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SCHANDA BALÁZS

A régi és új szempontok 
a család jogaival kapcsolatban*

1. A család védelme az Alaptörvényben

Az új Alaptörvény mind az ünnepélyes deklarációk, mind a konkrétabb rendelke-
zések szintjén arra törekszik, hogy a család intézményét a korábbinál erőteljesebb 
védelemben részesítse. 

A preambulum (nemzeti hitvallás) hitet tesz a család értéke mellett („Valljuk, 
hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk 
alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.”) A házasság és a család intézményé-
nek védelméről szóló cikk a korábbi szöveghez képest sajátos többletet tartalmaz: 
„(1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi  és nő között, önkéntes 
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet 
fennmaradásának alapját.” (L) cikk (1) bekezdés) A szövegben megjelenő új elem 
a család reprodukciós szerepét hangsúlyozza – ennek elismerése fontos, mellette 
ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a családnak önmagában megálló értéke is 
van, nem pusztán demográfi ai. Érdekes, hogy a cikk (2) bekezdése külön említi, 
hogy „Magyarország támogatja a gyermekvállalást.” Ez a deklaráció nem kötődik 
sem a házasság, sem a család intézményéhez, azaz sajátos módon nem csak a há-
zaspárok gyermekvállalásának támogatását jelenti. 

A családot érintő, konkrétabb rendelkezésekre példa a gyermeknevelés fi gye-
lembevétele a közteherviselésben: „A közös szükségletek fedezéséhez való hoz-
zájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak 
fi gyelembevételével kell megállapítani.” (XXX. cikk) Ebből az következik, hogy 
az adórendszer kialakítása során tekintettel kell lenni az eltartott gyermekekre. Az 
Alaptörvény a családok védelméről új, sarkalatos törvényt ígér.

Több etikai parancs megjelenik a normaszövegben, így a közösségért való fele-
lősség (a képességeknek és a lehetőségeknek megfelelő munkavégzés), tulajdonból 
származó társadalmi felelősség, vagy a nagykorú gyermekek kötelezettsége arra, 
hogy rászoruló szüleikről gondoskodjanak. 

2. Kérdések a közneveléssel kapcsolatban

A család életét alapvetően érintő kérdés a közoktatási rendszer átalakítása. A köz-
nevelési törvény tervezete az általános iskolát egész napos iskolává alakítaná. Míg 
Nyugat-Európában az egész napos iskola a baloldali (extrém esetekben a családot 



92

az elnyomás meghaladott intézményének tekintő) oktatáspolitika témája, meglepő 
módon hazánkban egy kereszténydemokrata oktatáspolitikai műhely javasolja. A 
javaslat nem titkolt célja, hogy a csődöt mondott család helyett a nevelés szerepét 
minél nagyobb részben átvegye az állam, az állami iskola.

Ijesztő a felvetés, melyet a reális helyzet idézett elő: a családok szétesése valóban 
riasztó, és a tényleges nevelés nélkül felnövő nemzedékek beláthatatlan kockázatot 
jelentenek a közösség jövőjére.

Ugyanakkor le kell szögeznünk: a nevelés joga a szülőké. Isten adta jog és kö-
telesség, melyet az emberi jogi dokumentumok és az alkotmányok egyaránt elis-
mernek. XX. századi diktatúrák korlátozták e jogot, az etatista ideológiák a neve-
lés államosítására törekedtek, az emberi természettel, a társadalom működésének 
egészséges rendjével azonban a nevelés államosítása nem egyeztethető össze. Lehet 
helyzet, ahol a család számára az egésznapos iskola segítség, azonban sem kötele-
zővé, sem főszabállyá tétele nem fogadható el.

XIII. Leó pápa a Rerum novarum kezdetű enciklikában így ír a család és az 
állam viszonyáról: „Azt akarni tehát, hogy az államhatalom a család benső viszo-
nyaiba is behatoljon, súlyos és ártalmas tévedés. Igaz ugyan, hogy rendjén való, ha 
a végső nyomorban, amikor a család igen nehéz helyzetben van, abból kiutat nem 
talál, és helyzetét semmilyen módon nem képes maga megoldani, az állami segít-
ség lép közbe, hiszen minden egyes család része az államnak. […] Amikor tehát 
a szocialisták a szülők gondviselését mellőzve az állam gondviselését sürgetik, a 
természetjog ellen vétenek azzal, hogy megbontják a családi szervezetet.” (RN 11)

Természetesen az iskola is nevelhet: az egyházi iskola ezt intézményes formában 
is teszi. Azonban az egyházi iskola a szülők megbízásából nevel, és az egyház ren-
delkezik érvényes etikai mondanivalóval, azaz alkalmas nevelő. Az állami iskola 
oktatási, és nem nevelési intézmény – persze a pedagógus, mint személy, ebben az 
iskolában is nevel, az államnak azonban nincs nevelési mandátuma, hiszen nincs 
átfogó etikai nézetrendszere (mit jelent az állami iskolában a „felelősségteljes pár-
kapcsolatra” irányuló nevelés, amit törvény írna elő? Annak tudatosítását, hogy a 
felbonthatatlan házasságnak nincs alternatívája a párkapcsolatok között, vagy az 
óvszerhasználat ösztönzését?).

Az iskolarendszer alakítását nem lehet egy adott – vélt vagy valós – probléma 
köré rendezni. Hiszen igaz az, hogy sokak számára az iskola menedék, az iskolai 
étkeztetés az étkezés. Mások számára a gyermek elhelyezése megoldandó gond, így 
az egész napos iskola javítja munkaerőpiaci helyzetüket. Bizonyára kisebbségben, 
azonban mégis vannak olyan családok, ahová az édesanya, a testvérek hazavárják 
az iskolás, óvodás gyermeket. Az esélyegyelőség karikatúrája lenne az, ha az otthon 
érzelmi biztonságától megfosztanánk azokat a kisiskolásokat, akiknek délutánon-
ként megadatna ez, azon az alapon, hogy a kiegyensúlyozott, védett, egészséges 
otthoni környezet nem adatik meg mindenkinek. (Hasonlóan nem családbarát fel-
vetés az óvodai nevelés kötelezővé tétele három éves kortól.) 

A szubszidiaritás elve azt tanítja, hogy „amit az egyes egyének saját erejükből 
és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a kö-
zösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten 
szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb 
szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, 
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a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység 
lényegénél és bennerejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni – köteles a társa-
dalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebelez-
nie azokat” – így XI. Piusz pápa a Quadragesimo anno kezdetű enciklikában. A 
szubszidiaritás a társadalomelmélet szilárd és örökérvényű elve. A nevelésre vonat-
koztatva: a nevelés elsőrendűen szülők joga és kötelessége. Ha az állam e hatáskört 
elvonja, az oktatási időn kívül is igényt tart a gyermekek nevelésére, akkor a szülők 
jogát sértheti, akkor is, ha egyes sértettek megkönnyebbüléssel fogadnák a lehető-
séget. Az oktatáspolitikának és a családpolitikának arra kellene törekednie, hogy a 
szülőket, családokat segítve minél többen valóban alkalmassá váljanak a szülői hi-
vatásra. Csak a család segítése és nem a helyettesítése (rosszabb esetben ellensúlyo-
zása) lehet elfogadható a cél. A szülői szerep programszerű átvétele azonban sem 
a szubszidiaritás elve alapján, sem alapjogi szempontból nem lenne elfogadható. 
A közoktatás nem alakítható át közneveléssé. A nevelés joga a szülőké, a nevelés 
tekintetében az iskola csak a szülők megbízottja. 

Erdő Péter bíboros a következőképpen fogalmazott: „A szubszidiaritás egyik 
jelentős területe a nevelés. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása szerint a neve-
lés kötelessége és joga elsősorban a szülőket, a családot illeti. Amit ők nem tudnak 
ellátni, abban kell, hogy segítségükre siessenek a nagyobb közösségek, sőt az állam 
is. Ésszerű tehát, ha egy bonyolultabb társadalomban, ahol már fi atal korban, szer-
vezett keretben sok ismeretet kell átadni, akár kötelező közoktatás is működik. Ám 
a szabadidő, a testi-lelki gazdagodás, a nevelés sok más feladata, a gyerekekről való 
szociális gondoskodás csak akkor terheli az államot, ha azt az egyes családok nem 
tudják ellátni. Ebben a tekintetben tehát az is előfordulhat, hogy valahol az állam 
segítő szándékkal olyan szolgáltatásokat bocsát az erre rászorulók rendelkezésére, 
amellyel mások nem kívánnak vagy nem kénytelenek élni. Ez is a legitim lehetősé-
gek közé tartozik.” (Elhangzott a KÉSZ VIII. Országos Kongresszusának zárása-
ként, az Országház Felsőházi Termében 2011. október 8-án, forrás: Magyar Kurír) 
Helyénvaló tehát, ha az állam segíti a családot, de nem veheti át a nevelés feladatát 
– és így a délutáni időt – azoktól a családoktól, akik erre nem tartanak igényt.

Természetesen látjuk azt, hogy a családokat nyomasztó terhek milyen sérülé-
seket okoztak (a Rerum novarum születése idején a családi közösség még biztos 
alapot jelentett). A szülők felelősségét azonban nem rontja le az, ha nem tudnak 
e felelősséghez felnőni, és a nevelés terhét a nagyszülőkre, az óvodára, iskolára 
vagy a televízióra bízzák. Segítségük (a tévé kivételével) fontos, a feladat azonban a 
szülőké. A gyermek lelki egyensúlya szempontjából is egészségesebbnek tűnik, ha 
a délután – aki teheti – már családi környezetben tölti, és a szülők nem csak estén-
ként és hétvégenként töltenek több időt gyermekeikkel, hanem a hétköznapokban 
is mellettük állnak, ők segítenek a nap során rájuk zúdult élmények és információk 
feldolgozásában. 

A nyugati tapasztalatok szerint az egész napos iskola gyengíti a szülőkhöz való 
kötődést, és elvonja a gyermek személyiségfejlődéséhez szükséges szabadságot. A 
másik oldalon az iskola és a kortárs-közösség szerepe nő. 

Az egész napos iskola sokak számára segítséget jelenthet, paradox módon azon-
ban e segítségre elsősorban ott szorulnak rá, ahol a családok, közösségek nem, 
vagy nem jól működnek. A szabályozás alapja azonban nem lehet a sérült élet-
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helyzetek nagy száma, vagy többségbe kerülése, hiszen ez az (esetleg kisebbségbe 
szorult) ép, és a nevelés feladatát ellátni képes családok jogait korlátozná. Amikor 
az iskola, az állam nagyobb részt kér a nevelésben, tudatában kell lennie annak, 
hogy – kényszerből – idegen területen jár. Csak ott vehet át feladatot, ahol valóban 
szükséges, és arra kell törekednie, hogy minél hamarabb visszaadhassa az arra leg-
inkább illetékeseknek. Ép családokból viszont bűn lenne a gyerekeket egész napra 
kiszakítani. A megroppant családot nem helyettesíteni kell– sőt ez egyenesen lehe-
tetlen –, hanem gyógyítani.
 

* Elhangozott a Magyar Bioetikai Társaság 21. nemzetközi konferenciáján, Budapest, 2011.




