövetkezett körülményváltozásként pedig arra hivatkozott, K... 

kívül már csak a korábbi házasságából származó B... utónevű gyermeke tartásáról kell 

gondoskodnia, hiszen M.. felsőfokú tanulmányait befejezte. Kifogásolta, hogy az alperes által 

fizetett, egyezségben vállalt tartásdíj összege jövedelmének csupán 7 %-át teszi ki, amely a 

Ptk. 4:218. § (4) bekezdésében írt jogszabályi feltételeknek nem felel meg. 

 

[23] A bíróság lényeges körülményváltozásként felperes hivatkozásai közül a N...ba 

kitelepülést és a gyermek iskoláskorúvá válását tudta elfogadni, illetve azt, hogy a M.. 

utónevű gyermekről már alperesnek nem kell gondoskodnia. Az, hogy a felperes korábban 

élettársi kapcsolatban élt, jelenleg pedig a gyermekekről egyedül gondoskodik, lényeges 

körülményváltozásnak nem tekinthető figyelemmel arra, hogy az egyezség megkötésekor sem 

hivatkozott a felperes élettársi kapcsolatra. A felperesi jövedelmek és kiadások a lakóhely, 

munkahely változással szükségszerűen megváltoztak, de ezek előre kalkulálhatóak voltak. A 

felperes volt az, aki az alperest azzal, hogy a perbeli gyermeket külföldre vitte, az ő anyagi 

helyzetében kedvezőtlen változást idézett elő. 

 

[24] A felperes N...i lakhatási költségei nyilvánvalóan a magyar viszonyokhoz képest 

magasabbak, de ezeknek akár részbeni áthárítása az alperesre méltánytalan helyzetet 

eredményezne. Ugyancsak méltánytalan volna, ha egy középkategóriát meghaladó autó 

vásárlási költségeit a felperes szintén az alperesre próbálná áthárítani. 

 

[25] A felperes D..... nevű gyermeke után járó árvaellátás, illetve a gyermek szakiskolai 

jövedelme, a gyermek után járó családi pótlék és adóvisszatérítés D..... teljes ellátását 

biztosítják, így a felperesnek csak K... kell ellátnia. 

 

[26] Megállapítható, hogy az alperes jövedelmi, vagyoni viszonyaiban 2016. december 8-ához 

képest pozitív irányú változás nem állt be. Önhibáján kívül került abba a helyzetbe, hogy a 

800 kilométer távolságra élő gyermekével a kapcsolatot tartani csak úgy tudja, hogy jelentős 

kiadásokat vállal. K... Magyarországra utazásával, láthatásával kapcsolatos költségek 

viselésében a korábbi rendelkezések ellenére a felperes nem vállal részt, azokat a költségeket 

az alperes felhívására sem fizeti meg. Mindemellett a rokkantnyugdíjas alperes egészségi 

állapota egyre romlik, már hetente két alkalommal infúziós kezelésre kell mennie a p.... 

klinikára, amely ugyancsak jelentős költségekkel jár. 

 

[27] Az alperesnek M.. utónevű gyermeke tartásáról már nem kell gondoskodnia, azonban 

2020 májusától saját háztartásában neveli B... nevű gyermekét, aki zeneművészeti 

szakiskolába jár, ahol speciális kiadásokkal is számolni kell. 

 

[28] A felperes számára K... I... nevű gyermeke szükségletei fedezésére - részben az alperes, 

részben a n... állam által előlegezett - havi 220 euró gyermektartásdíj, 200 euró családi pótlék 

és 63 euró összegű adóvisszatérítés áll rendelkezésre. Havonta ez összesen 483 euró. A 

bíróság álláspontja szerint ez az összeg a gyermek valamennyi, az eltartásával kapcsolatos 

költség fedezésére elegendő. 

 

[29] Miután az alperes jövedelmi viszonyai az egyezségkötéshez képest nem változtak pozitív 

irányban, a felpereséi azonban összességében javultak, és a gyermek tartása a rendelkezésre 

álló összegekből biztosítható, valamint az, hogy a hivatkozott körülményváltozások javarészt 



a felperesi oldalon jelentkeztek, azokat a felperes maga idézte elő, és ezen 

körülményváltozással már az egyezség megkötésekor számolni kellett, a bíróság a felperes 

keresetét elutasította. 

 

[30] A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság 

ítéletét megváltoztatta, a Keszthelyi Járásbíróság végzésével korábban jóváhagyott egyezséget 

a gyermektartásdíj tárgyában megváltoztatta, és a felek házasságából 2010. december 8-án 

született K... I... nevű gyermek tartása címén az alperest terhelő gyermektartásdíjat 17.000 

forint és 175 euró határozott összegre felemelte. Az elmaradt 391.000 forint és 1.725 euró 

hátralékos gyermektartásdíj megfizetésére is köteles az alperes. A bíróság rögzítette, hogy a 

feljegyzett kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli, míg az alperes köteles a 

felperesnek első- és másodfokú perköltséget fizetni. 

 

[31] A másodfokú bíróság kifejtette, hogy az alperes jövedelmének összege nyilvánvalóan 

nem köztudomású, hanem bizonyítást igénylő tény, fellebbezés hiányában azonban az 

elsőfokú bíróság által megállapított tényállást e körben nem értékelhette. K... indokolt 

szükségleteire összegszerű tényállítást pedig a felperes csupán az élelmezés körében 

terjesztett elő. 

 

[32] A keresetet elutasító jogi álláspontját azzal indokolta az elsőfokú bíróság, hogy K... 

összes szükségletét fedezi a rá tekintettel folyósított családi pótlék, az igénybe vehető 

adókedvezmény, a n... állam és az alperes által teljesített gyermektartásdíj együttes összege, 

ami havi 483 euró. A gyermek szükséglete 267,68 euró. Ebből következően az elsőfokú 

bíróság a ruházkodás, élelmezés köztudomású költségeként a két összeg különbözetét havi 

215,32 eurót fogadott el. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a 

gyermek N...i lakhatásával kapcsolatos költségeket nem vette figyelembe a gyermek indokolt 

szükségletei körében, mert jogi álláspontja szerint e költségek megnövekedésével a 

felperesnek már az egyezség megkötésekor is számolnia kellett. 

 

[33] A másodfokú bíróság az alperes hivatkozását alaptalannak találta. Az alperes 

jövedelmében valóban nem következett be számottevő változás. Az egyezségkötéskor 

havonta 110.000 forint és 790 euró összegű ellátásban részesült, amelyhez képest a 

rokkantsági ellátása 23.400 forinttal csökkent, míg az A... származó nyugdíja körülbelül 75 

euróval emelkedett. A változások nagyjából kiegyenlítették egymást. 

 

[34] Azt az elsőfokú bíróság is körülményváltozásként értékelte, hogy az alperesnek a 

nagykorú gyermeke vonatkozásában már nem áll fenn tartási kötelezettsége azzal, hogy 

jelenleg a saját háztartásában gondoskodik B... utónevű gyermeke természetbeni ellátásáról. 

 

[35] Az elsőfokú bíróság feltüntette, hogy a felperes már az egyezségkötés időpontjában 

tervezte a fél évvel későbbi N...i letelepedést. Erre nézve bizonyítás nem folyt, azonban az 

alperes tényállítását a felperes válasz iratában nem vitatta, így azt a Pp. 203. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján valónak kellett elfogadni. 

 

[36] A másodfokú bíróság álláspontja szerint azonban a Ptk. 4:218. § (2) bekezdés tükrében 

nem önmagában a N...ba költözés, hanem a gyermek megnövekedett tartási költségei 



minősülnek lényeges körülményváltozásnak, melynek konkrét nagyságrendjével a felperesnek 

nyilvánvalóan nem kellett számolnia az egyezség megkötésekor. 

 

[37] Az elsőfokú bíróság csupán a N...i lakhatási és lakásfenntartási költségek arányos része 

tekintetében találta megalapozatlannak a körülmények megváltozására történő felperesi 

hivatkozást. A másodfokú bíróság álláspontja ezzel szemben az, hogy a gyermek indokolt 

tartási szükséglete - arra a tényhelyzetre figyelemmel, hogy jelenleg az egyezségkötést követő 

költözés folytán N...ban él - kiterjed a lakhatással kapcsolatos költségekre, többlet kiadásokra 

is. 

 

[38] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság tévesen mellőzte a gyermek 

figyelembe vehető tartási szükségletei köréből a lakhatásával összefüggésben felmerülő 

költségek arányos, 1/3-ad részét. Ezzel pedig helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy az 

egyébként megnövekedett tartási szükségletét a jelenleg fizetett gyermektartásdíj és a 

családtámogatási ellátások teljeskörűen fedezik. 

 

[39] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás alapulvételével a N...i lakhatási és 

létfenntartási költség K... eső része havi 260 euró. Ez és az elsőfokú bíróság által az 

iskoláztatás, a ruházkodás, az élelmezés költségeként figyelembe vett havi 483 euró együttes 

összege, azaz 743 euró indokolt szükségletet jelent. Ebből a Ptk. 4:218. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján a gyermekre tekintettel folyósított családtámogatások 200 euró családi pótlék, 

63 euró adóvisszatérítés, valamint a jelen ítélet meghozatala időpontjáig figyelembe vett 120 

euró előlegezett gyermektartásdíj, 383 euró tartási költséget fedeztek. Ezért a 2021. június 30-

áig számított időszakra havi 360 euró, míg azt követően havi 480 euró az a tartási szükséglet, 

amelyet a feleknek a természetbeni és pénzbeli tartással ki kell egészíteniük. 

 

Az alperes felülvizsgálati kérelme és a felperes ellenkérelme 

 

[40] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és az 

elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte a felperes perköltségben való 

marasztalásával. 

 

[41] Jogszabálysértésként a Ptk. 4:201. §-át, a 4:210. §-át, a 4:218. § (2) bekezdés b) pontját 

jelölte meg, valamint hivatkozott a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

(továbbiakban: Pp.) 247. §-ára is. 

 

[42] Az alperes álláspontja szerint törvénysértő a másodfokú ítéletnek azon megállapítása, 

miszerint "alperes nem tette vitássá, hogy a kereset szerinti felemelt összegű gyermektartásdíj 

tekintetében teljesítőképes". 

 

[43] A Ptk. 4:201. §-át, valamint a Ptk. 4:218. § (2) bekezdését mint anyagi jogi kifogás 

alapjául szolgáló jogszabályhelyet az alperes valóban nem jelölte meg, azonban a jogi 

képviselő nélkül eljárva ez nem is róható terhére. Az eljárás során többször hivatkozott arra, 

hogy teljesítőképessége megváltozott egészségi állapota miatt, illetve a kislánnyal való 

kapcsolattartás költségei is jelentősen megemelkedtek. 

 



[44] A másodfokú bíróság elfogadta az alperes jövedelmére vonatkozó elsőfokú bíróság által 

megállapított tényállást, amely szerint az alperes bevétele havonta 422.820 forint. A kiadásait 

azonban a másodfokú bíróság egyáltalán nem vette figyelembe, holott az elsőfokú bíróság 

ítéletében helyesen azzal is foglalkozott. 

 

[45] A felülvizsgálati kérelmében az alperes azt is sérelmezte, hogy bár a másodfokú bíróság 

a felperes bevételeit és kiadásait részletesen vizsgálta, nem vonta le ebből a megfelelő 

következtetést. Amennyiben ezt a számítást elvégezte volna, úgy a bevétel és kiadás 

különbségeként 236.075 forintot kellene megállapítani. Amennyiben az autóvásárlás költségét 

nem lehetne - helyesen - az alperesre hárítani, akkor ez a különbség 325.356 forintban 

jelölhető. 

 

[46] Ezzel szemben az alperes összes bevétele 422.820 forint, kiadása pedig 371.720 forint, 

így a különbség 51.100 forint. 

 

[47] A fent részletezett jövedelem különbség ellenére a másodfokú bíróság az alperes által 

fizetendő tartásdíjat K... tartási igényének 46,57 %-ában határozta meg, holott alperes 

jövedelme töredéke a felperesének. 

 

[48] A fellebbezési eljárás során a másodfokú bíróság vizsgálódását leszűkítette a 

körülményváltozás Ptk. 4:210. §-ában foglalt jogi értelmezésre, továbbá K... indokolt 

költségeinek összegét vizsgálta, holott az alperes hivatkozott arra is, hogy az eredetileg 

megállapított havi 30.000 forint összegű tartásdíjnál magasabb összeget nem képes teljesíteni. 

 

[49] Jogszabálysértő a másodfokú ítélet a Ptk. 4:210. §-a alapján, mivel K... körülményeiben 

beálló változást, a N...ba való költözést felperes már az egyezség létrejöttekor előre láthatta, 

de legalább is számolhatott vele. 

 

[50] A másodfokú bíróság az ügy érdemére kiható jogszabálysértést követett el azzal, hogy 

mellőzte a Ptk. 4:218. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést, amely alapján a 

gyermektartásdíj meghatározása során figyelemmel kellett volna lenni mindkét szülő 

jövedelmi viszonyaira, vagyoni helyzetére, teljesítőképességükre. Jogellenes a másodfokú 

bíróság azon jogi álláspontja, hogy a felperes K... esetében nem láthatta előre a tartási 

szükségletek későbbi növekedését, illetve annak "konkrét összegszerűségét", ugyanis a 

vonatkozó jogszabályok nem írják elő, hogy az előrelátásnak a konkrét összegszerűségre kell 

kiterjednie. 

 

[51] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában való fenntartására 

irányult, az alperes perköltségben való marasztalásával. 

 

[52] A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló adatokat megfelelően értékelte mind a felek 

vagyoni viszonya, mind teljesítőképessége alapján. A bíróságok figyelemmel voltak a felek 

bevételein kívül a kiadásokra is. 

 

[53] A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25 %-

ában kell meghatározni (Ptk. 4:218. §). Jogszabályellenes és a széleskörű bírói gyakorlattal 



ellentétes az alperes azon elképzelése, hogy ezen törvényi előírást megszegve, annál jóval 

kevesebb tartásdíjat fizessen. 

 

A Kúria döntése és jogi indokai 

 

[54] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint megalapozott. 

 

[55] A Ptk. 4:210. § (1) bekezdése szerint, ha a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén 

alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás 

következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, 

a tartás mértékének, vagy a szolgáltatása módjának a megváltoztatását lehet kérni. Nem 

kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az a fél, akinek a körülmények 

megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a 

körülmények megváltozása felróható. 

 

[56] A következetes ítélkezési gyakorlat szerint a felek megállapodásával rendezett 

gyermektartásdíj mértéke megváltoztatásának feltétele az általános feltételeken (a tartás 

meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a 

tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti) túl az is, hogy a 

körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában nem kellett 

számolni és a körülmények változása nem felróható a megváltoztatást kérő félnek 

(Pfv.II.20.804/2018/12.). 

 

[57] Annak megítélése, hogy az adott érdeksérelem mikor tekinthető lényegesnek, mindig a 

konkrét, egyedi jogvita peradatai alapján bírói mérlegeléssel állapítható meg. 

 

[58] A tartásdíj mértékének módosítása iránti perben a felperest terheli annak bizonyítása, 

hogy a tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett 

be, hogy a tartás változatlan teljesítése lényeges jogi érdekét sérti (Pfv.II.20.730/2019/4.). Az 

alperesnek pedig az kellett igazolnia, hogy a körülmények megváltozása lehetőségével a 

felperesnek a megállapodás megkötésekor számolni kellett. 

 

[59] Nem vitatott tény, hogy a felperes gyermekeivel - így K... is - az egyezségkötést 

követően fél évvel N...ba távozott. Azt a másodfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy az 

alperes állítását, miszerint az egyezség megkötésekor a felperes már tervezte a N...ba 

költözést, a felperes nem támadta, így a Pp. 203. § (1) bekezdés a) pontja alapján ezen 

alperesi állítást valósnak kellett elfogadni. Ebből következően tehát a felperes már az 

egyezségkötés időpontjában tisztában volt azzal, hogy rövid időn belül körülményeiben 

lényeges változás fog beállni, illetve mindezt maga idézte elő. 

 

[60] Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a felperes a megállapodás 

megkötésekor tudta, hogy gyermekeivel N...ba költözése miatt jövedelme a magyarországi 

jövedelemhez képest jelentősen emelkedni fog, azonban kiadása is több lesz. Ez magába 

foglalja a megnövekedett rezsi költséget is, illetve a magasabb iskoláztatási költséget is. 

 



[61] Az alperes felülvizsgálati kérelmében helyesen fejtette ki, hogy tévedett a másodfokú 

bíróság, amikor arra utalt, miszerint a K... nevű gyermekre vonatkozó tartásdíj egyezséggel 

történő megállapítása során a felperes nem láthatta előre a tartási szükségletek további 

növekedését, illetve annak "konkrét összegszerűségét". Ilyet a jogszabály nem ír elő, az 

előreláthatóságnak a konkrét összegre nem, csak a nagyságrendjére kell kiterjednie, a felperes 

pedig azzal tisztában volt, hogy nemcsak jövedelme, hanem költségei is emelkedni fognak. 

 

[62] A Ptk. 4:218. §-a szabályozza a gyermektartásdíj bírósági meghatározásának figyelembe 

vehető körülményeit. Ezen paragrafus (2) bekezdés b) pontja szerint vizsgálni kell, hogy 

mindkét szülő jövedelmi viszonyai és vagyoni helyzete hogyan alakul. 

 

[63] Az elsőfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy a felperes lényegesen magasabb 

jövedelmet realizál most, mint amit Magyarországon megkeresett. Nyilvánvalóan kiadásai is 

növekedtek, ami a rezsi költséget is magában foglalja. E körben helyes számításokat 

alkalmazott. 

 

[64] Az elsőfokú bíróság helyesen fejtette ki, hogy a gyermektartásdíj, családi pótlék, 

adóvisszatérítés címén 483 euró bevétele van a felperesnek, ami a rendelkezésre álló adatok 

alapján a gyermek szükségleteit megfelelő szinten fedezi. 

 

[65] Ugyancsak az elsőfokú bíróság fejtette ki helyesen, hogy a felperes D..... nevű gyermeke 

után járó árvaellátás, illetve szakiskolai jövedelme, az utána járó családi pótlék és 

adóvisszatérítés mára D..... teljes ellátását biztosítják, tehát gyakorlatilag a felperesnek 

kizárólag K... tartásáról kell gondoskodnia. 

 

[66] Elfogadva a jogerős döntés azon megállapítását, hogy a rezsi költség nem hagyható 

figyelmen kívül, értékelni kell azt is, hogy a jövedelmével felperesnek is hozzá kell járulni a 

gyermek eltartásához, nemcsak az alperesnek. E körben a gyermek szükségletein túl a szülők 

teljesítőképességének van kiemelt jelentősége. 

 

[67] A másodfokú bíróság nem értékelte az alperes oldalán bekövetkező változásokat. Azt 

rögzítette, hogy az alperes jövedelmében nem következett be számottevő változás: az 

egyezségkötéskor ugyanis 110.000 forint és 790 euró összegű ellátásban részesült, jelenleg 

pedig rokkantsági ellátása 23.400 forinttal csökkent, míg az A... származó nyugdíja 75 

euróval emelkedett, így a jelenlegi, és a szerződéskötéskori jövedelme nagyjából változatlan. 

 

[68] Figyelmen kívül hagyta azonban, hogy bár korábbi házasságából született M.. nevű 

gyermeke befejezte felsőfokú tanulmányait, B... nevű gyermekét saját háztartásában neveli. 

Ugyancsak nem értékelte, hogy az alperes egészségi állapotában jelentős romlás következett 

be, a szükséges orvosi ellátás igénybevétele jelentős kiadással jár. 

 

[69] Az eljárás során az alperes nem állította, hogy magasabb összegű gyermektartásdíj 

megfizetésére teljesítőképes, ezt a másodfokú bíróság tévesen rögzítette, és nem is jelölte meg 

az alperes elismerésének módját, illetve annak tartalmát. 

 



[70] A rendelkezésre álló adatok alapján arra a következtetésre kellett jutni, hogy az 

elsőfokú bíróság döntése helytálló. Az alperes magasabb összegű gyermektartásdíj fizetési 

kötelezettségét önmagában a felperes és a gyermek N...ba költözése nem alapozza meg, a 

gyermek iskolássá válása pedig a felperes jövedelme az állami támogatások és az alperes 

által fizetett gyermektartásdíj mellett nem teszi alapossá az alperes által fizetendő összeg 

megemelését. 

 

[71] Fentiekre figyelemmel a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 

bíróság ítéletét helybenhagyta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

(továbbiakban: Pp.) 424. § (3) bekezdése alapján. 

 

[72] A pervesztes felperes az alperesnek csak a felülvizsgálati eljárásban felmerült igazolt 

költségét köteles megfizetni a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján, mivel az alperes a fellebbezési 

eljárásban költség iránti igényt nem terjesztett elő. 

 

[73] A felperes a Pp. 101. § és 102. §-a alapján köteles a fellebbezési és a felülvizsgálati 

eljárási illeték megfizetésére. 

 

[74] Az ítélet ellen a Pp. 407. § (1) bekezdés d) pontja értelmében nincs helye 

felülvizsgálatnak. 

 

[75] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálta el a Pp. 420. §-a szerint. 

 

Budapest, 2021. december 7. 
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