
XXII. FEJEZET

A TOVÁBBTANULÓ NAGYKORÚ GYERMEK 
TARTÁSA

4:219.  §  [A rokontartásra  és  a  kiskorú  
gyermek  tartására  vonatkozó  szabályok  
alkalmazása]

A nagykorú gyermek tartására a  rokon-
tartás  közös  szabályait  és  a  kiskorú  gyer-
mek tartására vonatkozó rendelkezéseket az 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

Az a jogelv,  hogy a kiskorú gyermek  
eltartása  a  nagykorú,  munkaképes  –  de  
szükséges tanulmányai folytán rászoruló  
– gyermekét megelőzi, csak akkor irány-
adó, ha a kötelezett valamennyi gyermeke  
indokolt szükségleteinek fedezésére alkal-
mas tartásdíjat arányosítással sem tud fi-
zetni.

Lásd: BH 2012. 292.

4:220. § [A továbbtanuló nagykorú gyer-
mek tartásra való jogosultsága]

(1)  A továbbtanuló  nagykorú,  munkaké-
pes gyermek a rászorultsági vélelem esetén 
kívül  is  jogosult  a  tartásra,  ha  szükséges 
tanulmányai  indokolt  időn belüli  folytatása 
érdekében  arra  rászorul.  A gyermeknek  a 
szülőt a továbbtanulási szándékáról késede-
lem nélkül tájékoztatnia kell.

A nagyszülőnek  a  tanulmányait  foly-
tató  nagykorú  gyermekkel  (unokájával) 
szembeni tartási kötelezettsége megálla-
pításának  szempontjai.  A  nagyszülők  
tartási kötelezettségével kapcsolatban az  
is irányadó, hogy ők a tartás teljesítésé-
vel  a  saját  szükségleteiknek  lényeges  
megszorítására  nem  kötelezhetők.  A  
nyugdíjas nagyszülőknek ugyanis számí-
taniuk kell egyrészt arra, hogy a nyugel-
látáson felül  többletjövedelem szerzésé-
re általában nem lesznek képesek, más-
részt  idősebb  korukra  tekintettel  indo-
kolt kiadásaik nagyobbak lehetnek és ré-
szükről  bizonyos pénzbeni  tartalék kép-

zése az önálló életvitelük későbbi bizto-
sítása  érdekében  méltánylandó  módon  
célszerű és indokolt.

Lásd: BH 2006. 112.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanulmánynak 
minősül  az  életpályára  előkészítő  szakkép-
zettség  megszerzéséhez  szükséges  képzés 
vagy  tanfolyam,  a  felsőfokú  végzettségi 
szintet  biztosító  alap-  és  mesterképzésben, 
valamint a felsőfokú szakképzésben folyta-
tott tanulmányok folyamatos végzése. Nem 
érinti  a  tanulmányok  folyamatosságát  az  a 
megszakítás,  amely  a  jogosultnak  nem 
róható fel.

A  szülőnek  nagykorú  gyermekével  
szemben tartási kötelezettsége csak a vá-
lasztott  életpályára  felkészítő  tanulmá-
nyok időszakára áll  fenn. A szakmai  ta-
nulmányok  szükséges  tanulmányoknak  
minősülnek, mert az, hogy a gyermek mi-
nél magasabb fokú végzettséggel rendel-
kezzen, a gyermek és egyben a társada-
lom érdekét is szolgálja, és a gyermek ké-
sőbbi elhelyezkedési esélyeit növeli, így a 
különélő  szülő  nagykorú  gyermeke után  
tartásdíj  fizetésére  változatlanul  köteles.  
A  már  megszerzett  szakmával  azonos  
vagy  alacsonyabb  szintű  szakma  meg-
szerzése  a  már  megszerzett  képzettség  
mellett  általában  nem  tekinthető  olyan  
szükséges tanulmánynak, amelynek terhe  
a  szülőre  önkéntes  vállalása  hiányában  
áthárítható. Ez alól kivételt csak az olyan  
esetek  képezhetnek,  amikor  a  megfelelő  
szakképzettséggel  rendelkező  nagykorú  
gyermek önhibáján kívül eső, objektív ok-
ból a szakmájában nem tud elhelyezked-
ni.  Ilyen  ok  lehet  a  nagykorú  gyermek  
egészségi alkalmatlansága vagy az, hogy  
az  általa választott  szakma megszerzése  
után bizonyosult  be,  hogy azzal  szerzett  
képzettség az átalakult gazdasági struktú-
rában távlatilag sem alkalmas arra, hogy  
a gyermek későbbi életében stabil munka-
lehetőséget és megélhetést jelentsen.

Lásd: BH 2005. 285.
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