
  

A gyermektartás bizonyítási nehézségei
(Ptk. 4:218. §)

Általában mérlegelési kérdés:

A) gyermek szükséglete

B) kötelezett teljesítőképessége



  

A) a gyermek szükséglete

● nem köztudomású tény BH.2009.272:

- nem lehet szűkös tartás

- nem lehet luxusigény

→ indokolt szükséglet (20.204/2015)
● főszabály: a gyermek harmonikus személyiségfejlődése
● speciális elbírálás:

- egészségügyi problémák

- kimagasló tehetség (sport, zene, tánc, stb.)

- iskola Ptk.4:175. §

ha a szülők közös elhatározása volt → közösen viselik

ha a gondozó szülő egyoldalú döntése → anyagi terheit nem háríthatja át

● a szülőnek nincs szoros elszámolási kötelezettsége



  

B) A kötelezett teljesítőképessége
(BH. 2010.186., BH. 2002.271.)

● 2 véglet:

1) nincs munkaviszonya (BH 2004.15., 20.967.2014)

2) kimagasló jövedelme van → gyermek szükséglete
● problémák:

1) nincs jövedelem vagy munkaviszonyt változtatva 
alacsonyabb

2) külföldi jövedelem

3) van jövedelme, de formális

4) gazdasági társasági tag



  

B) A kötelezett teljesítőképessége
Problémák I.

1) nincs jövedelme vagy munkaviszonyt változtatva 
alacsonyabb

→ szülő felelőssége,  elvárhatóság (21.755/2015)

2) külföldi jövedelem (EBH. 2114.2011, BH. 
2011.135)

napidíj nem (20.987/2014)



  

B) A kötelezett teljesítőképessége
Problémák II.

3) van jövedelem, de formális (ált. minimálbér)
● bizonyítást megkönnyíti: Google, Facebook
● vagyoni körülmények:

van a nevén vagyon

● egyes drága vagyontárgyak
(hajó, nagy értékű szgk.)

● ingatlan tulajdonjog
(nagy értékű ingatlan, magas rezsiköltség)

● hiteltörlesztés (BH 2013.270)
→ törlesztőrészlet emelkedése nem ad alapot a 

gyermektartásdíj leszállítására

nincs a nevén vagyon

● szülők, új élettárs
→ ha eredetileg az övé volt és átruházta 

(ajándékozás, fiktív adásvétel, vagyonjogi 
szerződés)

→ lehet: vagyontalanítást kimondani
- szándékos magatartásával idézte elő
- akkor nyilvánvalóan nincs szüksége rá



  

B) A kötelezett teljesítőképessége
Problémák III.

 

4) gazdasági társasági tag (ha jelentős befolyása 
van)

- az eredménytartalékba helyezés az ő döntése 
(21.424/2015)

- vállalkozói jövedelem (21.352/2014)

- vizsgálható: havi kiadásait elszámoltatja-e 
(lakás, kocsi, telefon) → költségeit csökkenti
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