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Az Alkotmány 15 §-a kimondja a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család 

intézményét. Az új Alaptörvény ennél kissé bővebben fogalmaz, mikor az L.) cikkben rögzíti: 

Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás 

alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. 

A jelenleg hatályos Alkotmány ugyan igen szűkszavúan rendelkezett a családok 

védelméről, de annak érdekében, hogy mélységeiben beszélhessünk a családok védelméről és 

megítéléséről, rendelkezésünkre áll a gyermekvédelmi törvény, a gyermekek jogairól szóló 

New Yorki Egyezmény, húsz év alkotmánybírósági gyakorlata és szakirodalma, illetve a 

tapasztalat, hogy eddig miként működött Magyarországon a családok védelme. Előadásomban 

szeretném feltárni, hogy az elmúlt 20 évben miként változott  a családok összetétele, 

egyáltalán a család  fogalma, rendeltetése, a társadalomban betöltött funkciója, és ehhez 

mérten mennyire szerencsés egy új – elég konkrét – meghatározás beemelése az 

Alaptörvénybe, ez mennyiben tágíthatja esetleg szűkítheti a családok állami támogatását. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jelen helyzetben leginkább a sajtóhírekre, és a szakértők 

magánvéleményére, illetve a saját véleményemre támaszkodhatok, tekintve, hogy a 

Parlamentben a törvény előkészítés sem úgy zajlik már, mint régen. Az, hogy mi lesz a 

családok védelméről szóló törvényben, egyelőre csak egy szűk kör tudhatja, számunkra 

meglepetés lesz. Mindenesetre megpróbálok a „kodifikátorok székébe ülve„  elgondolkodni 

azon, hogy vajon milyen szándék vezérelte az alkotmányozókat akkor, amikor ezt az új 

megfogalmazást tartották szükségesnek, illetve elmerengni azon, hogy ez hova vezethet. 
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