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(
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_
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Budap*stFovárosFipolgármesteriHivatala álta| \,nzailag
alattbejegyzettházasságátf e l b o n t j a.

áJlamban,
napjan megktitott, és
.
folyÓszám

Á bírÓsága felek házasságáből 2005. oktÓber 21. napjan sztiletett
nevii g'l'ernreketa felperesnél,az édesanyánáltrelyezi el.
A bírÓság ktitelezi az alperest, hog'' Íizessenmeg a fe|peresnek minden hÓnap
15'napjáig havi 25,000.. Ft, lazaz huszonÖtezerforint/ határozott Összegii
gy*ermektartásdíj
at, 2007.novemberhÓ 1. napjátÓl kezdŐdŐen.
Megállapítjaa bírÓság,hogy az alperesnek2aa7. november 1. és2009. május 31.
napja kozottí idŐre 45.000.- Ft, /azaz negyvenotezer forint/ gyermektartásdrj
hátraléka van) melynek megfizetésére?a09. jrilius l.tol kezdódóen nég1.havi
r észletftzeté
st engedélyez, a folyamatosan esedékes tartásdíjmel 1ett.
Ezt meglraladÓana bírÓság a gyennektartásdíjtekintetébena keresetetelutasítja.
A bírÓság u, alperes és a gyennek kozotti folyarnatos kapcsolattartástakképpen
rendezi, hogy az az a'|percsta gyennek Óvodai elhélyezésének
megílleti
megkezdéséig
minden szerdiin 17-tol 19 óráig, ésrníndenpfutek 18 ÓrátÓl s2ornbaton18 ríréig.
Az ivoda megkezdését
kcivetŐen megilleti minden príroshéwégén
péntek18 ónítól
vasámap 18 oráig, valamintminden szerdán 17-tolt19 Óráig.
Az idöizakbs. kapcsolattartás2009.es évbena nyári idŐszakbanmegílletijrilius l-tól
7.ig, ésaugusztusl-tŐl 7.ig.
Az Óvoda megkezdését
krjvetóenpedig az idószakos kapcsolattartásmegilleti a kenós
iinnepek másnapján9{Ő1 18 Óraig. Az ószi., téli., tavaszi sainidó második felében,
valamirrta nyári sziinidŐbenelózetes idópontegyeztetés
szerintkettó hétidŐtartamra.
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A nyárí szunídeikapcsolattartásbana felek minden év május 31-ig megállapodni
jogosultak, megállapodáshianyában a nyfui szr-inideikapcsolattartásjrilius eisö két
hete.
A gyermekátadásanakésátvételének
he1yea g-YenneklakÓhelye.
A kapcsolattartásakadályairÓl a felek elózetesen egymást értesítenikotelesek. A
jogosultnakfelnem rÓhatÓ okbÓl elmaradtkapcsolattartástpÓtolni kell.
gyermektartásdíjra
A részítélet
vonatkozÓ rendelkezésefellebbezésretekintetnélkiil
elozetesenvégrehajthatÓ
A részítélet
ellen a kézbesítéstol
számított15 naponbeltil a Pest Megyei BírÓsághoz
címzett, de a Monori Varosí BírÓságon 3 eg-vezo példrinyban benyírjthatÓ
fellebbezésnek
van helye.
A fellebbezésihatándő lejártaelótt a felek kÖzosenkérhetika fellebbezéstrírgyaláson
kíviil ttirténóelbírálását.
Ha a fellebbezéscsak a kamatÍizetésre.
a perkoltségviselésére
vagy osszegére,
iiletve
a meg nem Íjzetettilleték vagy az áilam á1tal elólegezett koltség megfizetésére
vonatkozik:vagy csak az e|azetesvégrehajthatÓságga1'
a teljesítési
határidóvel vagy a
részletfizetés
engedélyezésével
kapcsolatos;illetve ba a fellebbezéscsak az ttéIet
indokolása ellen irany*l, bármelyik Íé1kérheti, hogy a másodfokri bíróság a
tbllebbezést
targyalásonkívtil bíráljael'
Indokolásl
A bírÓsága felek nyilatkozatai,a meghallgatotttanirk vallomasa, ésa csatolt iratok
alapjanaz alábbi t én y áI1 á s t állapítottameg:
A felek egy évismeretség
utan 1999-benélettársikapcsolatotlétesítettek,
ésa felperes
fulajdonátképezóbudapestilakasbanéltek2005. nyaráig.
Hazasságot
napján kotottek
Ez a házasság
mindkettŐjÍiknekelsŐ házasságavo1t.
- nevii gyermekiik 2005. oktÓber 21. napjánszt'iletett,koraszlilottként.
A gyermek sziiletésekÓnili idóben az alperes,aki építómérn<ik
egyéni
végzettségii,
jovedelemmel.
vállalkozÓkéntdolgozott,havi kb. nettÓ 300.000.-Ft
A felek az alpercsfulajdonátképezó,
-leltenilet1095helyrajzi sz,funalattfelvett
építési
teiken családi haz építésébe
is belekezdtek. A felperes tulajdonát képezö
budapestilakást 2006.ban a felperes értékesítette
is, ésa feiek a felperesciccsének
lakasábakoltÖztekátmenetileg.
A felek házassága2Ü06. nyarátőI megromlott,a felperesrészéröl.A felperes2007.
februríq.ában
meg is kérteaz alperest,hogy ki\tozzÓn el, ami február 28-án meg is
ttirtént'
A felek ezen idóponttÓl kezdve kiilonváltan élnek. A gyermektik a felperes
gondozásábanvan' ot az plperesminden hétenegy délután,ésrnindenhéwégén
egy
éjszakátis magábafoglalőan elviszi.
2a07. novemberétőlfizet havi 25.000.. Ft.ot. Addig a gyermek
Gyermektartásdíjat
tartásilhoz természetben hozzáj áruIt.
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felbemaradt.ésaz a mai napig sem folytatődott.Az
megkezdettépítkezés
alperes vállalkozása tonkrement. elóbb munkanélkiili ellátásban részesiilt, majd
alkalmi munkákatvállalt. Jelenlegismétegyénivállalkozókéntdolgozik. híytlatkozata
szerint egyelóre jovedelme nem származik, az építŐiparjelen1egi hel'vzete miatt
így a befoiyÓ bevétela vállaikozás
osszesenkétmegrendelésevolt falszigete1ésre,
fordítÓdik.Emiatt 2009.miircius
kozterheinekfizetésére,
iIletŐlegannak fenntartásiára
hinaptÓl az addigi 25.000.- Ft helyett csak havi 10.000..10.000..Ft
g1'ermektartásdíj
at teljesítetta felp eres felé.
A felperes 2007' novemberéti á11ismétmunkaviszonyban.havi nettÓ j vedeime
185.847.Ft.
A felpereskeresetében
kérteaz alperesselktitotthazasságafelbontását.Kértea
nevri gyermekiik felperesnélvalÓ elhelyezését.
Kérte az a|peteskotelezésétlÜ07'
visszamenóleg
és a jovŐre nézt'e ís az alperes
oktiber 31' napjátÓl hat hÓnapra
mindenkori jovedelmének2a %-u de legalább 50'000.- Ft gyermektartásdíj
megfizetésére.
Kérte az alperes ésa gyermek koz tti kapcsolattartasszabályozásátakképpen,hogy
péntek1'7 óti ól vasiírnap17
az megillesse az alperestminden második hétvégén
a#ng,a páros tinnepekma;odik napján,az oszi-,téli-,tavaszi sziinetekbenannak elsÓ
Íblébnen.
A nyári sziinidiiben két hét vagy kétszeregy hét idötartamban, a felek
elŐzetesegyeztetése
alapjan.
Kértea lrázastarsivagyonkozosség
megsztintetését
is'

Az alperes a házasság felbontasátmaga is kérte,nem elleneáe a ktizos gyermek
felperesnél
torténoelhelyezését'
jogalapját nem vitatta, de ellenezte az
A gyermektartásdíjfizetési kcitelezettsége
50.000..Ft.os aiaposszeget,
mivel az nem aránybaná11óa teljesítöképességével. t'
A gyermekkel valÓ kapcsolattartást akképpenkérte szabáLyozni, hogy az alperes
jogosult legyen minden szerdán 17.t 19 iráig, és minden hétvégén
szombat i0
ÓrátÓl vasárnap10 Óráig a folyamatoskapcsolattartásra
a 'a,v-ermek
iskoláskoráig, majd
az eisó osztály megkezdésétŐl
heti két hétkÖznapés minden szombat 10 őráltőI
vasárnap10 Óráig. Az idoszakoskapcsola'ttartás
nem elleneztea felperesi
tekintetében
keresetikérelemszerinti kapcsolattartást.
l(érteannakmegállapítását,
hogy a gyermek
átadásánakésátvételének
a helye az anyalakohelye.
jogalapjátnem' annak sszegszeruségét
A fe1peresvagyoni igényének
vitatta.
A felperes _..az alperes által nem ellenzetten_.a kotelék,a gyennekelhelyezés.a
gyermektartásdíj
ésa kapcsolattartáskérdésében
részítélet
meghozatalátkérte.
A kotelék, a gyermekelhelyezésés gyermektartásdíj,valamint a kapcsolattartás
kérdésében
a kereseti kéreimekrólés ellenkérelemrŐlaz alábbiak szerint dÖntotta
bírőság.
,
A felek 2a07, február 28. napja őta, vagyis most mar két esztendejefolyamatosan
mindkettŐjiikáliáspontjaszerintmostanrateljesenés
kíilonváltanélnek.A hríeasságuk
megromlott,annakhely.reállítására
lehetóséget
nem látnak.Bar az
hel'vrehozhatatlanul
alperesvitatta,hogy a házasságuk2006.banmar megromlottvolna, mégpedigamiatt,
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hogy Ő a gyermek gondozása.ellátása kÖrii1iteendokbennem váLlalt vo1narészt.
megszakításfuaváratlanulérte.de
állította,hogy ót felperesszándékaaz életkozosség
mára már ó sem tekinti.
helyreállíthatÓnak
a hrízasságot
Így u kulonváltan é1ö feiek kozott fennállÓ formális házassági kotelékrendeltetését
sem
mar nem tolti be. annakiiyen formiánvali fenntartásaa kiskoru gyennekérdekét
szolgá1ja, ezétl a bírÓság a felek hazasságát a Csjt.18.$./1/bekezdésealapján
felbontotta.
a sztilók dontenek,A
A Csjt.7\lA.sJll bekezdéseszerint a gyefinek elhelyezéséróI
gyermekrik
az alperesi által sem
megszakadasakora
felek kozotti életkozosség
ellenzettena felperes gondozásábanmaradt, és a gyermek eszerinti elhelyezésével
mindkét Íél egyetértett,ilietöieg felperes ezt kérre is' ezért a bíriság a
gyermekelhelyezésérŐl
a sztilŐk dontéseszerint rendelkezett a már hivatkoeott
j ogszabályhelyalapjan.
A Csjt.69lA.s.ll/ bekezdéseszerint a szíilö a saját sztikségestartásfuiakrovására is
áli.
kotelesmegosztanikiskoru gyennekévelazt, ami koztis eitartasukrarendelkezésre
a ktilonélo
A l2l bekezdésszerint a gyermeketgondozi sziiio a tanásttermészetben,
szriló elsŐsorbanpénzbenszolgáltatja.
általában
A Csjt.69/C.$-ánakl1l bekezdéseszerint a tartásdíjosszegétgyermekenként
a kotelezettátlagosjÖvedelmének15.25 Yo-rhankell megállapítani.Figyelemmelkell
mindkétsztilo jÖvedelmiés
trenniennek korébena gyetrmekténylegessziikségleteire,
vagyoni viszonyairais,
Az alperes2007. novemberl. napjátÓl 2009. február 28.ig bezárÓiag havi 25.000.-Ft
A zaa?. november l-jét megelozŐidŐszakban
tartásdrjatteljesítetta fblperesrészére.
Hogy
a gyennek tartasahozhazzé1árult.
a frlperes nyilatkazataszerintis természetben
kielégítóentortént,erröl a
ez milyen értékben,
illetve a gyermekmilyen sztikségleteit
fe1psresneÍnn'vilatkozott,de eITeaz alperesi, biír nem pénzbeni,de természetbeni
azon keresetíkérelmének,
miszerintaz alperest
tartásratekintettela bírÓsága 1b1peÍes
időszakra
is marasztalja
a kérelem eióterjesztésétmegelózó hat hÓnap
gyermektartasdíjban'
nem adotthel1t.
gyeÍmektartásdíj
illetve alap sszegétilleti, a telperes
a
szÍna|ékosmértékét,
Ami
megalapozottnak.A felperesmaga is
kereseteebben sem bizonyult teljes mértékben
egy vélelmezettalperesijővedelemre
az 50.000.- Ft alaposszegiigyermektartasdíjat
alapította.Azt az alperesmaga sem vitatta,hogy 2006-ig a felperes által a mostani
idószakra vélelmezet.jÖvedelmetelérte,ar.zal szemben azonban arra hivatkozott,
hogy az idŐk<jzbenitársadalmi,gazdasági helyzet változásával ennek a jovedelenrnek
jelenleg nem képes,méga meglévószakképesítésével
sem. Hogy az
a megszerzésére
alpereshavi nettÓ minimum 250.000'. Ft jovedelemretenne szert,eü. a felperesa per
one vonatkozÓan a bírÓság megalapozottvé1ehét'S01Íl'tudott
során ne!.nbizony{totÍa,
.
felauítani..arendelkezésreá1lÓ adatok alapjan.
Ugyanakkor nem találta megalapozottnaka bírÓság ae alperesnek azon hivatkozását,
hogy 2aa9. miírcíusátó|az addig teljesítetthavi 25'000.. Ft-ot sem tudja teljesíteni,
Egyrészta havi 10.000.hanem csupán havi 10.000..Ft cisszeglígyermektartásdíjat.
alacsony,
másrésztaz az
gyermek
képest
eltirlzottan
ténylegessziikségleteihez
Ft a
jelenlegi
gazdaságiviszonyok mellett is,
elvarható a
alperestö! azértmindenképpen
hogy az onként eddig vállalt és teljesítetttartásdíj kífizetésétlehetóvé tevó
jrivedelemreszerttegyen.
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A tartásdíj száaatré|kos
mértékének
meghatározását a bírÓság mellózte. mivel ae
alperesnek sem most, Sem a peradatok szerint a korábbi idoben nem volt olyan
munkahelye'ahonnanhavi rendszeressé
gii b érjellegu kifi zetésbenrészestiit vo1na.
A Csjt.92.$./1/bekezdéseszerint a gyermeknekjoga' hogy kiiltjnéló szrilójével
személyeséskcjzvetienkapcsolatottartsonfenn. A gyermekétölkiiionéio szulo joga
és kcitelessége,
hogy gyermekévelkapcsolatot tartson fenn, ve1e rendszeresen
érintkezzen.A gyermeket nevelŐ sztrl a zavartalan kapcsolaftaÍtástbinosítani
kÖte1es'
A felperes az alperesneka gyermekkel valÓ kapcsolattartásátaz n. bírÓi gyakorlat
szerirrtimodon kérte,nem ellenezveazt, hogy heti egy hétkÖznapdétutánis az apaa
gyemrekkel kapcsolatottartson.
Az alperes ellenkérelmea folyamatos kapcsolattartástekintetébena jelenleg mílr
kialakult gyakorlatnakmegfelelöen kértea kapcsolattartásszabályozását^illetŐleg a
bíroi gyakorlattÓleltérómÓdon a gyermekiskoláskorátÓl kezdodŐerr.
A bírÓságálláspontjaszerint_ figyelemnrela 14911997.lIX.l0.lKonn. rendelet27.
30. $.aibanfoglaltakrais * a jelenlegmégbolcsŐdésg'Yem1ek
érdekét
az szo\gálja.ha
a kettó évemegszokottkapcsolattartásimod hirtelen neITIváltozik ffiCg,toréstokozva
ezze| az életében.A bírÓság ezéft rigy rendelkezett a tbkozatosság
figyelernbevételér.el,
hogy.átmenetíidŐre, az ivodamegkezdéséig
a heti kétalkalom,
ebbŐI hétl'égén
egy éjszakátis magába foglalÓ kapcsolattartásimÓd maradjonfenn.
Ezt kovetóen azonban a-bírÓi gyakorlatnakis megfelelŐ, ésminden második teljes
hétvégét
magába foglaló kapcsolattartást!átta a bírÓság indokoltnak éscélszerunek'
részbenazért^
mert ez biztosítjaaz egyÍencivekr.'őg.vermekés az apa szárnára is a
hr.rzamosabbegyr:tt t lthetó idot, és ennek megfeleló programok szervezésének,
lebon,.''
oljtásarraklehetöségét.
A gyermek életkoránaknovekedésével
éshosszírtávon
gyenneket
gondozÓ sztil'őérdekét
a
is sérti,illetóleg magát a gyerÍneketís gártol1a
az
életviteldnekkialakulásábanaz'haminden hétvégéje
megtcirt,szétszabdalt
ésae egyik
sziilŐtól a masik sztilŐhoz valÓ utazással, illetve a komyezetek változásához va\ő
alkalmazkodassal telik.
Semmiképpennem lenne indokolt a gyennek iskoláskorátÓl kezclr'eaz a|percsáltal
indítvanyozottkapcsoiattartásirnőd. mivel amellett,hogy változatlanul szétszabdalná
a gyefinek életét,
ésigazából egyíkszriló részére
sem biztosítanahuzamosabbhétvégi
meglrittegytittlétet,
de emellettmégaz iskolai tanulmányaifolytatásábanis zar'arÓ és
gátlÓ tényezolehet, illetve továbbínehézségeket
okozna a késóbbiekbenmajd egyre
inkább a gyermek részérŐlmindinkább felmeriiló elfoglaltság, iskolai és egyéb
programtekintetében.
A részítéletelózetes végrehajthatőságaa gvermektartasdíjvonatkozásában a
Pp.231.$.a.lpondánalapul.
Monor, 200g.májushó 26.napján
?.**"**7,_

va).

Í^\

. t).i

'-i

A kiadmanyhiteléul:

ttszsnselÓ

\
't
2 ?\-

,",",,18'lffi,*'*tt
' ',,.41-#i|:p
;,r1,,
"A;
^;;.:/
'.F
.\.**_]r.,
"&!'

bírÓ

