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Ezzel a dolgozattal néhány olyan új lehetőségre szeretném felhívni a kedves Olvasó figyelmét,
amely elsősorban a házassági vagyonjogi szerződésekkel kapcsolatos. Annak előrebocsátása

Új elemek, új távlatok: a házassági
vagyonjogi szerződés új szabályai1

mellett, hogy a dolgozat inkább az útkeresésben, a „Hogyan lehetne?” kérdések szaporításában
segít, és nem célja az irányok, tendenciák megfogalmazása. Mint ahogyan nem célja elméleti
alapok, és szigorú szabályok lefektetése sem.
Az útkeresés első elemeként arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Csjt.

5

házassági vagyonjogi

6

szabályai sem tudtak érvényesülni a Ptk. szabályai nélkül; méginkább igaz ez az új Ptk. esetén,
amely – ugyan külön könyvekben, de mégis egységben tartva - egybeolvasztja az alapelveket, a

A

családjog speciális rendelkezéseit és a kötelmi jog szabályait. Teszi ezt úgy, hogy külön könyvben

XXI. század hazai polgári jogi kodifikációjának egyik legjelentősebb munkája az új

találhatók az alapelvek - amelyek az egész törvénykönyvre kötelező érvényű rendelkezések -

Polgári Törvénykönyv megalkotása volt. A XXI. század hazai polgári jogalkalmazás

a családjogi rendelkezések és a kötelmi jogi szabályok. Ebből következően mindhárom elem

egyik legnagyobb feladata pedig az új szabályoknak megfelelő szerződéses szabályok lefektetése

ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a házassági vagyonjogi szerződést az új Ptk.

és a szabályoknak megfelelő gyakorlat kialakítása lesz a konkrét jogviszonyokban, az adott

rendelkezéseinek megfelelően tudja elkészíteni a jogalkalmazó.

7

8

élethelyzetekben. A következő években szemtanúi - reményeim szerint inkább alkotó, mintsem
szenvedő alanyai – lehetünk annak a folyamatnak, amely az életviszonyokat újra és újra átszövő
szerződéses szabályokat próbálja az írott jognak megfelelően „élő tartalommal” megtölteni.

I. A z új Ptk. szabályozásának alapvető elvei
(Első és Negyedik könyv)

Ez az „élő tartalom” az esetek túlnyomó részében vélhetően találkozni fog a jogalkotó által
lefektetett szabályokkal, hiszen a jogalkotó élő jogból indul ki, és csak ott és annyiban kíván

Az új törvénykönyv első rendelkezései között szerepelnek az alapelvek. A törvénykönyv bevezető

változtatni, ahol és amennyiben az a gazdasági és a társadalmi viszonyok mai követelményei

rendelkezései csak a törvénykönyv egészére vonatkozó elveket tartalmazzák. A családjog speciális

szerint szükségesnek mutatkozik.

2

szabályozást igényelő jogterület. A családi jogviszonyok ugyanis lényegesen különböznek a Kódex

Az Országgyűlés a 2013. évi V. törvényként kihirdetett új Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban:

más könyveiben, elsősorban az üzleti élet vagyoni szemléletű igényeire modellezett polgári

új Ptk.) elfogadásával a polgári jogi – közöttük a családi jogi – jogviszonyok szabályozásának újabb

jogviszonyoktól, azokban a személyi viszonyok valamint a „jogon kívüli” erkölcsi értékek nagyobb

mérföldkövéhez ért el. Az új jogszabályt hosszas előkészítő munkálatok előzték meg. Az előkészítő

súlyban jelennek meg.

9

munka eredményeként Kormány nevében a Közigazgatási és igazságügyi miniszter 2012. július

Az alapelvek közül kiemelést érdemel az értelmezési alapelv, amely kimondja, hogy egyrészt

11. napján beterjesztette a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslatot az

a törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni,

Országgyűlés elé, amely azt 2013. február 11. napján el is fogadta. A törvény a Magyar Közlöny

másrészt azt, hogy a polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat a törvénnyel összhangban

3

10

2013. évi 31. számában jelent meg 2013. február 26. napján. Az előkészítő munkálatok során

kell értelmezni. Elvi jellegű és jelentőségű kiindulópontnak tekinti a törvény, hogy a polgári jogi

készült tanulmányok közül voltak olyanok, amelyek azt a következtetést vonták le, amely szerint

vitákat elsősorban az adott kérdésre vonatkozó konkrét normák alapján kell eldönteni. A magam

a családi jog elméletének és gyakorlatának változásai a családjog önálló jogágként, az önálló

részéről ehhez csupán annyit fűznék hozzá, hogy a jogalkotó szándéka nyilvánvalóan akként

4

törvénykönyvben való szabályozást teszik indokolttá. Ennek ellenére a családjogi szabályok az új

11

értelmezendő, hogy azokban az esetekben ahol az Alaptörvény, vagy más sarkalatos törvény illetve

Ptk. IV. könyvében kerültek szabályozásra.
5	1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
1	A tanulmány a szerző által az ELTE JTI Családjogi szakjogász képzésben elkészített szakdolgozatának
felhasználásával készült

6	1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

2	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 370. old.

8	A szerződések általános szabályainak feldolgozása és az általános szabályoknak a házassági vagyonjogi
szerződésekkel összefüggő szabályaival a szerző külön tanulmányban kíván foglalkozni.

3

 z Új Ptk. a 2013. évi CCLII. törvénnyel számos helyen módosításra került, még a hatályba lépést
A
megelőzően

4	Weiss Emília: Az új Polgári Törvénykönyv és a családjogi viszonyok szabályozása (Filó Erika (szerk.):
Emlékkönyv Pap Tibor professzor halálának 25. évfordulójára 172. old., a szerző saját maga által készített
elméleti jellegű és Kőrös András által készített gyakorlati jellegű tanulmányra utal)

—

4

—

7	2013. évi V. törvény Első, Negyedik és Hatodik könyve

9	Kőrös András (szerk.) Polgári jog Családjog 21. old.
10	Az új Ptk. 1:2 § (1) bekezdése
11	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 23. old

—

5

—
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az új Ptk. kifejezetten nem állapít meg szabályokat, ott az adott jogszabály alkalmazása során –

sz á m
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megkötésekor, mind a szerződés megkötését követő időszakban kötelesek a hivatkozott alapelvi

amennyiben annak tárgya az új Ptk. szabályozási körébe vonható – az új Ptk.-nak megfelelő és

rendelkezések megtartására. Az alapelvi rendelkezések sérelmével megkötött szerződésre, vagy

Magyarország alkotmányos rendjével összhangban álló értelmezés az irányadó.

annak egyes rendelkezéseire adott esetben az érvénytelenség jogkövetkezménye alkalmazható.

A jóhiszeműség és tisztesség elve [(1:3. §)] megköveteli, hogy a jogok gyakorlása és a

Az új Ptk. 1:5. §-a rögzíti a joggal való visszaélés tilalmának alapelvét az (1) bekezdés deklarálja,

kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően

hogy a törvény tiltja a joggal való visszaélést. A törvényjavaslat miniszteri indokolása kifejti,

kötelesek eljárni. Ez az alapelv etikai megalapozottságú általános és objektív zsinórmértéket

hogy „a Javaslat az alanyi jogok szabad gyakorlásának elvéből indul ki. Elvi korlátként – a Ptk.-

fogalmaz meg a polgári jogi viszonyokban követendő eljáráshoz, és a felek kölcsönös bizalmának

hoz hasonlóan – az egész törvénykönyvön végigható közös elvként fogalmazza meg ugyanakkor a

12

E rendelkezésnek a családi jogviszonyok területén sajátos értelmezési

joggal való visszaélés tilalmára vonatkozó általános tételt. A joggal való visszaélés meggátolja az

keretet ad az, hogy a felek között érzelmi kapcsolat, érzelmi közösség és családi kapcsolat van,

adott alanyi jog érvényesülését. A kontinentális jogrendszerek mintájára (és a Ptk.-hoz hasonlóan)

ami feltételezi a tisztességet és a jóhiszeműséget. Más lehet a helyzet azokban az esetekben, ahol

a Javaslat tudatosan vállalja ezt a megoldást, tisztában van ugyanakkor azzal, hogy az egyes alanyi

a házastársak között megszűnt az életközösség és a vagyonközösségük felszámolása körében

jogok és a velük történő visszaélés módozatai jelentősen különböznek egymástól. Az alapvető

garanciáját jelenti.

13

kötnek egymással megállapodást . A jóhiszeműség és tisztesség elvének, mint alapelvnek,

kiindulópont változatlan: a joggal való visszaélés kivételes jelenség az alanyi jogok gyakorlásánál,

törvényi szabálynak a betartása valamennyi jogalany törvényes kötelezettsége. Kérdés, hogy a fél

az adott alanyi jog gyakorlásának a jog elvárásaival szembehelyezkedő módja valósítja meg a

rosszhiszeműsége, vagy éppen az adott szerződési feltétel tisztességtelensége hogyan értékelendő,

visszaélést. Meghaladottnak tekinti a Javaslat a Ptk.-nak a joggal való visszaélés fogalmi határaira

vagy éppen bizonyítható egy olyan tartós kapcsolatban, amely általában elsősorban érzelmi

vonatkozó tételes (részben példálózó) feltételeit, és maga nem is határoz meg ilyen fogalmi jegyeket,

elemekre épít, de legalábbis érzelmi elemekkel átszőtt. További kérdést vet fel az is, hogy az adott

hanem a bírói gyakorlatra bízza azok kimunkálását. Ugyanezért nem kapcsolja kifejezetten össze

magatartás vagy szerződési feltétel értékelése során mi lehet az értékelés kiindulási alapja. Az

a Javaslat a joggal való visszaélés tilalmát a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével.”

adott magatartást, szerződési feltételt, a magaratás tanúsításakor vagy a feleknek a szerződés

15

Az új Ptk. 1:5. § (2) bekezdése szerint ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt
nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös

megkötésekor megvolt szándéka, érdeke alapján kell-e értékelni.
Véleményem szerint a hivatkozott rendelkezés általános zsinórmértékként szolgál, és a feleknek

méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve,

a szerződés megkötésekor megvolt tényleges szándékának ismeretében lehet megállapítani, hogy

hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A törvényjavaslat miniszteri indokolása

az adott szerződési feltétel tisztességesnek minősül-e. Emellett az adott magatartás értékelésekor

kifejezetten utal arra, hogy „az elmúlt másfél-két évtized ítélkezési gyakorlata (szemben a korábbi

nem mellőzhetők annak előzményei (a szerződés megkötésekor megvolt szándék, és a felek későbbi

judikatúrával) a kívánatos önmérsékletet mutatja a joggal való visszaélés megállapításánál. A

magatartásának indítékai) sem.

visszafogottság mindenképpen indokolt, figyelemmel arra, hogy a polgári jogi szabályok elsősorban

Az új Ptk. 1:3. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti

védik és támogatják az alanyi jogok érvényesülését, és csak visszaélésszerű esetben gátolják

az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél

meg azok gyakorlásának konkrét módját. A bírói gyakorlat jórészt kidolgozta a visszaélésszerű

okkal bízhatott. Ez a rendelkezés a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközőnek tekinti

joggyakorlás tartalmi határait. Különösen fontos e korlátok szem előtt tartása arra tekintettel,

és a generálklauzula sérelmének kiemelt példájaként külön szabályozza a venire contra factum

hogy a családjog szabályai is a törvénykönyvbe integrálódtak, és e szabályokkal kapcsolatban

proprium ősi, igen sok mai magánjogban elfogadott tételét. Ez azt jelenti, hogy nem megengedett

a bírói gyakorlat eddig is – helyesen – tartózkodó volt a joggal való visszaélés megállapításával

14

az olyan joggyakorlás, amely ütközik a jogosult korábbi magatartásával.

E két utóbbi

kapcsolatban. A jogszabály által megkívánt jognyilatkozatnak bírósági ítélettel történő pótlása

rendelkezéseknek különös jelentősége van olyan tartós - sokszor „életfogytig tartó” - jogviszonyok

erőteljes beavatkozás a magánautonómia körébe. A Javaslat ezért csak végső lehetőségként tartja

esetében, mint a házastársak közötti vagyonjogi kapcsolat. Amennyiben a házastársak vagyoni

fenn a bíróságnak ezt a jogát”.

16

viszonyaikat szerződéssel rendezik, mind a szerződés megkötése előtt, mind a szerződés

12	Gárdos Péter (szerk.) Kézikönyv az új Polgári Törvénykönyvhöz 85. old.
13	A dolgozatban részletesen nem térek ki a szűkebb és a tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi
szerződés elhatárolására.

15	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 377. old

14	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 375. old

16	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 377. old

—

6

—

—

7

—
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Az új Ptk. a Bevezető rendelkezések közül kihagyja az utaló magatartás tényállását, és azt –
lényegét megfelelően tükrözve és szerepének valódi jelentőségét arányosan juttatva kifejezésre – a
kötelmi jogi könyvben: a kötelemfakasztó jogi tények között helyezi el.

17

sz á m
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egységes szerkezetbe foglalt normák módszerbeli homogenitása, a termnológiai egység, a tömörítés
és a rövidítés lehetőségei - megkönnyítik a jogalkalmazást.

19

Ezen indokok alapján beépítésre

kerültek az új Ptk. tervezetében a családjogi rendelkezések is annak hangsúlyozása mellett, hogy

Ezzel kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a mindennapi élet során a házastársak

a családjogi szabályok alkalmazása sajátos alapelveket követel meg. Ezért a kodifikáció során

által megkötött megállapodások egy speciális - a törvény által házassági vagyonjogi

felmerült annak igénye, hogy az integrált, sokfajta életviszonyt átfogóan szabályozó törvénykönyv

szerződésként [új Ptk. 4:34 §-4:36. §] el nem ismert - mindenki által ismert és sokak által

családjogi könyvének alkalmazása során speciális alapelveket kell alkalmazni. Ennek megfelelően

követett gyakorlata a ráutaló magatartással létrejövő, vagy éppen megszűnő, esetleg módosuló

az új Ptk. negyedik könyve alapelvek rögzítésével kezdődik.

jogviszonyok köre. Ezen megállapodások gyakran olyan szabályokat tartalmaznak, amelyek
elérik, sőt meghaladják a házassági vagyonjogi szerződés tartalmának szintjét. Elég, ha csak

Ezen alapelvek jelentőségét az adja, hogy rögzítésükkel a családjog megőrizte relatíve
önállóságát a polgári jog szabályai közé történő integrálást követően is.

arra a gyakran előforduló esetre gondolunk, amelyben a felek (házastársak) között kialakult

A Családjogi Könyv nem ismétli meg a polgári jognak azokat az alapelveit, amelyek az új Ptk.

gyakorlat, szokás alapján a keresményüket (szerzeményüket) külön kezelik, a jog nyelvére

Első Könyvében, a polgári jog általános – családi viszonyokra is kiható – alapelveiként kerültek

lefordítva a vagyonelkülönítés rendszerét alkalmazzák a maguk által megszerzett keresményük

megfogalmazásra (jóhiszeműség és tisztesség, joggal való visszaélés tilalma, saját felróható

vonatkozásában, a közösen megszerzendő vagyontárgyakhoz és a kiadásokhoz - a ráutaló

magtartásra hivatkozás tilalma).

magatartással létrejött megállapodásuknak megfelelően-

20

Nem sorolja fel továbbá azokat az alapelveket sem, amelyeket

a különvagyonukból pedig egyenlő

más jogszabály, vagy az Alaptörvény rögzít. Így nem tartalmazza a családjog alkotmányos

arányban járulnak hozzá. Kérdés, hogy ezeket a megállapodásokat az új Ptk. alapján kialakuló

alapelveit, és a házastársakat, a szülőket megillető, illetve a gyermeki jogokat sem (kivéve a

bírói gyakorlat hogyan kezeli.

gyermek érdekeinek fokozott védelmét és a családban nevelkedéshez fűződő jogot).

Az utaló magatartás kötelemfakasztó jellegének a harmadik személyekkel megkötött
ügyletek vonatkozásában az ügylet megkötésében részt nem vevő házastárs magatartásának
18

Témánk szempontjából a házastársak egyenjogúságának elve [4:3. §], és a méltányosság és a
gyengébb fél védelmének elve [4:4. §] érdemel kiemelést.

megítésésében is jelentősége lehet, hiszen az új Ptk. 4:45. § (2) bekezdése szerint az egyik házastárs

Az Országgyűléshez beterjesztetett, a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú

által a vagyonközösség fennállása alatt kötött szerződéshez a másik házastárs által megkívánt

törvényjavaslat indokolásában a kodifikáció során kiérlelt elképzelések tükröződnek vissza. Az

hozzájárulás nincs alakszerűséghez kötve. Ez a szerződés az új Ptk. szerint nem házassági

indokolás rögzíti, hogy a házastársak egyenjogúságának elve egyrészt a jogok és kötelezettségek

vagyonjogi szerződés, hiszen más a felek személye, a szerződés tárgya, más lehet az alakja stb.

egyenlőségét, másrészt a család ügyeiben való közös döntés jogát foglalja magában és áthatja a

Azonban a házastársak vagyoni viszonyait mindenképpen érinti a megkötött ügylet. A

házastársak személyi, továbbá vagyoni viszonyaira vonatkozó rendelkezéseket éppúgy, ahogy

4:45. § (2) bekezdése szerint a hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. A kötelem viszont

a házastársakra, mint szülőkre vonatkozó szabályokat. Az egyenjogúság alapvető tartalma, hogy

akkor is létrejön, ha a házastárs nem járul hozzá az adott szerződéshez, „csak” a felek személye és

egyik házastársnak sincs hatalma a másik személye és vagyona felett, és nem élvezhet előjogokat

a felelősség mértéke lesz más, mint lenne a házastárs hozzájárulása esetén. A ráutaló magatartás

a szülői felügyeleti jogok területén a másikkal szemben sem a házasság fennállása alatt, sem annak

- ez esetben az ügylet megkötésében részt nem vevő házastársnak a ráutaló magatartással

megszűnésekor. Az alapelv szoros összhangban van az Alaptörvény XV. cikkének (3) bekezdésében

történt hozzájárulás megadásának, vagy a ráutaló magatartás hiánya esetén a hozzájárulás

foglaltakkal, a nők és férfiak egyenjogúságának alapelvével. A fenti gondolatmenethez a magam

megtagadásának - kötelemfakasztó jellege az ügyletben részt nem vevő házastárs vonatkozásában

részéről annyit mindenképpen hozzáfűznék, hogy az alapelv a házasság megszűnésekor történő

van meg. Ennek a hozzájárulásnak az ügyletben részt vevő házastárs és a harmadik személy

vagyonmegosztás kérdésében is biztosítja az egyenjogúságot. Ennek azért lehet különös

vonatkozásában inkább az ügyletben részt vevők személye és azok felelősségének határait jelöli

jelentősége, mert véleményem szerint a jogalkalmazóknak ezt az alapelvet a vagyonközösség

ki. Azaz az ügylet megkötésében részt vevő házastárs felelősségének határait alakítja az ügylet

felszámolásakor is érvényre kell juttatni. A házassági életközösség alatt egyenrangú felek által

megkötésében részt nem vevő házastárs utaló magatartása, vagy annak hiánya.

közösen szerzett vagyon megosztása során biztosítani kell a felek egyenjogúságát a házasság

A kodifikációs bizottság által összeállított javaslat abból indult ki, hogy a törvénykönyv

21

megszűnését követően is (tulajdonképpen az alapelv házasságon túli hatásáról van szó, mert a

tartalmi határait elvben addig helyes tágítani, amíg a kodifikáció pozitív hatásai - mint például az
19	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 19. old
17	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 375. old

20	Vékás Lajos (szerk.) Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez 396. old

18	Rendelkezés a közös vagyonnal a vagyonközösség fennállása alatt

21	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 462-463. old.

—
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házastársak közötti vagyoni viszonyok rendezéséről van szól). Az egyenjogúság elve természetesen

a megállapodások jelentős hányada egyoldalú, néhány esetben kifejezetten méltánytalan

nem jelenti azt, hogy akár a házastársi kapcsolatban, akár a szülők közötti jogviszonyban

rendelkezést tartalmaz. Ennek oka sok esetben az, hogy a jogi képviselő tevékenységét a

ne kerülhetne sor – a törvényben meghatározott esetekben – valamelyik házastárs jogainak

megbízásban meghatározottaknak megfelelően látja el és annak érdekét köteles képviselni, akitől a

korlátozására, ha azt a másik házastárs a család és a gyermek védelme indokolja.

22

Külön alapelvként nevesítette a törvényjavaslat a méltányosság és gyengébb fél védelmének

megbízást kapja. Abban az esetben, ha csak az egyik fél adja a megbízást, akkor a megbízó érdekei
szerint kell eljárnia.

elvét. A miniszteri indokolás kiemeli, hogy a Csjt. csak a házastársak vagyoni viszonyainak

Sok esetben az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyengébb félnek nincs lehetősége

rendezése körében tartalmaz szabályt a méltányosságra. Az indokolás szerint a méltányos rendezés

(pénze), hogy jogi képviselőt vegyen igénybe. Az új Ptk. alapelvei feloldják ezt a nyilvánvalóan

elvének azonban valamennyi családjogi jogviszonyban érvényesülnie kell, hiszen a családi

méltánytalan helyzetet. Az alapelvek rögzítésével a jövőben megnyílik annak lehetősége, hogy

viszonyok rendezése során fordulhat elő leginkább, hogy a jog betűjéhez való szigorú ragaszkodás

valamennyi fél számára megfelelő kiegyensúlyozott, szükség esetén méltányos megállapodások

méltánytalansághoz vezethet. A méltányosság érvényesítése természetesen nem a jogszabállyal

születhessenek.

szemben történik, hanem annak az eset egyedi körülményeihez mért, a felek méltányos érdekeit
kölcsönösen mérlegre tevő alkalmazásában valósul meg. Hátterében az áll, hogy a családi

II. A Családjogi Könyvről általában

kapcsolatok bonyolult szövedékébe a jogalkalmazó nehezen lát bele, és a bizonyítás is nehezebb,
A kodifikációs folyamat eredményeképpen a családjogi szabályok az új Ptk.-ba integrálódtak ugyan,

mint az üzleti élet viszonyaiban.
A méltányosság alkalmazása a családjogban érintett felek szempontjainak kölcsönös

de a családjog rendszere viszonylagos függetlenségét megőrizte. Ezt támasztja alá az is, hogy a

figyelembevételét jelenti, akár szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról, tartási követelés

Negyedik Könyv Első része speciális, a családjogi könyvre alkalmazandó alapelveket fogalmaz

elbírálásáról, házassági vagyonjogi igények rendezéséről van szó (utóbbi esetben pl. annak

meg, amelyekről már az előző részben említést tettem. Emellett a negyedik könyv szerkezete és

értékelését, hogy a házastársak egymással szemben nem kötelesek elszámolásra az életközösség

a rendelkezések mennyisége is az átgondolt koncepciót, a szabályozás kiérleltségét mutatja. A

fennállása alatt).

23

Második rész a házassággal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A Harmadik rész az élettársi

Szorosan összefügg a méltányossággal az érdekei érvényesítésében gyengébb fél védelme. Ez
az elvárás a koránál, egészségi állapotánál, lehetőségeinél fogva segítségre szoruló, kiszolgáltatott

kapcsolat családjogi hatásait szabályozza, a Negyedik rész a rokonságra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza, míg az Ötödik rész a gyámság szabályait foglalja össze.

fél helyzetének megfelelő figyelembe vételét jelenti. Lényegében mind a méltányosság, mind a

A továbbiakban Családjogi Könyv azon rendelkezéseit emelném ki, amelyeknek a házassági

gyengébb fél védelme, mint egymással szorosan összetartozó alapelvek azt kívánják kifejezésre

vagyonjogra hatása lehet. Ilyen koncepcionális, alapvető rendelkezés a második részben a házasság

juttatni, hogy a családjogi jogvitákban a jogalkalmazónak törekednie kell a viták kulturált,

létrejöttének feltételeire vonatkozó szabályok.

lehetőség szerint minden érintett félnek megbékélést hozó rendezésére.

24

Az új Ptk. 4:5. § (1) bekezdése szerint házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi

Kiemelten felhívnám a figyelmet az indokolásban a „jogalkalmazó” kifejezésre. Ezzel a

és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat

megfogalmazással egyértelművé teszi a jogalkotó azon szándékát, amely szerint az alapelvek

feltételhez vagy határidőhöz nem köthető. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a házasság az (1)

alkalmazása nem kizárólag a bíróság feladata, hanem valamennyi jogalkalmazó (így a felek jogi

bekezdésben foglalt feltételek hiányában nem jön létre. A nemlétező házasságot úgy kell tekinteni,

képviselői, közjegyzők és más hatósági jogalkalmazó, továbbá általában valamennyi érintett).

mintha meg sem kötötték volna.

Véleményem szerint az érintett feleknek szintén kötelezettsége az alapelvek alkalmazása

A fentiek szerint az új Ptk. a házasság létrejöttének feltételeit – azokat a tényezőket, amelyek

valamennyi az új Ptk. negyedik könyvében szabályozott jogviszonyban, ugyanis az alapelvek

nélkül a házasság nem jön létre - együtt tartalmazza. Ez a megoldás – a Csjt. szabályozással

elhelyezéséből fakadóan azokat a Családjogi könyv valamennyi rendelkezése vonatkozásában

szemben – markánsan elkülöníti egymástól a nemlétező és a létező házasságot, ami gyakorlati

alkalmazni kell. Ebből következően a valamennyi esetben vizsgálni kell, hogy a felek az alapelvek

szempontból az eltérő jogkövetkezmények miatt fontos: az érvénytelen házassághoz ugyanis

rendelkezéseit megállapodásaik során megfelelően érvényre juttatják-e. Tapasztalataim szerint

számos ún. maradék-joghatás fűződik, míg a nemlétező házasság semmiféle joghatás kiváltására
nem alkalmas.

25

22	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 29. old.
23	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 31. old
24	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 463. old.

—

10

—

25	Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 193. old.

—
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rendszerben irányadóak (a vagyoni szabályok időbeli hatálya, érvénytelen házasság vagyonjogi
következményei).

28

Az új Ptk. 4:21. § (2) és (3) bekezdése szerint „(2) A bíróság a házasságot az (1) bekezdésben

Az új Ptk. 4:35. § (1) bekezdése a vagyonjogi rendelkezések időbeli hatálya körében akként

foglalt körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson

rendelkezik, hogy a törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is,

alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt. Ez azt jelenti, hogy törvényes

(3) A házasságnak a (2) bekezdés szerinti felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak
a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti

házassági vagyonjogi rendszer az életközösség létrejöttétől hatályosul akkor is, ha a házastársak
a házasságkötés előtt az élettársi kapcsolat jogi kritériumai szerint éltek együtt.

29

kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint – ez iránti

Azt egyrészt a törvény ezen rendelkezése sem zárja ki, hogy felek szerződéssel a törvény

igény esetén – a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság

rendelkezéseitől eltérően rendezzék a házasságkötést megelőző élettársi kapcsolat során

jóváhagyta.”

keletkezett vagyon sorsáról, másrészt a szabály arra az esetre vonatkozik, ha a felek között a

A törvény tehát nem követeli meg a házastársaktól a sokkal bonyolultabbá és időigényesebbé
vált vagyoni kérdésekben való megegyezést ahhoz, hogy egyszerűbben elválhassanak.

26

törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül. Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy amennyiben
a felek szerződésükben a törvényes vagyonjogi rendszer alkalmazásáról rendelkeznek, akkor
is törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül, azaz ilyen esetben is alkalmazni kell a törvény

III. A házassági vagyonjog új szabályairól

rendelkezéseit. Ebből következően a szerződés esetleges eltérő rendelkezései ellenére a törvényes
vagyonjogi rendszer szabályait a házasságot megelőző élettársi kapcsolatra nem lehet alkalmazni.

A VI. címben szabályozott házassági vagyonjog rendelkezéseire térve az általános rendelkezések

A megoldás ilyenkor az lehet, ha a felek házasságkötés előtt, mint élettársak – és nem házasulók –

között az első rendelkezés a házastársak vagyoni viszonyainak szabályozására –a házassági

rendelkeznek a vagyon sorsáról.

életközösség időtartamára – a szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződés
elsődlegességét deklarálja. A 4:34 § (2) bekezdésének kiegészítő szabályai szerint a törvényes

A bekezdés második mondata vélelmet állít fel arra, vonatkozóan, hogy a házasság megkötésével
az életközösség létrejöttét vélelmezni kell.

vagyonjogi rendszer csak akkor érvényesül, ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően

Az új Ptk. 4:35. § (2) bekezdése szerint „Az életközösség átmeneti megszakadása a törvényes

nem rendelkezik. Azaz a felek szerződésükben is jogosultak egyrészt házassági életközösségük

vagy a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer folyamatosságát nem érinti, kivéve, ha a felek

egész tartamára valamennyi vagyoni viszonyukra a törvényes vagyonjogi rendszer szabályait

között vagyonmegosztásra került sor.” Ez az jelenti, hogy az életközösség átmeneti megszakadása

kikötni, másrészt a házassági vagyonjogi szerződésben foglalt szabályok mellett bizonyos vagyoni

– ha a felek között vagyonmegosztásra nem került sor – a szerződésben kikötött, illetve a

kapcsolataik rendezésére is alkalmazhatják a törvényes vagyonjogi rendszert. Emellett a törvény

törvény alapján fennálló vagyonjogi rendszer folyamatosságát nem érinti. Természetesen a felek

rendelkezéseiből az vezethető le, hogy a házassági vagyonjogi szerződés által nem szabályozott

szerződésben ezt a kérdést is eltérően rendezhetik.

kérdések tekintetében a törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül.

A normaszöveg mennyiségi változása jelentős részben a bírói gyakorlatban évtizedek alatt

A törvény egyrészt változatlanul fenntartotta a házassági vagyonjogi szabályok diszpozitív

kialakított jogtételek beemelése a jogszabályba.

30

Ez a szerződések alakiságainak a szabályozásán

jellegét és – törvényes vagyonjogi rendszerként – (az egyes vagyontárgyak rendeltetésére való

is látható, hiszen a korábbi szabályokat egyértelműsítve a tágabb értelemben vett házassági

tekintet nélkül) a reálszerzés elvén alapuló vagyonközösségi rendszert, valamint a házassági

vagyonjogi szerződés alakiságainak követelményeit is rögzíti a 4:41. § (1) bekezdésben: A

vagyonjogi szerződés intézményét, másrészt a házassági vagyonjogi szerződés keretei között adott

házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási

kifejezett jogi lehetőséget nem csupán a közös és különvagyontárgyak körének, hanem a törvényes

és kölcsönszerződése és a házastársak közötti tartozáselismerés akkor érvényes, ha közokiratba

vagyonjogi rendszertől eltérő, valamely alternatív rendszer megválasztására.

27

Az általános rendelkezések egyrészt meghatározzák a törvényes és a szerződéssel

vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingók
szokásos mértékű ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént.

kikötött vagyonjogi rendszer egymáshoz való viszonyát, másrészt valamennyi vagyonjogi

28	A T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 475.old.
26	A Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat 468. old.

29	A T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 475.old

27	Csűri Éva Katalin: A társasági részesedések a házassági vagyonjogban 52. old.

30	Gárdos Péter (szerk.) Kézikönyv az új Polgári Törvénykönyvhöz 200. old
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Ugyancsak a korábbi gyakorlati elemek miatt finomították annak a szabálynak a
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III. 1. A
 házassági vagyonjogi szerződés megkötésének feltételei,
a szerződés alakja és nyilvántartása

tartozásnak a közös vagyonhoz vagy a különvagyonhoz tartozását érinti, vagy e vagyonok
arányát módosítja, a szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik

Új elem, hogy a jövőben a szerződés megkötésére csak személyesen kerülhet sor, és ettől a

személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés alapján a közös vagy

szabálytól érvényesen nem lehet eltérni. Ez a szabály mind a házasulók mind a házastársak

a különvagyonhoz tartozik. [4:41. § (2) bek.]. Az idézett rendelkezésből az is kitűnik, hogy a

vonatkozásában kötelező elem [4:64. §. (1) bek.].

korábbi bírói gyakorlattal összhangban a házastársak ún. belső jogviszonyát nem érinti az,

Emellett a törvény beemeli a Ptk. szabályai közül a tizennyolcadik életévet be nem töltött

hogy a harmadik személy tudta-e vagy tudnia kellett volna-e, hogy a vagyontárgy a szerződés

illetve korlátozottan cselekvőképes felek szerződésének érvényességéhez szükséges gyámhatósági

alapján a közös vagy a különvagyonhoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy a korábbi bírói gyakorlattal

jóváhagyás intézményét a 4:64. § (2) bekezdésébe, amely szerint a házassági vagyonjogi szerződés

összhangban a törvény megkülönbözteti a felek belső egymás közti és kifelé, harmadik személyek

érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a házastárs a tizennyolcadik életévét

felé fennálló jogviszonyát.

nem töltötte be vagy cselekvőképességében a vagyoni jognyilatkozatok tekintetében részlegesen

Az új Ptk. az ún. alternatív vagyonjogi rendszerek szabályait a házassági vagyonjog szerződés

korlátozott.

szabályai közé iktatja be. Nem tartja ugyanis szükségesnek, hogy néhány alapvető, az adott

A házassági vagyonjogi szerződés alakja tekintetében nincs változás, a 4:65. § (1) bekezdés

rendszerre karakterisztikusan jellemző rendelkezésen kívül több külföldi jogrendszerhez

szerint a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által

(például francia Code Civil, német BGB) hasonló aprólékos szabályozást adjon egy-egy vagyonjogi

ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

rendszerre.

31

33

Új elem viszont, hogy a 4:65. § (2) bekezdése szerint a

szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi

Az új Ptk. 4:63. § (1) bekezdése szerint a házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók

szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy

és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi

a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama

A szerződés megszűnése harmadik személlyel szemben attól az időponttól hatályos, amikor

alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.

a szerződést a nyilvántartásból törlik, vagy a harmadik személy a szerződés megszűnéséről

A (2) bekezdés szerint a felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott

tudomást szerez [új Ptk. 4:74. § (4) bek.]. Itt jegyezném meg, hogy a nyilvántartásba való bejegyzés

részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes

és a nyilvántartásból való törlés nyilvánvalóan csak deklaratív aktus lehet, hiszen a szerződés

vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja.

érvényességének nem feltétele a bejegyzés. A felek abban azonban megállapodhatnak, hogy a

Az idézett rendelkezés a felek szerződéskötési szabadságát mintegy kiteljesítve a házassági
vagyonjogi rendszer választásának lehetőségét is megadja. Másrészt biztosítja azt is, hogy

szerződésük hatálybalépésének feltétele a nyilvántartásba való bejegyzés, továbbá a szerződés
megszüntetésének hatályát szintén köthetik a felek a nyilvántartásból való törléshez.

vagyonuk meghatározott részei tekintetében (amely lehet akár egyik, vagy másik fél külön

A törvény rendelkezései szerint tehát egyrészt nem érvényességi feltétele a szerződés a

vagyona, akár közös vagyona, vagy bármelyik említett vagyon bizonyos része) eltérő szabályokban

regisztrációja, másrészt a szerződés annak megkötésével – amennyiben az érvényesen létrejön - a

állapodjanak meg. Az elmondottak ellenére „ha az eltérést e törvény nem tiltja” fordulat a Csjt.

felek között –az ún. belső jogviszonyukban - hatályosul.

gyakorlatától eltérően azt sejteti, hogy vannak olyan törvényi korlátok, amelyek a diszpozitivitást

Amellett, hogy a szabályozás nem teszi kötelezővé a házassági vagyonjogi szerződések országos
nyilvántartásába történő bevezetését, a szerződés harmadik személyekkel szemben akkor is

korlátozzák.
A házassági vagyonjogi szerződés jogintézménye a Családjogi Könyvben nyer szabályozást, de

hatályos, ha annak fennállásáról és tartalmáról a harmadik személy tudott, vagy tudnia kellett. Az

ez nem változtat azon, hogy jogi jellegét tekintve szerződés, ezért speciális szabályozás hiányában

új szabályozás érdeme, hogy abban az esetben, ha szerződés regisztrációja megtörténik, később a

– természetesen – vonatkoznak rá a szerződésnek a Kötelmi jogi Könyvben rögzített általános

harmadik személy nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott a szerződés tényéről. A nyilvántartás

szabályai.

32

34

részletesebb szabályozása – a szabályozási koncepcióban foglaltakkal ellentétben – elmaradt.

31	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 207. old.
32	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 218. old.

—

14

—

33	Megjegyzem, hogy a korábbi elképzelések szerint közokirati kényszer bevezetésére került volna sor.
34	A nyilvántartásra vonatkozó szabályozás nagymértékben befolyásolja a harmadik személyek lehetőségeit. E
szabályokról a dolgozat megírásakor még nincs információ.

—
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Ha a házastársak vagyonjogi szerződésben vagyonukról haláluk esetére rendelkeznek, e
rendelkezésre a közös végrendelet szabályait kell alkalmazni [4:67. § (3) bek.]. Ez a rendelkezés
szabály a Hetedik Könyvben szabályozott öröklési szabályokra utal.

35

sz á m
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életközösség átmeneti megszakadása a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer folyamatosságát
nem érinti, kivéve, ha a felek között vagyonmegosztásra került sor.
További kérdéseket vet fel, hogy mi a helyzet akkor, ha a szerződés tárgya az is (vagy csak arról

A házassági vagyonjogi szerződések mellett az új Ptk. a közös vagyon megosztása tárgyában

rendelkezik a szerződés), hogy a jövőben, a házassági életközösség megszűnését követően a felek

kötendő szerződések alakiságait is szabályozza. A 4:57. § (2) bekezdése alapján a szerződés

hogyan számolnak el egymással és a valóságban egyező akarattal ettől a megállapodástól eltérnek.

akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez

Viszont a házassági vagyonjogi szerződés nem szűnhet meg a kötelező alakiságok nélkül akként,

a rendelkezés nem vonatkozik a közös vagyonhoz tartozó ingók megosztására, ha a megosztást

hogy az annak megfelelő állapot a felek egyező akaratából létrejön.

38

végrehajtották. A házassági vagyonjogi szerződéssel ellentétben nem találunk kifejezett

A 4:66. § (2) bekezdése szerint a szerződés módosítására és megszüntetésére a szerződés

rendelkezést arra, hogy ezt a típusú szerződést a felek csak személyesen köthetnék meg, ezért az

létrejöttére vonatkozó érvényességi és hatályossági szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

ilyen szerződésekre nézve – véleményem szerint - az új Ptk. általános szabályait kell alkalmazni.

Továbbra is alkalmazhatónak tartom azt a módszert, hogy - a törvényi szabályoknak megfelelő

Másrészt a közös tulajdonban lévő ingók megosztására vonatkozóan más jogszabály előírhat

alakban – a megkötött eredeti szerződéstől eltérő alakban is módosítható, megszüntethető a

speciális alaki kellékeket, amelyek megtartása nélkül a szerződés adott esetben nem éri el a célzott

házassági vagyonjogi szerződés.

joghatást.

36

A törvény szabályozza a szerződés megszűnésének további eseteit is. A 4:74. § (1) bekezdése
szabályozza egyrészről a házassági vagyonjogi szerződés felbontásának esetét, amely felbontásra az

III. 2. A házassági vagyonjogi szerződés módosítása és megszüntetése

életközösség megkezdése előtt kerülhet sor, illetve a szerződéstől bármelyikük elállhat.

A törvény a korábbi szabályozással ellentétben rendelkezik a házassági vagyonjogi szerződés

szerződést a jövőre nézve szüntethetik meg. A megszüntetés alakiságaira a fentiek irányadóak. A

módosításáról és megszüntetéséről is. Tehát a korábbiaknak megfelelően a házastársak nincsenek

törvény viszont nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy a szerződés felmondására sor kerülhet-e,

elzárva attól, hogy a házassági vagyonjogi szerződést - a szerződés létrejöttére vonatkozó szabályok

ha igen akkor e felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható érvényesen (az életközösség

Az (1) bekezdés második mondata szerint a házassági életközösség fennállása alatt a felek a

szerint a házassági életközösség fennállása alatt bármikor módosítsák, vagy megszüntessék.

37

megkezdését követően, van-e lehetőség a felmondásra, vagy sem). Ugyan a (3) bekezdés rendelkezik

A 4:66. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a házassági életközösség fennállása alatt a

a felmondásról, de abból csak az következik, hogy ha nincs szerződésben kikötött lehetőség a

házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik. Ebből következően az életközösség

szerződés felmondására, akkor felmondásra a törvény rendelkezései alapján nem kerülhet sor.

megszűnését követően nincs lehetőség a szerződés módosítására, vagy megszüntetésére. Az

A törvény „egyiküknek a szerződésben biztosított felmondási joga folytán” kitételéből tehát az a
következtetés vonható le, hogy amennyiben a felek a felmondás lehetőségét a szerződésben nem
szabályozzák, akkor arra nincs törvényes lehetőség. Ezzel azonban nem kapunk választ arra a

35	új Ptk.7:23. § [Közös végrendelet]
	(2) Házastársaknak az életközösség fennállása alatt készített, ugyanabba az okiratba foglalt írásbeli
végrendelete érvényes, ha
	a) sajátkezűleg írt végrendelet esetén az okiratot az egyik végrendelkező elejétől végig maga írja és aláírja, a
másik végrendelkező ugyanabban az okiratban sajátkezűleg írt nyilatkozatban kijelenti, hogy az okirat az ő
végakaratát is magában foglalja, és nyilatkozatát aláírja;
	b) más által írt végrendelet esetén a végrendelkezők egymás és a tanúk együttes jelenlétében írják alá az
okiratot,vagy mindkét végrendelkező egymás és a tanúk együttes jelenlétében külön nyilatkozik arról, hogy
az okiraton szereplő aláírás a sajátja; vagy
	c) a házastársak közvégrendeletet tettek.
	(3) A több különálló lapból álló más által írt közös végrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos
	sorszámozással látták el, továbbá ha minden lapját a végrendelkezők és mindkét tanú aláírta. A sajátkezűleg
írt közös végrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, és minden
lapját a másik végrendelkező aláírta.
36	Ilyen szabályt tartalmaz például az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm.
rendelet 41. § (1) bekezdése, amely szerint jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésének – ha törvény
másként nem rendelkezik – olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a hiteles
másolata (a továbbiakban együtt: okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy
tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést
megengedő nyilatkozatot a lajstromba bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről
(bejegyzési hozzájárulás). A bejegyzési hozzájárulást a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal
azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja.
37	Dr. Kőrös András „Fontolva haladás” az új Ptk. Családjogi Könyve 4. rész: A házassági vagyonjogi szerződés
Családi Jog IV. évf. 1. sz. 13.old

—
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—

kérdésre, hogy amennyiben felmondási jogot kötöttek ki, az érvényesen mikor és milyen feltételek
mellett gyakorolható. Ezért - álláspontom szerint – ilyenkor az adott szerződés tartalma és a
kötelmi jog általános szabályai alapján dönthető el, hogy mikor és milyen feltételekkel gyakorolható
a felmondás joga.
A törvény akként rendelkezik, hogy megszűnés időpontjától az életközösség fennállása alatt a
házastársak vagyoni viszonyaira a házastársi vagyonközösség szabályait kell alkalmazni a közös
megegyezésen alapuló megszüntetés és a felmondással történő megszűnés esetén. Azaz arra
már nincs törvényes lehetőség, hogy a felek újabb szerződést kössenek. Azt viszont a törvény
nem rendezi, hogy a felek által módosított szerződésnek milyen tartalma lehet. Így a szerződés
módosításának tartalmi korlátja egyfelől a megszüntetéssel azonos tartalmi rendelkezés, másfelől

38	Dr. Kőrös András „Fontolva haladás” az új Ptk. Családjogi Könyve 4. rész: A házassági vagyonjogi szerződés
Családi Jog IV. évf. 1. sz. 14.old

—
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a harmadik személyek védelmének speciális rendelkezései [4:67.§], harmadrészt az új Ptk.

vagy a törvényben meghatározott vagyonjogi rendszerek szabályait – amennyiben azok

semmisségi szabályai, valamint –annak bíróság előtti érvényesítése esetén - az érvénytelenség.

alkalmasak arra és azt a törvény nem zárja ki – egymással vegyíthetik.

Kérdés, hogy mi történik a megszűnés egyéb eseteiben? Az életközösség létrejötte előtti elállás

A szerződés alanyai házasulók illetve házastársak lehetnek, ebben a tekintetében tehát nincs

esetén – véleményem szerint – a feleknek arra is van lehetősége, hogy vagyoni viszonyaikat új

változás, mind a házasulók, mind a házastársak köthetnek ilyen megállapodást. Az időbeli hatály

szerződéssel szabályozzák. A szerződés felbontására szintén csak az életközösség megkezdése előtt

kérdését a törvény sajátosan oldja meg. A „szerződésben meghatározott időponttól” kitétel

van lehetőség; amiből következőleg újabb szerződést bármikor köthetnek a felek.

arra enged következtetni, hogy a szabályozás a jövőre nézve teszi lehetővé ilyen megállapodás

39

a házassági vagyonjogi szerződés

megkötését, de – véleményem szerint – a korábbi gyakorlatnak megfelelően alkalmas lehet arra is,

megszűnik akkor is, ha a bíróság azt a törvényben meghatározott esetben megszünteti; illetve

hogy a felek az élettársi életközösség alatt szerzett vagyon sorsát rendezzék. A vagyonjogi szerződés

akkor is, ha megszűnik a házassági életközösség, kivéve, ha arra valamelyik házastárs halála

időbeli hatályához köthető még a 4:53. § a) pontja is, amely kimondja, hogy a vagyonközösség

folytán kerül sor, és a szerződés a házastársak közös végrendeleteként hatályosulhat [4:74. § (2)

megszűnik, ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre

bekezdése]. Bírósági megszüntetés esetén a az együttélő felek között vagyonelkülönítés lép életbe,

nézve kizárják. Megszűnik továbbá a vagyonközösség, ha azt a bíróság azt a házassági életközösség

míg az életközösség megszűnésével minden házassági vagyonjogi kapcsolat megszűnik.

fennállása alatt megszünteti (b) pont). A bíróság vagyonközösséget megszüntető határozatának

A kötelmi jogban szabályozott megszűnési eseteken kívül

A regisztráció és a harmadik személyek jogait érintően a törvény a 4:74. § (4) bekezdésében

jogkövetkezménye, hogy a házastársak vagyoni viszonyaira az életközösség fennállása alatt a

akként rendelkezik, hogy a szerződés megszűnése harmadik személlyel szemben attól az időponttól

vagyonelkülönítés szabályai vonatkoznak. Ebből az is következik, hogy a bíróság más vagyonjogi

hatályos, amikor a szerződést a nyilvántartásból törlik vagy a harmadik személy a szerződés

rendszer érvényesülését (például közszerzeményt) a vagyonközösség megszüntetése esetén nem

megszűnéséről tudomást szerez.

rendelhet el.

41

Megszűnik a vagyonközösség akkor is, ha a házassági életközösség megszűnik (c). pont). Ez

III. 3. A házassági vagyonjogi szerződés tartalma

utóbbi esetben szintén megszűnik a szerződés, hiszen az csak a felek a házassági életközösség
időtartama alatti vagyoni viszonyait szabályozhatja az új szabályok szerint is. Az életközösség

A házassági vagyonjogi szerződés eltér a házastársak egymás között létrejött más szerződéseitől, így

megszűnésének időpontja sok esetben vitára adhat okot. A jövőbeli bizonyítási nehézségek

a házastársak egymással szembeni vagyoni igényeit (a vagyonmegosztást) rendező szerződésektől.

és a jogviták elkerülése érdekében célszerű magában a házassági vagyonjogi szerződésben

Alapvető jellegzetessége, hogy abban a házastársak a házasság vagyonjogi hatásait a törvénytől

meghatározni azon tényeket, vagy feltételeket, amelyek bekövetkezése esetén a házassági

eltérően szabályozhatják.

40

életközösség megszűntnek minősül.

Az új Ptk. 4:63. §-a a házassági vagyonjogi szerződés általános tartalmát határozza meg,

A 4:63.§ (2) bekezdése szerint a felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk

amikor az (1) bekezdésben rögzíti, hogy a házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és

meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek

a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi

a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem

vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt

tiltja.

a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A törvény nem akként rendelkezik, hogy a házastársak csak

A 4:63 § tehát kiemeli a szerződés lényegi elemeit: a) abban a házasulók és a házastársak

a törvényben meghatározott vagyonjogi rendszerek közül választhatnának, sőt azt sem mondja,

megválaszthatják a vagyonjogi rendszert, amely életközösségük tartama alatt irányadó, ennek

hogy csak azokat a vagyonjogi rendszereket ismeri el, amelyekről maga az új Ptk. említést tesz.

során a házastársi vagyonközösség helyett a törvényben szabályozott más vagyonjogi rendszert

Ez azt jelenti, hogy a házassági vagyonjogi szerződést megkötő felek saját maguk határozhatják

köthetnek ki, b) meghatározott rendeltetésű vagyonaik (pl. üzleti, vállalkozási célú vagy akár

meg a vagyoni viszonyaikra alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszer szabályait és –

mezőgazdasági célra használt ingó és ingatlan vagyonaik) tekintetében különböző vagyonjogi

amennyiben azt a törvény nem zárja ki - a törvénytől eltérő szabályokat is meghatározhatnak,

rendszereket állapíthatnak meg (vegyíthetik a törvényben szabályozott rendszereket) és

39	Dr. Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 220. old.
40	Dr. Kőrös András „Fontolva haladás” az új Ptk. Családjogi Könyve 4. rész: A házassági vagyonjogi szerződés
Családi Jog IV. évf. 1. sz. 12.old

—
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—

41	A T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 480.old
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Emellett a (3) bekezdés olyan törvényi vélelmet állít fel, amely szerint a házastársak
vagyonában a házassági életközösség megszűnésekor meglévő vagyonról azt kell vélelmezni, hogy

A törvény szóhasználatából az a következtetés vonható le, hogy házassági vagyonjogi szerződés

az közszerzemény.

alatt a szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződést kell érteni. Ezt a támasztja alá

Emellett a törvény a (4) bekezdésben szabályozza azt is, hogy a törvényes vagyonjogi rendszer

a 4:41. § (1) bekezdése is, amely külön rendelkezik a házastársak közötti egyes szerződésekről.

különvagyonra vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani, azt, hogy mely vagyontárgyakat,

Ez utóbbi szerződésekre nézve nem találunk kifejezett rendelkezést arra, hogy a szerződést a felek

terheket és tartozásokat kell különvagyonként figyelembe venni. A különvagyonhoz kell számítani a

csak személyesen köthetnék meg, ezért az ilyen szerződésekre nézve – véleményem szerint - az új

meglévő különvagyon mellett annak a különvagyonnak az értékét, amit a házastársi életközösség

Ptk. általános szabályait kell majd alkalmazni.

alatt a házastársak a közszerzeményi vagyonra vagy a másik házastárs különvagyonára

Az ún. tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések tartalmi korlátját és a
szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződéssel való kapcsolatát szabályozza a

fordítottak; a hiányzó különvagyon megtérítésének erre irányuló kifejezett kikötés esetén van
helye.

4:67. § (2) bekezdése, amely szerint a házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak

A közszerzemény megosztását szabályozó 4:71. § szerint az életközösség megszűnésekor

a közös vagyonhoz vagy a különvagyonhoz tartozását a házassági vagyonjogi szerződésben kikötött

meglévő vagyonból a törvényes vagyonjogi rendszernek a közös vagyon megosztására vonatkozó

rendelkezésektől eltérően változtatja meg, harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a

rendelkezései megfelelő alkalmazásával lehet követelni. Azonban a - korábbi orientatív bírói

harmadik személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése

gyakorlattal szemben kógens rendelkezéssel deklaráltan - házastárs nem tarthat igényt a másik

szerint a közös vagy a különvagyonhoz tartozik.

házastárs foglalkozásának vagy egyéni vállalkozásának gyakorlásához szükséges vagyontárgyakra

Azaz a felek ún. belső viszonyában a szerződés hatályosul, de a házastársak és a harmadik
személy ún. külső viszonyában mindaddig nem hatályosul, ameddig a harmadik személyt a felek
tájékoztatták, vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése szerint a

és a másik házastárs gazdasági társaságbeli részesedésére akkor sem, ha azok anyagi fedezetének
biztosításában részt vett.
A közszerzeményből való részesedés mértéke is törvény által rendezett, a közszerzeményi
vagyon fele illeti meg a házastársat.

közös vagy a különvagyonhoz tartozik.
A választható vagyonjogi rendszerek közül a törvény csak kettőt szabályoz (a szerzeményi

Az új Ptk. 4:71. § (2) bekezdésében használt „illeti meg” kifejezés arra enged következtetni,

közösséget és a vagyonelkülönítést), amelyekre várhatóan – az eddigi szerződéskötési gyakorlat

hogy olyan megállapodást a felek nem köthetnek, amely ettől a mértéktől eltér. Azt, hogy a már

szerint – igény lehet, és ezeknek is csak a körvonalait (leglényegesebb rendelkezéseit) határozza

megszerzett vagyonnal a házastárs hogyan rendelkezik, a házastársat megillető vagyont a házastárs

meg.

43

A rendszer kiválasztása esetén szükség lehet ezeknek a keretszabályoknak a részletesebb

kitöltésére, hogy azok a vagyoni viszonyok kielégítő rendezésére alkalmasak legyenek.

44

mire fordítja természetesen nem szabályozza a törvény.
A fentiekben röviden ismertetett rendszer a lényege, hogy a házastársak az életközösség alatt

A közszerzeményi rendszer tartalma az új Ptk. 4:69. § (1) bekezdése alapján akként határozható

lényegében vagyonelkülönítésben élnek, önálló vagyonszerzők, az életközösség megszűnése (vagy

meg, hogy ebben a rendszerben a házastársak a házassági életközösség fennállása alatt önálló

a szerződés korábbi megszűnése) után azonban bármelyikük követelheti a másiktól annak a

vagyonszerzők, ennek megfelelően közöttük a vagyonelkülönítés szabályai érvényesülnek.

vagyonszaporulatnak a megosztását, ami a vagyonából közszerzemény.

Az életközösség megszűnése után bármelyik házastárs követelheti a másiktól annak a
vagyonszaporulatnak a megosztását, ami a vagyonukban közszerzemény.

45

A fenti rendelkezések olyan közszerzeményi rendszert szabályoznak, amely a házastársnak az
életközösség alatt keletkezett vagyongyarapodás arányos részére a másik házastárssal szemben

Ugyanezen § (2) bekezdése határozza meg a közszerzemény fogalmát, amely szerint

kötelmi igényt biztosít (értéktöbbleti elven alapuló szerzeményi közösség). A kötelmi igény

közszerzemény az a tiszta vagyoni érték, amely a házastársnak az életközösség megszűnésekor

kielégítése azonban történhet a vagyonszaporulathoz tartozó egyes vagyontárgyak kiadásával. Az

meglévő vagyonában a házastársakat terhelő adósság ráeső részének és a különvagyonának a
levonása után fennmarad.

46

igény kötelmi jellege azt is jelenti, hogy az az általános szabályok szerint elévül [6:22.§].

47

Az igény kötelmi jellege egy sor további kérdést is felvet. Az első kérdés, hogy mikor kezdődik
az elévülés? Az új Ptk. 6.22. § (2) bekezdése szerint akkor kezdődik az elévülés, amikor a követelés

42	Dr. Kőrös András „Fontolva haladás” az új Ptk. Családjogi Könyve 4. rész: A házassági vagyonjogi szerződés
Családi Jog IV. évf. 1. sz. 12.old

45	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 219. old.

43	Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 218. old

46	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 482. old.

44	A T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 482.old.

47	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 125. old.
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esedékessé válik. A házastársnak a vagyonközösség megszűnésének időpontjában - az új Ptk.

meghatározza a vagyonelkülönítés lényegét: a házastársak egyikének vagyonszerzése sem hat

4.71. § (1) bekezdése szerint az életközösség megszűnésekor - meglévő vagyon tekintetében van

ki a másik vagyonára, sem dologi, sem kötelmi értelemben nem keletkezik igényük egymással

kötelmi igénye és ebből következően ettől az időponttól kell az elévülés határidejét is számítani.

szemben. A házastársak a vagyonukat önállóan használják és kezelik és egymás tartozásaiért a

E rendelkezés azonban – álláspontom szerint - nem kógens, ettől a felek szerződéssel eltérhetnek

házassági vagyonjog szabályai alapján nem felelnek.

akár úgy is, hogy az elévülés kezdő időpontja az életközösség megszűnését követően a felek által
megállapított későbbi időpont legyen. A megállapodás emellett az elévülés idejét is érintheti.

53

A szabályozásból azonban nem következik az, hogy nem keletkezhet olyan polgári jogi jogviszony,
amelyben akár jogosulti, akár kötelezetti oldalon a házastársak jogosultsága illetve kötelezettsége

A kérdés az, hogy a kötelmi jellegű igény elévülésének ideje szerződéssel módosítható-e. Az új

(felelőssége) ne lehetne közös. A fenti szabályozás tehát nem azt jelenti, hogy a vagyonelkülönítésben

Ptk. 6:22. § (4) bekezdése csak részben ad választ a kérdésre azon rendelkezésével, amely szerint az

élő házastársak ne szerezhetnének közös tulajdont az arra vonatkozó szabályok szerint egyes

elévülést kizáró megállapodás semmis. Annak azonban nincs akadálya, hogy a felek más elévülési

vagyontárgyakra nézve, illetve ne állna fenn felelősségük pl. közös károkozóként, örököstársként,

határidőben állapodjanak meg. Ebben az esetben kérdéses lehet, hogy az elévülési idő törvénytől

kezeskét a törvény egyéb rendelkezései alapján.

jelentősen hosszabb időben történő meghatározása nem tesz-e hatástalanná az elévülést kizárását

legalkalmasabb, hogy egyrészt a helytállási kötelezettség alanyát kizárólag az egyik házastársa

tartalmazó normát. Ezzel kapcsolatban követhető értelmezés lehet az, amely szerint az elévülés

által megkötött szerződések esetén konkrétan megjelölje, másrészt az egyedül szerződő házastárs

olyan hosszú időben való meghatározása, amely valójában kizárja az elévülést, a jogszabály

vagyona körülhatárolható legyen.

48

54

A vagyonelkülönítés rendszere arra viszont a

megkerülésére irányuló megállapodásként a kizáráshoz hasonlóan érvénytelen . Ellenkező

A vagyontárgyak használata és kezelése; tartozások, költségek és kiadások viselésére

megállapodás hiányában a kötelemi jellegű igény –törvény eltérő rendelkezése hiányában- öt

vonatkozó szabály (4:73. § (2) bek.) szerint, a házastársak a közös háztartás költségeit, a közös

49

Az általános elévülési időnél rövidebb idő kikötése elméletileg nem kizárt,

gyermek és az egyik házastárs hozzájárulásával a másik házastárs közös háztartásban nevelt

azonban ilyen esetekben mindenképpen vizsgálandó, hogy ez a szerződési feltétel nem minősül-e

gyermeke megélhetéséhez, felneveléséhez szükséges kiadásokat közösen viselik akkor is, ha

év alatt évül el.
érvénytelennek.

50

vagyonelkülönítésben élnek. A korábbi szabályokkal ellentétben a fenti szabályt oly mértékben

A vagyonelkülönítési rendszerben a házastársak a szerződésben a törvényes vagyonjogi

kötelező érvényű a felekre, hogy semmisnek nyilvánítja azt a kikötést, amely e költségek és kiadások

rendszertől úgy is eltérhetnek, hogy a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy

alól bármelyik házastársat teljesen vagy túlnyomó részben mentesíti. Ettől a rendelkezéstől

51

egyes, konkrétan meghatározott vagyonszerzések tekintetében kizárják. A vagyonelkülönítési

szerződéssel sem térhetnek el.

55

rendszer az új Ptk. 4:72. § szerint akkor jön létre, ha a házastársak a házassági vagyonjogi

A dr. Körös András szerkesztésében megjelent kommentár szerint ezzel a szabállyal a

szerződésben a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy meghatározott

vagyonelkülönítés családvédelmi korlátozása fogalmazódik meg, amely összhangban van a a

vagyonszerzések, vagyontárgyak, terhek és tartozások tekintetében kizárták. A vagyonnak abban

rokontartás körében a mostohagyermek tartására vonatkozó kötelezettséggel [4:198.§].

56

a részében, amelyre a kizárás vonatkozik, közöttük a vagyonelkülönítés rendszerét kell alkalmazni.

Emellett az új Ptk. törvényi szintre emeli azt a gyakorlat által régóta alkalmazott elvet, amely

Ha a házastársak már vagyonközösségi rendszerben élnek, ez a megállapodás a vagyonközösség

szerint a háztartásban és a gyermeknevelésben végzett munka a költségviselésben való részvételnek

megszűnését jelenti. Ilyen kizáró rendelkezés esetén – ha a szerződésükben mást nem kötnek ki –

minősül.

közöttük a vagyonelkülönítés lesz irányadó.

52

A fenti két rendszer mellett a szerződő felek választhatják főszabály szerint az új Ptk. törvényes

Ez a rendszer szerződés vagy bírósági határozat alapján is létrejöhet és a házassági

vagyonjogi rendszerének alkalmazását is, amely lényegét tekintve a Csjt. szabályaival egyező

életközösség fennállása alatt a házastársak vagyonukat önállóan használják és kezelik, azzal

módon, de annál sokkal részletesebben szabályozza a közös és külön vagyon körét, kifejezetten

önállóan rendelkeznek, és tartozásukért önállóan felelnek [4:73. § (1) bek.]. Ez a rendelkezés

deklarálva, hogy a házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti
meg [4:37. § (3) bek.].

48	Wellmann György (szerk.) POLGÁRI JOG Kötelmi jog Első és Második Rész.62. old.
49	Az elévülés joghatásait és az elévülés nyugvására, valamint az elévülés megszakítására vonatkozó
rendelkezéseket az új Ptk. 6:23-6:25 §-ai tartalmazzák.
50	A szerződések általános szabályainak feldologzás a és a szabályoknak a házassági vagyonjogi szerződéskel
való kapcsolatával a szerző külön tanulmányban kíván foglalkozni.

53	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 128. old.
54	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 128. old.

51	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 483. old.

55	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 220. old.

52	Vékás Lajos (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 220. old.

56	Kőrös András (szerk.) POLGÁRI JOG Családjog 128. old
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A Csjt a novelláris módosítás után is megtartotta a házassági vagyonjog alapintézményeként
58

törvényes vagyonjogi rendszer tehát változatlanul a reálszerzés elvén alapul, amelyben a

a házastársi vagyonközösséget szerzeményi osztatlan közös tulajdon formájában,

házastársak vagyona három, egymástól dologi jogilag a szerzés pillanatától elkülönített

a házassági vagyonjogi szerződés megkötésének lehetőségének lehetővé tételével a törvényi

vagyontömegre (alvagyonra) oszlik: a férj, illetőleg a feleség különvagyonára, valamint a közös

szabályozást a felek megállapodásának hiánya esetére rendeli alkalmazni. Emellett a jelenlegi

vagyonra. Ez a rendszer sem jelent tehát teljes vagyonösszesítést: a közös vagyon mellett a

szabályozás semmiféle korlátozást nem tartalmaz a tekintetben, hogy a házastársak mennyi vagy

házastársaknak a vagyonközösség kezdetekor meglévő és a vagyonközösség időtartama alatt

milyen vagyont minősíthetnek külön vagyonnak. A házassági vagyonjogi szerződés szabályai – a

meghatározott jogcímeken vagy forrásból szerzett vagyona a különállást megtartja.

57

azonban

szerződés alakiságaira vonatkozó szabályok kivételével –nagyon szűkszavúan és nem egyértelműen

Az új Ptk. diszpozitív szabályai lehetővé teszik azt, hogy a házastársak, vagy házasulók a fenti

kerültek rendezésre.

59

vagyonjogi rendszerek elemeit bizonyos vagyontárgyaikra, illetve a vagyontárgyak meghatározott

Az új Ptk. által szabályozott házassági vagyonjogi rendszerek ismerete hozzájárulhat ahhoz,

csoportjára nézve eltérően határozzák meg, ezzel mintegy speciális csak a házastársak között

hogy a házastársak vagyoni viszonyaik szabályozásakor kellő ismerettel felvértezve hozzák meg a

alkalmazandó vagyonjogi rendszer jöhet létre. Kérdéses azonban, hogy mi a teendő akkor, ha

döntéseiket az egyes vagyonjogi rendszerek kínálta előnyök és hátrányok mérlegelését követően. A

bizonyos vagyonelemek kimaradtak a szerződésből. A bizonytalan helyzet rendezése a már létrejött

jogalkotó a törvénnyel igyekszik keretszabályokat adni ahhoz, hogy ez a szerződéstípus betölthesse

szerződés módosításával oldható fel.

a társadalmi rendeltetését: egyrészről a házastársak autonómiájának biztosítását, másrészt –

A szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések időbeli hatályánál ismertetett
szabályok szerint a jövőre nézve határozhatják meg a felek vagyoni viszonyait a házassági

bizonyos korlátok felállításával – a család védelmét. A szabályok kialakításának fontos szempontja
emellett, hogy megfelelő védelmet adjon a házastársak hitelezői számára is.

életközösségükre nézve. A törvény azt sem zárja ki, hogy a felek e szerződésükben az életközösség

Vitán felül áll, hogy a 2014. március 15-ig hatályos magyar szabályozás önmagában nem

megszűnésének pillanatában meglévő vagyonuk felosztásának szabályait rögzítsék. E szabályok

alkalmas a házastársak vagyoni viszonyainak rendezésére még akkor sem, ha a Csjt. rendelkezései

és határidők rögzítése lehetővé teheti a felek közötti gyors és hatékony elszámolást. Ugyancsak

többször is módosításra kerültek. A házassági vagyonjogi szerződés szabályozása a Csjt.-ben

segítheti a viták megelőzését, ha a szerződő felek mindegyike a jövőre nézve a szerződésükhöz

nagyon hiányos. A szerződés tartalmáról a Csjt. 27. § (2) bekezdése mindössze annyit mond, hogy „a

kapcsolódó tények rögzítéseként a közjegyzői ténytanúsítást elfogadja. A jegyzőkönyvi tanúsítvány

szerződésben a házasulók és a házastársak a törvény rendelkezéseitől eltérően határozhatják meg,

- mint közokirati bizonyíték – sok esetben segítheti a tényhelyzet rögzítésével a későbbi bizonyítás

hogy mely vagyon kerül a közös, illetve a különvagyonba”. Ez a meghatározás nem ragadja meg a

hatékonyságát.

házassági vagyonjogi szerződés lényegét, amely a házastársaknak csaknem valamennyi kérdésben

A tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések egyik alfaja a közös vagyon
megosztása tárgyában kötendő szerződések, ilyen például a házassági vagyonközösséget

lehetőséget ad vagyoni viszonyaik szabad rendezésére.
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A fentiekből is jól látható, hogy a jelenlegi szabályozás több esetben az alapvető szabályokat
sem tartalmazza. Sok esetben a Ptk.-nak mint háttér jogszabálynak az alkalmazása szükséges a

megszüntető szerződés. A feltételhez, vagy határidőhöz kötött kötelezettségvállalások

jogviták eldöntésekor. Például a szerződés felbontásával kapcsolatban egyáltalán nem tartalmaz

IV. A Csjt. és az új Családjogi könyv rövid összehasonlítása

rendelkezést, ezzel a házastársak körén kívül eső személyek kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe,
mint a szerződés felbontását megelőzően voltak. A házassági vagyonjogi szerződések felbontására

A fejezetben a teljesség igénye nélkül az új Ptk. bevezetésével kapcsolatban csak a főbb

vonatkozó szabályok megalkotásával egyértelműbb helyzetet teremt a jogalkotó az új Ptk.-ban. A

változásokat szeretném röviden összefoglalni. A Csjt.-vel bevezetett törvényes vagyonjogi

törvény a szerződés megszűnésének eseteit szabályozó 4:74. § (1) bekezdésében kimondja, hogy

rendszer hegemóniájának feloldása történelmi jelentőségű fordulat volt, hiszen lehetővé tette a

a házassági vagyonjogi szerződést az életközösség megkezdése előtt a felek felbonthatják, vagy

házastársaknak, hogy a törvénytől eltérő szabályok alapján rendezhessék vagyoni viszonyaikat.

attól bármelyikük elállhat. A házassági életközösség fennállása alatt a felek a szerződést a jövőre

A

nézve szüntethetik meg. Azaz megszűnik a házassági vagyonjogi szerződés ex tunc hatályú

módosítás

eredményeképpen

a

házastársak

megállapodása

vált

vagyoni

viszonyaik

szabályozásának alapjává.

58	Tóthné Fábian Eszter: A házassági vagyonjogi szerződés tartalmáról és érvényességéről (Filó Erika (szerk.):
Emlékkönyv Pap Tibor professzor halálának 25. évfordulójára 153. old)
59	Gárdos Péter (szerk.) Kézikönyv az új Polgári Törvénykönyvhöz 199. old.
60	A T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 481.old
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felbontásának lehetősége abban az esetben, ha a házassági életközösség a felek között létrejött.

kitöltésére, hogy azok – a felek egyedi körülményeihez, életkörülményeikhez képest – a vagyoni

Az új Ptk. 4:35. § (1) bekezdés második mondata által felállított törvényes vélelem amellett szól,

viszonyok kielégítő rendezésére alkalmasak legyenek. A dolgozattal a célom az, hogy felhívjam

hogy a házasság megkötésével az életközösség létrejöttét vélelmezni kell. A Csjt. ilyen törvényes

a figyelmet arra, hogy „a keretszabály-kitöltés” során célszerű minél részletesebb, hatékonyan

vélelmet nem állít fel, ezért az ítélkezési gyakorlat által kialakítottak szerint kell vélelmezni azt,

érvényesíthető, ugyanakkor - a lehetőségekhez képest - egyszerű szabályrendszert megalkotni.

61

63

hogy a házasság megkötésével az életközösség is létrejön. Jelenleg vita esetén a gyakorlat által

A házastársak vagyoni viszonyaik átfogó jellegű szabályozásán felül egyszeri szolgáltatásra

kialakított vélelem ellenkezőjét annak kell bizonyítani, aki az életközösség létre nem jöttét, vagy

irányuló, azaz tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződést is köthetnek (pl. adásvétel,

megszakadását állítja. A jövőben a törvény (az új Ptk.) egyértelmű rendelkezése határozza meg a

csere, ajándékozás, kölcsön). A hatályos Csjt.-nek az ilyen típusú szerződések nem képezik tárgyát.

bizonyítási teher kérdését a mai gyakorlatnak megfelelően.

Az új Ptk. a korábbi szabályokat egyértelműsítve a tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi

A jelenlegi helyzetben a bírói gyakorlat esetenként rendelkezik arról, hogy az adott szerződéses

szerződés alakiságainak követelményeit is rögzíti a 4:41. § (1) bekezdésben: A házastársaknak az

rendelkezés, vagy éppen a szerződés felbontása, módosítása, megszüntetése a rendeltetésszerű

életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződése

joggyakorlás elvének megfelel-e, nem valósít meg fedezet elvonást, a szerződő felek valóságos

és a házastársak közötti tartozáselismerés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által
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ügyleti akaratának felel-e meg. Nem tartalmaz továbbá semmilyen kiegészítő szabályt arra nézve,

ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez a rendelkezés – a korábbiakkal megegyezően - nem

hogy a szerződés megszüntetését követően, milyen rendező elv szerint kell a házassági vagyonjogi

vonatkozik ingók szokásos mértékű ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént.

64

viszonyokat rendezni. Ezzel szemben az új Ptk. rendelkezik arról az esetről, ha a szerződés a felek

Az új szabályozás további érdeme, hogy a házasfelek által megkötött szerződések harmadik

közös megegyezése vagy egyiküknek a szerződésben biztosított felmondási joga folytán szűnne

személyekkel kapcsolatos hatályosulását a korábbi bírói gyakorlatnak megfelelően elválasztja a

meg. Ebben az esetben a megszűnés időpontjától az életközösség fennállása alatt a házastársak

szerződést kötő felek közötti hatályosulás kérdésétől.

65

vagyoni viszonyaira a házastársi vagyonközösség szabályait kell alkalmazni [4:74. § (3) bekezdés].
Emellett az új törvény szabályozza a szerződés megszűnésének hatályát harmadik személlyel
szemben is, mégpedig úgy, hogy a megszűnés attól az időponttól hatályos, amikor a szerződést a

V. A
 harmadik személyek házassági vagyonjogi szerződéssekkel
kapcsolatos jogainak védelme az új Ptk. Családjogi Könyvében

nyilvántartásból törlik vagy a harmadik személy a szerződés megszűnéséről tudomást szerez.
[4:74. § (4) bekezdés]. A jelenleg hatályos szabályok sem a házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjog területén egyre nagyobb szerepet kap a hitelezők védelme, a házastársak

regisztrációjának lehetőségét, sem a szerződés megszűnésének harmadik személyekkel szembeni

ún. külső jogviszonyát érintő szerződéses rendelkezések hatályosulásának kérdése. Ez a fejezet

hatályára vonatkozó rendelkezést nem tartalmazzák.

kifejezetten a házassági vagyonjogi szerződésekkel érintett viszonyokat tárgyalja, így annak

A vagyonjogi rendelkezések időbeli hatálya körében az új Ptk. a 4: 35. § (1) bekezdésben beemeli

nem tárgya a rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség (az új Ptk. által szabályozott

az ítélkezés által már régóta alkalmazott gyakorlatot, amely szerint: a törvényes vagyonjogi

szerződés esetén a harmadik személyekkel szembeni felelősségnek, a házastárs hozzájárulása

rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt

nélkül kötött szerződés joghatásainak, továbbá a jogalap nélküli gazdagodás alapján harmadik

élettársakként éltek együtt. Továbbá ugyancsak a hivatkozott rendelkezés következő mondatával –

személlyel szembeni helytállásnak, valamint a házastársával szemben a szerződést kötő házastárs

a korábban már részletesen ismertettek szerint – törvényes vélelmet állapít meg arra vonatkozóan,

felelősségének).

hogy a házasság megkötésével az életközösség is létrejön.

Az új Ptk. 4:67. §-a

66

két bekezdést tartalmaz az első bekezdés tiltja a házassági vagyonjogi

A korábbi törvényi szűkszavúsággal ellentétben a szerződés tartalmára vonatkozóan az

szerződésben az olyan visszamenőleges hatályú rendelkezés alkalmazását, amely bármelyik

új szabályozás több alternatívát is felkínál a felek részére a házassági vagyonjogi rendszerek

házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét

tekintetében. Azt is mondhatjuk, hogy a korábbi kereteken túllépve az új Ptk. a vagyonjogi rendszer

a harmadik személy terhére változtatja meg.

választásának lehetőségét is nyíltan felvállalja. A választható vagyonjogi rendszerek közül a
törvény a szerzeményi közösséget és a vagyonelkülönítést szabályozza. A miniszteri indokolás
szerint a rendszer kiválasztása esetén szükség lehet ezeknek a keretszabályoknak a részletesebb

63	Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat indokolása 482. old.
64	A közös tulajdonban lévő ingók megosztására vonatkozóan más jogszabály előírhat speciális alaki kellékeket,
amelyek megtartása nélkül a szerződés adott esetben nem éri el a célzott joghatást (lásd a korábbi, 36. sz.
hivatkozást)

61	Sári Péterné Vass Margit (szerk.) A családjogi törvény magyarázata 178. old.

65	Ezen a helyen csak utalnék a korábban az V.3. pontban leírtakra

62	A Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. sz. törvényjavaslat indokolása 482.old

66	Ebben a pontban a törvény által harmadik személyek védelmének hívott rendelkezés ismertetésére kerül sor.
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Ebből következően nem tilalmazott a szerződési feltétel alkalmazása, ha a feltétel bármelyik
házastársnak a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy javára

sz á m
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szerződésnek, illetve a 6:96. §-ban szabályozott jóerkölcsbe ütközőnek ezért semmis szerződésnek,
vagy éppen az új Ptk. 6:98. §-a alapján feltűnő értékaránytalanság miatt megtámadhatónak.

változtatja meg, vagy harmadik személy számára nem jelent változást. A fenti törvényi szabály,
továbbá az új Ptk. 4:34. §-a valamint a 4:41. § (1) bekezdése összevetéséből az látszik, hogy ezt a

VI. Összegzés

szabályt a szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések esetében kell alkalmazni.
A (2) bekezdés szerint a házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak

A dolgozat az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek ismertetésével a házassági vagyonjogi

a közös vagyonhoz vagy a különvagyonhoz tartozását a házassági vagyonjogi szerződésben

szerződésekkel kapcsolatos új lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Ennek érdekében először az új Ptk.

kikötött rendelkezésektől eltérően változtatja meg, harmadik személlyel szemben akkor

szabályozásának a házassági vagyonjoggal leginkább összefüggő alapvető elveit (Első és Negyedik

hatályos, ha a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés

Könyv) mutattam be, majd a Családjogi Könyvben található házassági vagyonjog új szabályai

rendelkezése szerint a közös vagy a különvagyonhoz tartozik.

közül a házassági vagyonjogi szerződéssel összefüggésbe hozható szabályokat ismertettem. Az

Ezen rendelkezés alapján tehát csak a házassági vagyonjogi szerződésben kikötött

új Ptk. törvényes vagyonjogi szabályainak részletes ismertetésétől eltekintettem, mert egyrészt

rendelkezéstől eltérő megváltoztatás lesz hatálytalan a harmadik személlyel szemben, ha az a

a vagyonjogi rendszerek választásának lehetősége folytán e rendszer primátusa relativizálódik a

harmadik személy tudta, vagy tudnia kellett, hogy az adott vagyontárgy a házassági vagyonjogi

szerződést megkötő felek esetében, másrészt a törvényes vagyonjogi rendszer szabályai alapvetően

szerződés szerint a közös vagy külön vagyonhoz tartozott.

nem változtak.

A törvény szóhasználatából adódóan házastársak bármelyik szerződéséről szó lehet, azaz a
szerződés alanyai lehetnek a házastársak, a házastársak és további személyek, a lényeg a szerződés
tartalma: csak azok a szerződéses rendelkezések tartoznak ide, amelyek a házassági vagyonjogi
szerződéstől eltérően határozzák meg az adott vagyontárgy helyzetét.

A törvény szóhasználatából az a következtetés vonható le, hogy házassági vagyonjogi szerződés
alatt a szűkebb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződést kell érteni.
Az új Ptk. által felkínált új vagyonjogi rendszerek elemzése előtt ismertettem a házassági
vagyonjogi szerződés megkötésének feltételeit, a szerződés alakjára és nyilvántartásra vonatkozó

A rendelkezés alapján a harmadik személynek ismernie kell legalább az adott érintett

törvényi rendelkezéseket. A szabályozás lényegét tekintve itt sem módosult, attól eltekintve, hogy a

vagyontárgy vonatkozásában a házasfelek között létrejött vagyonjogi szerződés tartalmát, vagy

szerződést csak személyesen lehet megkötni. Sajnálatos módon a nyilvántartás részletes szabályai

legalábbis a szerződés tartalmáról az adott vagyontárgy vonatkozásában tudnia kellene.

a cikk megírásakor még nem ismertek, ezért a nyilvántartással kapcsolatos eljárási szabályokat a

Megjegyzem „vagyontárgy” kifejezés használata – véleményem szerint – nem a legtalálóbb.
Kérdés, hogy mi lesz azon szerződések sorsa, ahol a szerződés tárgya nem vagyontárgy, hanem

későbbiekben egy külön tanulmányban tudom összefoglalni.
Itt említeném meg, hogy a házastársak közötti egyes szerződésekre nézve (ún. tágabb
értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések) nem találunk kifejezett rendelkezést arra,

valamilyen más vagyoni jogosultság, vagy követelés.
A fenti szabályok alapján megállapítható, hogy a harmadik személyek védelme címmel ellátott
rendelkezések teljesen más tartalommal bírnak, mint a korábbi Csjt. 27. § (4) bekezdésben

hogy a szerződést a felek csak személyesen köthetnék meg, ezért az ilyen szerződésekre nézve –
véleményem szerint - az új Ptk. általános szabályait kell majd alkalmazni.

meghatározott szabályok. Az új szabályozás - az új Ptk. 4:67. § (1) bekezdésben meghatározott

A házassági vagyonjogi szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályozás

tartalommal - a házassági vagyonjogi szerződések visszamenőleges hatályú módosításának

újszerű, sok esetben hitelezővédelmi eszközökkel bővült. A házassági életközösség fennállása

tilalmával biztosítja, hogy a házasfelek által megkötött házassági vagyonjogi szerződések

alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik; az életközösség megszűnését

rendelkezései a harmadik személy terhére utóbb ne kerülhessen megváltoztatásra bármelyik

követően nincs lehetőség a szerződés módosítására, vagy megszüntetésére. Az életközösség

házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettség

átmeneti megszakadása a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer folyamatosságát nem

vonatkozásában. Emellett a (2) bekezdés azt biztosítja, hogy a házassági vagyonjogi szerződésben

érinti, kivéve, ha a felek között vagyonmegosztásra került sor. A megszüntetés alakiságaira a

kikötött rendelkezéstől eltérő megváltoztatása hatálytalan legyen a harmadik személlyel szemben,

szerződés megkötésének szabályai az irányadóak. Az új Ptk. akként rendelkezik, hogy a házassági

ha az a harmadik személy tudta, vagy tudnia kellett, hogy az adott vagyontárgy a házassági

vagyonjogi szerződés megszűnése időpontjától az életközösség fennállása alatt a házastársak

vagyonjogi szerződés szerint a közös vagy külön vagyonhoz tartozott.

vagyoni viszonyaira a házastársi vagyonközösség szabályait kell alkalmazni a közös megegyezésen

E szabályok viszont nem érintik a korábbi bírói gyakorlat által kialakított elveket, amelyek

alapuló megszüntetés és a felmondással történő megszűnés esetén. Azaz arra már nincs törvényes

alapján megállapítható az új Ptk. 6:120. §-ában szabályozott feltételek fennállása esetén a

lehetőség, hogy a felek újabb szerződést kössenek. Azt viszont a törvény nem rendezi, hogy a felek

fedezetelvonó jelleg, vagy a szerződés minősülhet az új Ptk. 6:95. § -ában szabályozott tilos

által módosított szerződésnek milyen tartalma lehet.
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vagyonjogi rendszerek szabályait - amennyiben azok alkalmasak arra és azt a törvény nem zárja ki
- egymással vegyíthetik.

Az ún. tágabb értelemben vett házassági vagyonjogi szerződések tartalmi korlátját és a szűkebb

A szerződés alanyai házasulók illetve házastársak lehetnek, ebben a tekintetében tehát nincs

értelemben vett házassági vagyonjogi szerződéssel való kapcsolatát szabályozó rendelkezések

változás. Az időbeli hatály kérdésének vizsgálata alapján az állapítható meg, hogy a törvény a

szerint a házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak a közös vagyonhoz vagy

jövőre nézve teszi lehetővé ilyen megállapodás megkötését, de – véleményem szerint – a korábbi

a különvagyonhoz tartozását a házassági vagyonjogi szerződésben kikötött rendelkezésektől

gyakorlatnak megfelelően alkalmas lehet arra is, hogy a felek az élettársi életközösség alatt szerzett

eltérően változtatja meg, harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik személy

vagyon sorsát rendezzék.

tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése szerint a közös vagy

Az időbeli hatályhoz köthető törvényi szabály szerint megszűnik a vagyonközösség akkor is, ha

a különvagyonhoz tartozik. Fontos, hogy a felek ún. belső viszonyában a szerződés hatályosul, de a

a házassági életközösség megszűnik. Az életközösség megszűnésének időpontja sok esetben vitára

házastársak és a harmadik személy ún. külső viszonyában mindaddig nem hatályosul, ameddig a

adhat okot. A jövőbeli bizonyítási nehézségek és a jogviták elkerülése érdekében célszerű magában

harmadik személyt a felek tájékoztatták, vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés

a házassági vagyonjogi szerződésben meghatározni azon tényeket, vagy feltételeket, amelyek

rendelkezése szerint a közös vagy a különvagyonhoz tartozik.

bekövetkezése esetén a házassági életközösség megszűntnek minősül.

A szerződés módosítására és megszüntetésére a szerződés létrejöttére vonatkozó érvényességi

A választható vagyonjogi rendszerek közül a törvény csak kettőt szabályoz (a szerzeményi

és hatályossági szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A házassági vagyonjogi szerződés

közösséget és a vagyonelkülönítést), és ezeknek is csak leglényegesebb rendelkezéseit határozza

felbontására az életközösség megkezdése előtt kerülhet sor, illetve a szerződéstől bármelyik fél

meg.

67

A rendszer kiválasztása esetén feltétlenül szükséges ezeknek a keretszabályok kitöltése. A

dolgozattal elérni kívánt a célom volt az is, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy célszerű minél

elállhat.
A törvény viszont nem rendelkezik kifejezetten arról, hogy a szerződés felmondására sor
kerülhet-e, ha igen akkor e felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható érvényesen. A törvényből

részletesebb, hatékonyan érvényesíthető, ugyanakkor - a lehetőségekhez képest - egyszerű
szabályrendszert megalkotni.

az következik, hogy ha nincs szerződésben kikötött lehetőség a szerződés felmondására, akkor

A dolgozat befejező oldalain - a teljesség igénye nélkül - a Csjt. és az új Ptk. Családjogi

felmondásra a törvény rendelkezései alapján nem kerülhet sor. Amennyiben a felek felmondási

Könyvének rövid összehasonlítására került sor annak érdekében, hogy a házassági vagyonjogi

jogot kötöttek ki, csak az adott szerződés tartalma és a kötelmi jog általános szabályai alapján

szerződéssel kapcsolatos legfontosabb változások ebből a szempontból is bemutatásra kerüljenek.

dönthető el, hogy mikor és milyen feltételekkel gyakorolható a felmondás joga.
Az életközösség létrejötte előtti elállás esetén – véleményem szerint – a feleknek arra is van

Ezt követően az új szabályok alapján a kiemelt fontosságú hitelezővédelmi szabályok közül a
házassági vagyonjogi szerződések megkötésével kapcsolatos rendelkezéseit ismertettem.

lehetősége, hogy vagyoni viszonyaikat új szerződéssel szabályozzák. A szerződés felbontására

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az új Ptk. a korábbi szabályozás alapjaira

szintén csak az életközösség megkezdése előtt van lehetőség; amiből következőleg újabb szerződést

olyan felépítményt épített, amely az elmúlt évek bírói gyakorlatát integrálva, a harmadik személyek

bármikor köthetnek a felek.

védelmét jelentősen erősítve a házassági vagyonjogi szerződések alapvető szabályait fekteti le.

A regisztráció és a harmadik személyek jogait érintően a törvény akként rendelkezik, hogy
a szerződés megszűnése harmadik személlyel szemben attól az időponttól hatályos, amikor a
szerződést a nyilvántartásból törlik vagy a harmadik személy a szerződés megszűnéséről tudomást

Emellett a vagyonjogi rendszerek lényeges tartalmának bemutatásával választási lehetőséget enged
a házasulóknak és a házastársaknak vagyoni viszonyaik rendezése során.
A választás és a szerződés részleteinek megalkotása azonban mindig az adott felek és a
szerződést szerkesztő felelőssége. A jövőbeli jogviták megelőzésének igénye megköveteli, hogy

szerez.
A tanulmány következő része az a házassági vagyonjogi szerződés tartalmával foglalkozik. A

a házassági vagyonjogi szerződések kellően részletes szabályokat tartalmazzanak, amelyek

házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a

hatékonyan érvényesíthetőek. Ennek érdekében célszerű a választott vagyonjogi rendszernek

vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott

megfelelő részletszabályok, továbbá az életközösség megszűnésének feltételeit rögzíteni, a felek

időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A házassági

közötti elszámolás szabályait és lehetőség szerint annak határidejét is meghatározni.

vagyonjogi szerződést megkötő felek saját maguk határozhatják meg a vagyoni viszonyaikra
alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszer szabályait és – amennyiben azt a törvény nem
zárja ki - a törvénytől eltérő szabályokat is meghatározhatnak, vagy a törvényben meghatározott
67	Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal 218. old
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(szerzők Bíró György, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Kisfaludi András, Molnár Ambrus,
Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György)
Sári Péterné Vass Margit (szerk.) A családjogi törvény magyarázata (KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti

Felhasznált irodalom:

kiadó Kft., Budapest 2002)
Dr. Szeibert Orsolya: A házassági vagyonjog és a házassági vagyonközösség eredete, célja és jövője

Dr. Csiky Ottó, dr. Filó Erika: Magyar családjog (Hvgorac Lap-és könyvkiadó Kft. Budapest, 2003.)

–egyenlőség, autonómia és szolidaritás Családi Jog VIII. évfolyam 2. szám (Hvgorac Lap-és

Dr. Csiky Ottó-Filó Erika: Családjog I. (JPTE ÁJK jegyzet Pécs, 1999.)

könyvkiadó Kft. Budapest, 2010 június)

Csizmadia - Asztalos – Kovács Magyar állam- és jogtörténet ( Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Dr. Szeibert Orsolya (szerk.): Család, gyermek, vagyon a joggyakorlat kihívásai Hvgorac Lap-és

1996.)

könyvkiadó Kft. Budapest, 2012)

Csűri Éva Katalin: A társasági részesedések a házassági vagyonjogban (Hvgorac Lap-és könyvkiadó

Dr. Tóth Lili: Házastársak vagyonjogi szerződései Családi Jog (Hvgorac Lap-és könyvkiadó Kft.

Kft. Budapest, 2006.)

Budapest, 2012 december, X. évfolyam 4. szám).

Dr. Csűri Éva Katalin: Házassági vagyonjog (Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Dr. Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal

Budapest, 2006.)

(Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012.)

Dr. Csűri Éva Katalin: A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései (Complex Kiadó Jogi és Üzleti

Dr. Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (Complex

Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006.)

Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2008.)

Dr. Csűri Éva Katalin: A társasági részesedések a házassági vagyonjogban (Hvgorac Lap-és
könyvkiadó Kft. Budapest, 2006.)
Dr. Filó Erika (szerk.): Emlékkönyv Pap Tibor professzor halálának 25. évfordulójára (PTE ÁJK.

Felhasznált fontosabb jogszabályok és jogszabálytervezetek,
elektronikus kommentárok:

Pécs, 2002.)
Dr. Gárdos Péter (szerk.) Kézikönyv az új Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó Jogi és Üzleti

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, továbbá a COMPEX CD jogtár

Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2009.)

kommentárja

Dr. Hegedűs Andrea: Családi Jog egyetemi jegyzet (Kis-Ker Bt., Szeged 2009)

1952. évi 23. törvényerejű rendelet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi

Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog (Szent István Társulat Budapest, 2010.)

IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek

Dr. Kőrös András (szerk.) A családjog kézikönyve 2007 (Hvgorac Lap-és könyvkiadó Kft. Budapest,

szabályozásáról

2007.)

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Dr. Kőrös András „Fontolva haladás” az új Ptk. Családjogi Könyve 4. rész: A házassági vagyonjogi

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

szerződés Családi Jog IV. évfolyam 1. szám (Hvgorac Lap-és könyvkiadó Kft. Budapest, 2006

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

március)

A Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat (http://www.parlament.hu/

Dr. Kőrös András: Házastársi Közös vagyon, közös lakás 21. oldal (Hvgorac Lap-és könyvkiadó Kft.

irom39/07971/07971.pdf)

Budapest, 2002.)

198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról

Dr. Lenkovics Barnabás: A dologi jog vázlata (Eötvös József Könyvkiadó Budapest, 1995.)
Dr. Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata (OPTEN Informatikai Kft,
Budapest, 2011.)

Felhasznált elvi döntések, bírósági határozatok jegyzéke
(kronologikus sorrendben):

Petrik Ferenc (főszerkesztő) Kőrös András (szerkesztő) Polgári Jog Családjog Az új Ptk.
magyarázata III/VI. HVGORAC Lap-és Könyvkiadó Budapest, 2013. (szerzők Boros Zsuzsa,

Legfelsőbb Bíróság 530. számú elvi határozata

Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya)

Somogy Megyei Bíróság 2. Pf.21.146/1991. ítélete

Petrik Ferenc (főszerkesztő) Dr. Wellmann György (szerk.) POLGÁRI JOG Kötelmi jog Első és

BDT2010. 2269 (Debreceni Ítélőtábla Pf. III. 20 422/2009/7.)

Második Rész Az új Ptk. magyarázata V/VI. HVGORAC Lap-és Könyvkiadó Budapest, 2013.

EBH2001/2/530 (Pfv. II. 20.444/1999)
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Harsági Viktória

BH1994/10.
BH 1994.1/29
BH1997.2/72

Megelőző jogvédelem
– a közjegyző okiratszerkesztő
tevékenysége

BH1995. 467. (Legf. Bír. Pfv. II. 20. 460/1994. sz.)
BH1995. 466. . (Legf. Bír. Pfv. II. 20. 808/1994. sz.)
Legf. Bír. Pfv.. II. 21.429/1995.
BH 1999.409
BH.2000.12/539.
BH.2000.1998.,
BH2000. 539 (Legf. Bír. Pfv. II. 23.780/1998. sz.)
BH2001. 69(Legf. Bír. Pfv. II. 20.324/1999. sz.)

Az

1

okiratok a jogélet egyik legrégebbi és legfontosabb biztosítékai. A társadalmi és

BH2002. 57 Legf. Bír. Pfv. I/A. 21.493/1999. sz.)

gazdasági életben egyre fokozódó jelentőségüket már a XX. század eleji jogirodalomban

Legf. Bír. Pfv. II. 22.470/1999.
BDT2005. 1143 (Fővárosi Ítélőtábla 1. Pf. 21 247/2004/3.)

is ekként értékelték: „semmi sem jellemzi jobban a modern jogi berendezést, mint az okiratok
2

BH2007. 122 (Legf. Bír. Pfv. II. 20.253/2004.)

rendkívül nagymérvű felhasználása.” A modern jogfejlődés az írásbeli bizonyítékoknak kedvez,

Győri Ítélőtábla 20192/2007/8

azok létesítését mozdítja elő: az okiratokhoz rendelt bizonyos előnyök révén arra ösztökél, hogy

BH2009. 181 (Legf. Bír. Pfv. II. 20.722/2008.)

a jogügyletről okiratot állítsanak ki. Általuk a jogbiztonság erősödése érhető el, a szakirodalom

BDT2008. 1922 (Pécsi Ítélőtábla Pf. III. 20 124/2008/4.)

méltán hangsúlyozza az okiratkészítés preventív jogvédelmi és vitamegelőző szerepét, hiszen

Vas Megyei Bíróság 17.P.20.503/2009/27.szám

általuk bizonyos perek elkerülhetők, ellenkező esetben viszont az eljárás idő- és költségtakarékos

BH 2010.67/

lefolytatásának hatékony előmozdítói lehetnek.

3

A közjegyzői okiratok megelőző jogvédelmi funkciója körvonalazódik a Ktv. 1. § (1) bekezdésében.

BH 2011.337

Eszerint a törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése

Kaposvári Törvényszék 20902/2011/114

érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. A preventív jogvédelemi funkciót a
közjegyzői okiratok akként töltik be, hogy a) általuk a jövőbeli viták keletkezése megelőzhető (perek
elkerülhetők), ami a bíróságok tehermentesítését segíti elő; b) ez magával hozza a jogbiztonság és a
szerződési fegyelem erősödését; c) amely összességében gazdasági előnyökkel (csökkenti az ügyletet
4

követően felmerülő esetleges költségeket, pl. perköltség). A Ktv. 121. §-a is a preventív jogvédelmi
funkciót tükrözi, amikor kimondja, hogy a közjegyzői okirat elkészítésénél aggályos körülménynek
kell tekinteni különösen, ha a fél a közjegyzői okiratba olyan rendelkezés felvételét kéri, amely
jogvita keletkezéséhez vezethet, vagy amelynek nincs joghatása. A közjegyzői okiratszerkesztési

1	Sauberer, Arno Georg: Die Freizügigkeit der notariellen Urkunde – ihre Wirkung als Rechttitel im
Rechtsverkehr. in Beiträge des österreichischen Notariats. Manz, Wien, 2001, 33. p.
2	Magyary Géza/ Nizsalovszky Endre: Magyar polgári perjog. Franklin Társulat Kiadása, Budapest 1924,
423. p.; lásd részletesebben: Harsági Viktória: Okirati bizonyítás a modern polgári perben. HVG-Orac,
Budapest, 2005, 19-27. p.
3	Térfy Gyula: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. Budapest, Grill Károly Könyvkiadó 1927,
560. p.; Kiss Daisy: Per vagy nem per? HVG-Orac, Budapest, 2008, 580. p.
4	Vö. Koller, Christian: Future Perspective on the Notary Profession in Europe. in Uzelac, Alan / van Rhee,
Remco (eds.): The Landscape of the Legal Profession in Europe and the USA: Continuity and Change.
Intersentia, Cambridge – Atwerp – Portland, 2011, 97. p.
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tevékenységgel valójában – az annak során követett, szigorúan szabályozott eljárási rend

Számos a közjegyző személyében rejlő, vagy a jogállásából fakadó garancia biztosítja a

következtében – egy ún. ex ante (előzetes) jogi kontroll valósul meg. Ezzel szembeállíthatjuk a

megelőző jogszolgáltatás megfelelő működését. Ilyen pl. a kinevezési rendszer, amit részben

bírósági (főképp peres) eljárásokat, melyek ex-post (utólagos) vitarendezést jelentenek.

5

már érintettünk, és az időbeli korlátok miatt a részletezésére nem is térnék ki. Ami a közjegyző

A közjegyzői okirat nem egy hatósági döntési folyamat eredményeképpen születik meg, sokkal

jogállását illeti, a Ktv. 2. § (1)-(2) bek. leszögezi, hogy eljárása során csak a törvénynek van alávetve,

inkább egy olyan végrehajtási jogcímként foghatjuk fel, amely a felek akarati szabadságának

és nem utasítható, a közjegyző az ügyekben részrehajlás nélkül, hivatását személyesen gyakorolva

6

kifejeződése. Mindamellett ez az okirat egy – a felek részére végzett közjegyzői tevékenységek

köteles eljárni. A pártatlanság egy fontos garanciája annak, hogy a megelőző jogszolgáltatás

körébe sorolt – nemperes eljárás keretében jön létre. Az okiratszerkesztésnek ebből a Janus-arcú

(konkrétabban a közjegyzői okirat szerkesztésére irányuló eljárás) – mint „perelhárító célú”

karakteréből adódódhat, hogy a közhatalmi jelleget a közjegyzőnek éppen ennél a tevékenységi

nemperes eljárás „kiválthassa” a bírósági érdemi vizsgálatot, mely a peres eljárás során a szintén

körnél szokták leggyakrabban kétségbe vonni, mindannak ellenére, hogy ezek az eljárások is

pártatlan bíró munkája révén megvalósul. A pártatlanság tehát az egyik legfontosabb és garanciális

7

szigorúan szabályozottak, formalizáltak. Ezen eljárási garanciák mellett a közjegyző személyében,

szintű követelmény és egyben hasonlóság a két hivatásrend között. Megkülönbözteti azonban a

illetve a közjegyzővé válás feltételeiben rejlő biztosítékok alapozzák meg azt, hogy az eljárás

bírótól a megelőző jogvédelmi funkció (az ex ante jelleg). Az ügyvéd és a közjegyző okiratszerkesztő

produktumaként előálló közjegyzői okirat privilegizált szerephez jut a bizonyítás és a végrehajtás

tevékenységében rejlő lényegi különbség, hogy a közjegyző a fél kérelmére és nem megbízásából jár

során más okirat típusokkal szemben. A közvetlen végrehajthatóságból fakadóan az ügyleti

el, a fél valójában igénybe veszi a közjegyző közreműködését jogszabályban rögzített díj ellenében.

8

okirat szerkesztése „perelhárító célú” nemperes eljárásnak tekinthetjük. A szűken vett nemperes

A közjegyzői okirat szerkesztésére irányuló eljárás formalizált, szigorú eljárási szabályokkal
körülbástyázott, „az eljárás alapja, menete, szabályai, eredménye, joghatásai eltérnek az ügyvédi

eljárásoktól azonban eltérően szabályozta a jogalkotó például a közjegyző illetékességét.

.10

közreműködésétől”

A közjegyző személyében rejlő garanciák

A közjegyzői okiratokhoz közhitelűséget, teljes bizonyító erőt és legtöbb

esetben közvetlen végrehajthatóságot is rendelnek. Emiatt szükséges egyfajta garanciarendszer
kiépítése és az azt alkotó egyes szabályok szigorú betartása. A rendszert alkotó biztosítékok

Ebben a pontban azt vizsgáljuk, hogy miként tudja betölteni az okiratszerkesztő közjegyző a

tulajdonképpen két rendezőelv köré csoportosíthatók a céljuk szerint. Mindezek alapján

megelőző jogvédelmi szerepét. Ahhoz, hogy a megelőző jogvédelem hatékonyan működjön és e

beszélhetünk egyrészt az „okirat anyagi érvényességének létrejöttét célzó”, másrészt „az okirat

„(jog)szolgáltatáshoz” való megfelelő hozzáférés megvalósulhasson, tulajdonképpen az állami

manipulálásának megakadályozását szolgáló” szabályokról. Az előbbi körbe tartoznak pl. az ügyfél

bíróságok eljárásának igénybevételi lehetőségének a tükörképe kell, hogy megvalósuljon a

személyes megjelenésének előírása, a részrehajlástól mentes tájékoztatás vagy az ügyleti képesség,

közjegyzői eljárásban. Itt kiemelésre érdemesek a következő követelmények: 1. elegendő közjegyző

illetőleg az ügyfél valós akaratának vizsgálata. Az utóbbi kategória többek között a következőket

álljon rendelkezésre, 2. lokálisan is elérhető legyen, 3. a közjegyző alapvetően nem utasíthatja

ölelheti fel: az okiratokra vonatkozó rigorózus formai előírások, az őrzés szabályai vagy az egyes

vissza a közreműködést például azért mert nem éri meg neki (gazdaságilag) vagy túl nagy

nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályozás.

9

11

felelősséggel járna az okirat elkészítése, 4. a jogi segítségnyújtás (költségkedvezmények). Ad. 1.

Az ügyvédek és a közjegyzők közötti megkülönböztetés alapja tekintetében a 90-es évek elején

Az első pont nem szorul különösebb magyarázatra. Ad. 2. A lokális elérhetőséget a meghatározott

az Alkotmánybíróság a következőket fogalmazta meg: „A törvényhozó a kifogásolt rendelkezéssel

székhelyre történő kinevezés biztosítja. Ad. 3. A közjegyző az ügyvédtől eltérően nem válogathatja

nem személyek között különböztet, hanem különböző foglalkozások és hivatások között feladatokat

meg az ügyfeleit, ha hozzá fordulnak, alapvetően nem utasíthatja vissza a közreműködést (csak

és hatásköröket oszt és választ szét” (108/B/1992.AB határozat).

a törvényben meghatározott szűk körben). Ad. 4. A költségkedvezmények rendszere valójában

A Ktv. 1. § (2) bekezdése további (általános) követelményt támaszt a közjegyzői tevékenységgel
kapcsolatosan: „[…] a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – a felek

kidolgozatlan kérdésnek számít ezen a területen.

esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik
teljesítésében”. Kérdésként merül fel, hogy a kioktatási kötelezettség, illetőleg az esélyegyenlőség
5	Schumacher, Robert: Notare und die vorsorgende Rechtspflege im Lichte der Grundfreiheiten. GPR 2012/2,
57. p.
6	Sauberer: i. m. 42. p.

biztosítása, amelynek esetlegesen egyfajta ellensúly szerepe is lehet a gyengébb fél javára, nincs-e
valamelyest feszült viszonyban a korábban taglalt pártatlanság követelményével. Szécsényi-Nagy

7	Kiss Daisy: i. m. 582. p.
8	Szécsényi-Nagy Kristóf: A közjegyzői okirat. in Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga.
ELTA Eötvös Kiadó, Budapest, 2010,954. p.

10	Kiss Daisy: i. m. 581, 583. p.

9	Schumacher: i. m. 59. p.

11	Várkonyi Vera: Közjegyzők az Európai Unióban. Európai Jog, 2002/2, 36-37. p.
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Kristóf felhívja a figyelmet arra, hogy más a latin típusú közjegyzőséghez tartozó államokkal

formáját öltötték ezek a dokumentumok, melynek következményeképpen az okiratban foglaltak

szemben a közjegyző hazánkban nem tanácsadást nyújt, hanem kioktatja őket. Szerinte ez alatt azt

állami kényszer útján végrehathatóak voltak. Az okiratszerkesztési tevékenységet azonban a

kell értenünk, hogy „elsősorban a jogszabályok tartalmára és a jogügylet következményeire hívja

bírósági notarius publicusok (közjegyzők) végezték, akik később, a Kr. u. XI. század folyamán

12

fel a figyelmet.”

önállósultak a bírósági szervezetrendszerből. A ténytanúsító okirat gyökerét a szemléről készített

Az Alkotmánybíróság több határozatában részletesen elemezte a közjegyzőknek az
13

jegyzőkönyvben látja.

14

A közjegyzői állások számát maximáló törvényi és

A Ktv. 1. § (2) bek. szerint a közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot

miniszteri rendeleti szintű szabályok alkotmányellenességének vizsgálatáról szóló 944/B/1994. AB

állít ki, okiratokat őriz meg. Ezt a fél (felek) kezdeményezésére, kérelme alapján teszi, ám az eljárás

határozat hangsúlyozza, hogy „ahhoz, hogy a közjegyző e megelőző, segítő feladatának eleget tudjon

produktuma nem kizárólag a felek személyes „használatára” készül, az harmadik személy érdekeit

tenni, az igazságszolgáltatásban elfoglalt különleges helyzete miatt különböző – az intézményt

is érintheti. E tevékenység közjogi felhatalmazáson alapul: a 3/2004. Polgári jogegységi határozat

védő, valamint személyével szemben követelményként megfogalmazott – garanciális jellegű

értelmében a közjegyző közhatalmi tevékenységet gyakorol akkor, amikor közokiratot készít, így az

szabályok szükségesek. A legfontosabbakat a teljesség igénye nélkül kiemelve ilyen szabály a

e tevékenysége során okozott károkért a Ptk. 349. §-a alapján tartozik felelősséggel.

igazságszolgáltatásban elfoglalt helyzetét.

közjegyző elmozdíthatatlansága, személyes felelőssége az általa okozott károkért, a magánokirat

Közokirat, a bírósági ítélet majd minden „erényét” hordozza, anélkül, hogy az egy peres

készítés tilalma, a közjegyzői állások szisztematizálása, a közjegyző székhelyhez kötöttsége

eljárás eredményeként keletkezne, így például a végrehajtás alapjául szolgáló okiratnak

stb.” A közjegyzői szervezetrendszer felépítése a bíróságokéhoz igazodik. Az Alkotmánybíróság

tekinthető. Megkülönbözteti azonban az ítélettől, hogy a közjegyzői (ügyleti) okirat a felek akarati

részletes indokolásában kifejtettek alapján megállapítható, hogy „a közjegyző érdemi tevékenysége

autonómiáján nyugszik.

nem gazdasági jellegű tevékenység, hanem az állam igazságszolgáltató funkciójának egyik
végrehajtójaként hatósági jogalkalmazó tevékenység, amely területen pedig nem érvényesülhetnek

A közjegyzői okirathoz kapcsolódó bizonyító erő

a jogalanyoknak vállalkozáshoz való alkotmányos alapjogai, ebből következően ezen okból
nem megalapozottak indítványozónak az alkotmányellenességet a vállalkozás jogára alapító

Az okirat általában maradandóbban, megbízhatóbban tanúsít tényeket, mint egyéb bizonyítási

megállapításai.” A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 112. §-a, valamint a bírósági

eszközök, éppen ezért egyre nagyobb teret kap a jogéletben. Az okiratok „fölénye” részben azon

végrehajtásról szóló 1979. évi 18. tvr.-t módosító 1991. évi LXXVII. törvény 9. §-ának és 10. § (1)

a tényen nyugszik, hogy jellemzően még a jogvita kibontakozása előtt állítják ki őket, ennélfogva

bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról szóló 108/B/1992. AB határozat szerint

a per kezdetekor már rendelkezésre állnak. Emiatt szokták a legegyszerűbb perbeli bizonyítási

a közjegyzőkre vonatkozó garanciális szabályok – ide sorolja mindenekelőtt a közhitelességet,

eszköznek is nevezni az okiratokat, amelyek a fentiek szerint kész, likvid bizonyítékot képeznek, így

függetlenséget, pártatlanságot, szigorú eljárásjogi kereteket – „nem sértik, hanem ellenkezőleg,

az okirat általi bizonyítás a felmutatással azonnal megvalósulhat. Nem a per folyamán keletkező

egyenesen segítik, gyorsítják és hatékonyabban biztosítják a különféle jogok érvényesítését”.

bizonyítékról van tehát szó, ebből egyfajta semleges jelleg is következik. „Az írásbeli okirat czélja,

15

16

17

hogy általa kiállítójának bizonyos tényre vonatkozólag tapasztalata, emlékezete, ítélőtehetsége,

A megelőző jogvédelem eszköze: a közjegyzői okirat

érzelme vagy akaratának kijelentése maradandóvá tétessék.” Eredetileg nem feltétlenül peres célra
állíttatnak ki az okiratok, de tipikus indíték a jogok és kötelezettségek szerzése, amelyek a későbbi

A közjegyzői okiratszerkesztési tevékenységről szólva talán érdemes visszanyúlnunk e tevékenység

időkre is kihatnak és amelyek vonatkozásában bizonyítékra van szükség, maradandóvá tételre úgy

gyökereihez, egészen a Kr. u. VII. század végéig. Szécsényi-Nagy Kristóf foglalja össze nagyon

„hogy annak idején a jog érvényesítése vagy védelme meg ne hiúsíttathassék.”

18

szemléletesen e fejlődési folyamatot, amely később a közjegyzői okirat karakterisztikumának
kialakulásához is magyarázatul szolgálhat. A közjegyzői okiratok (itt elsődlegesen az ügyleti
okiratokat értve alatta) bölcsőjét a bírósági egyezségekre vezeti vissza. Az említett korszakban a

14	Szécsényi-Nagy Kristóf: i. m. 945. o.

jogügyletek írásba foglalása Európa-szerte jellemzően a bíróságok feladata volt. A bírói egyezség

15	Balogh Béla: Az okirati bizonyítás egynémely kérdése a bírói gyakorlat megvilágításában. Debrecen, 1935,
10. p., Magyary Géza: A magyar perjog nemzetközi vonatkozásai. In: Összegyűjtött dolgozatai. MTA,
Budapest, 18. p.
16	Zlinszky Imre: A bizonyítás elmélete a polgári peres eljárásban. Atheneum, Budapest, 1875, 535. p.

12	Szécsényi-Nagy Kristóf: i. m. 951. p.
13	Lásd részletesebben: Harsági Viktória: The notarial order for payment procedure as a Hungarian pecularity.
In: Geimer, Reinhold / Schütze, Rolf A. (Hrsg.): Recht ohne Grenzen. Sellier, München, 2012, 345-347. p.
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17	Bajons, Ena-Marlis: Rück- und ausblickende Schluβbemerkung. In: Nagel, Heinrich/ Bajons, Ena-Marlis
(Hrsg.): Beweis – Preuve – Evidence. Grundzüge des Zivilprozessualen Beweisrechts in Europa. Nomos,
Baden-Baden 2003, 847-848. p.
18	Vö. Zlinszky Imre: i.m. 329, 358. p.
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A per során bizonyítandó tények jellemzően múltbeliek, emiatt közvetlenül nem válnak a bíróság
számára érzékelhetővé, így általában csak az ún. bizonyító tények segítségével következtethet a
bizonyítandó tényre. A bizonyító tény az okirat esetében a tárgyban lerögzített nyilatkozat, azaz
az okirat tartalma.
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való meggyőződést a közjegyzői okirat bevezető részébe, a felolvasás megtörténtét pedig a
záradékba szokás belefoglalni.
A közokirat bizonyító ereje lényegileg azt jelenti, hogy az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító

Az okiratok mint bizonyítási eszközök fontossága azon tulajdonságukból

erővel bizonyítja: a.) az okiratban foglalt határozat, intézkedés tartalmát, hatályát illetőleg ezek

ered, hogy hosszú ideig, akár több emberöltőn át képesek őrizni és megbízható módon visszaadni

megtörténtét; b.) az okirattal tanúsított adatok és tények fennállását vagy fenn nem állását; c.) a

a megtett és bennük foglalt nyilatkozatot. Ezzel szemben a többi bizonyítási eszköz esetében

benne foglalt nyilatkozat megtételét, valamint azt, hogy az érdekelt személy a nyilatkozatot mikor

hiányzik ez a tartósság, az időmúlás az információ visszanyerésének esélyeit csökkenti: a tanúk

és milyen módon tette meg.

emlékezete halványul, illetve a tanúvallomás megtétele előtt meghalhatnak, ismeretlen helyre
költözhetnek, netán nem hajlandóak vallomást tenni az adott perben, az esetleges szemletárgyak
pedig megváltozhatnak, illetve elenyészhetnek.

20

24

A tanúsító okiratok a tartalmat csak akkor bizonyítják, ha a tanúsítás közvetlen észlelésen
alapszik, kivételt képez viszont e szabály alól pl. az anyakönyv,

25

mely közhitelesen tanúsítja a

benne foglalt adatok valódiságát, annak ellenére is, hogy az anyakönyvvezető a születésnél, illetve

Sárffy Andor a múlt század negyvenes éveiben vetette papírra a következő mondatot, amely

a halálnál nem volt jelen. Ezzel szemben pl. nyilatkozat megtételének tanúsítása esetén a teljes
26

igen szemléletesen és reálisan foglalja össze az okirati bizonyíték „elsődlegességének” gyakorlati

bizonyító erő csak a nyilatkozattétel tényére terjed ki,

jelentőségét: „Biztosíték az […] okirat azért, mert akinek teljes bizonyító erejű okirata van, az –

személy a nyilatkozatot az okirat kiállítására jogosult hatóság vagy közjegyző jelenlétében a

amennyire emberileg lehetséges – nyugodt lehet afelől, hogy a benne bizonyított jogi tényt a

közokiratban foglalt tartalommal megtette, nem pedig arra, hogy annak tartalma a valósággal

21

bíróságok és más hatóságok valónak el fogják fogadni.” Ez állítás magában foglalja a szakirodalom

vagyis arra, hogy az okiratban megjelölt

milyen viszonyban van.

által legmegbízhatóbb bizonyítási eszköznek tekintett okiratokhoz fűződő „privilégiumok” célját

Magyary úgy fogalmaz, hogy „a közokirat teljesen és kötötten bizonyítja azt, hogy azok a

és gyakorlati következményeit, egyidejűleg finoman jelezve, hogy ezek a kiváltságok nem minden

tények, amelyek céljából a közokirat felvétettet, úgy történtek, ahogyan benne elő vannak adva és

korlátozás nélkül illetik meg a kérdéses bizonyítási eszközöket.

hogy a közokirat úgy és akkor és azon a helyen lett felvéve, mint ezt a közokirat mondja”. Ez a

27

22

„Bár

tömör összefoglalás valójában ma sem vitatható. Az utolsó fordulatával azonban rávilágít egy olyan

a közokirat bizonyító ereje jelentős részben a kiállító személy jogkörén nyugszik, annak a másik

kérdésre, melyet a közjegyzői okiratok kapcsán a régebbi irodalom tisztázott és manapság is nagy

A közokirati minősülés nem a tartalom, hanem a keletkezés módjának függvénye.
23

fontos alapja a kiállítást megelőző, illetve azzal kapcsolatos eljárás.“ Tehát a kiállító személyén

jelentőséggel bír. Pulay Józsefnek a 30-as években a Királyi Közjegyzők Közlönyében megjelent

túl annak is döntő jelentősége van – a közokiratként történő értékelhetőség körében, – hogy a

tanulmánya nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a közjegyzői okirat teljes bizonyító ereje a tartalmon

közokirat kiállítására jogosult személy vagy hatóság hatáskörébe rendelt ügy kapcsán állította-e

kívül az okiratba foglaltak tanúsításának módjára, az okiratfelvétel lefolyására is irányul. Ezek a

ki az okiratot. A közokiratokkal kapcsolatos alakszerűségi követelmények okirattípusonként

gondolatok alátámasztják azt a korábban rögzített állítást, miszerint a közjegyzői okiratok készítése

különböznek pl. a közjegyzői okiratok formai követelményeit tekintetében a közjegyzőkről szóló

kapcsán a szűk értelemben vett formai követelményekhez szorosan kötődik az okiratkészítési

1991. évi XLI. törvény rendelkezései az irányadók, amely értelmezése kapcsán elmondható, hogy

eljárás szabályozása. Egyes szerzők olvasatában ez a kapcsolat olyan erősnek látszik, hogy az

a közjegyzői okirat biztonságát szolgáló garanciális elemek közé nemcsak a szűk értelemben vett

esetleges eljárási deficitet egyenesen „rejtett alaki hiányosságokak” nevezik.

28

29

formai előírások betartása (pl. a sorvégek kihúzása, a rövidítések és üres sorok kerülése, a lapok

Minden okirattal, így a közokirattal szemben is lehet helye ellenbizonyításnak, de csak

fizikai összekapcsolásának módja) sorolható. Ugyanígy a fenti cél előmozdítását segíti a közjegyzői

annyiban, amennyiben azt a törvény ki nem zárja vagy nem korlátozza [Pp. 195. § (5) bek.]. A

okirat készítését megelőző eljárás néhány mozzanata, a közjegyző számára előírt semleges szerep,
a közreműködés esetleges megtagadása, az őrzés szigorú szabályai. E garanciális szabályok
betartásának számos esetben magából az okiratból is ki kell tűnnie, így pl. a személyazonosságról
24	Kommentár a Polgári perrendtartáshoz (CompLEX-jogtár)
19	Farkas József: Bizonyítás a polgári perben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956, 163. p.
20	Gaár Vilmos: Okirat. In: Márkus Dezső (szerk.): Magyar Jogi Lexikon. V. kötet, Budapest 1898. 692-693. p.
21	Sárffy Andor: Magyar polgári perjog. Grill, Budapest 1946, 279. p.
22	Vö.: Gáll Tamás: Az okirati bizonyítás fejlődésének áttekintése 1868-tól 2003-ig. In: Kengyel Miklós (szerk.):
50 éves a Polgári Perrendtartás. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2003, 23, 33. p.
23	Hámori Vilmos: Okirati bizonyítás a polgári perben. Jogtudományi Közlöny, 1970/11, 605. p.

—
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25	Antalfi Mihály: Polgári perrendtartás. 2. kötet, Pécs 1915, 601-602. p., Sárffy: i.m. 280. p.
26	Erre a nézetre alapozva mondta ki a Legfelsőbb Bíróság az 1/2004. Büntető jogegységi határozatának III.
részében, hogy nem értékelhető intellektuális közokirat-hamisításként pl. a hamis vallomástétel, amelynek
nyomán a jegyzőkönyvben, ill. határozatban valótlan tényt rögzítenek.
27	Magyary/Nizsalovszky: i. m. 425. p.
28	Pulay József: Bizonyítás közokirattal szemben. Kir. Közjegyzők Közlönye 1938/1, 2. p.
29	Balogh: i. m. 21. p.

—
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magyar jogban jelenleg nincs olyan jogszabály, amely az ellenbizonyítást kizárná avagy korlátok

lehet helye, melyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak és alkalmasak lehetnek a keresetlevélben

közé szorítaná.

foglaltaknak vagy az alperes védekezésének az igazolására.

Az okirati bizonyítás lerontható azáltal, ha kimutatják, hogy az okirat alkalmatlan az

A fentiek tükrében nem véletlen, hogy mind a hazai, mind a külföldi jogirodalom sűrűn él

adott tény, illetőleg nyilatkozat bizonyítására. Az ellenbizonyítás alapulhat alaki hibán, külső

azzal a megállapítással, hogy az okirati bizonyítás és a tárgyalási elv összjátékaként az okirattal

szabálytalanságon vagy irányulhat az anyagi bizonyító erő ellen. Az első esetben a hamisság, vagy

történő bizonyítás során a bírói mérlegelés eredménye eléggé kiszámítható és sok esetben a további

meghamisítottság vagy helytelen okiratba foglalás igazolása az elérendő cél, míg az utóbbinál azt

bizonyítás lefolytatását is szükségtelenné teszi. Az okirattal bizonyítható előadás vitatása ugyanis

szükséges bizonyítani, hogy a külsőleg kifogástalan okirat nem fedi a nyilatkozattevő akaratát.

30

számos esetben hiábavaló és költséges lenne. Így elsődlegesen nem is maguknak az okirattal

Az ellenbizonyítás kiterjedhet arra, hogy a közokiratban foglalt határozatot nem hozták meg, az

bizonyított tényeknek a vitatása jut a gyakorlatban meghatározó szerephez, hanem az okirat

intézkedés nem történt meg, vagy a nyilatkozatot nem tették meg, illetőleg ezekre nem az okiratban

valódiságának az esetleges kétségbevonása.

34

megjelölt időpontban, helyen vagy módon került sor, illetve a nyilatkozatot vagy tényt a közokirat
helytelenül tanúsítja. Az ellenbizonyítás során bizonyítható a közokiratban foglalt tanúsítással

Nemzetközi kitekintés

ellenkező tény fennállása is, de irányulhat arra is, hogy a közokiratot kiállító személy rosszul,
31

Tévedés vagy hamisítás lehet a közokiratnál a

A közokiratok szabad áramlásának kapcsán két kérdés merülő fel: lehetséges-e az okiratba foglalás

helytelen okiratba foglalás oka, jellemzően erre irányul a bizonyítás is. Amennyiben azonban a

külföldön, ami szintén az előbbiekben felvetett közhatalmi jelleg vizsgálatát igényli. A határon

valóságtól való eltérés másként is bizonyítható, akkor ez előbbiek igazolására nem feltétlenül kell

átívelő ügyek másik felmerülő probléma a belföldi okiratok külföldön kifejtett joghatása.

tévesen foglalt közokiratba valamilyen adatot.

32

kiterjednie a bizonyításnak. Az ellenbizonyítás során bármilyen bizonyítási eszköz felhasználható,
mindamellett a közokirattal szembeni ellenbizonyítás a gyakorlatban ritkán szokott sikeres lenni.

A XX. század elején még vitatkoztak róla, hogy a közjegyző okiratszerkesztői tevékenysége
szükségszerűen kapcsolódik-e az állami szuverenitáshoz és így területileg korlátozott, vagy

Amennyiben a közokiratban foglalt jogok érvényesítésére vonatkozó per még nincs

a közjegyzői okirat bizonyító ereje nem az állami felhatalmazásból ered, hanem abból a

folyamatban és a kötelezetti pozícióból szabadulni kívánó más típusú, pl. a jogügylet érvénytelenség

bizalomból ered, amelyet a közjegyzői eljárás élvez. Ma általánosan elfogadott az a nézet,

megállapítása iránti perben is érvényesítheti az igényét. Sőt a megállapítási kereset nemcsak

hogy az okirat-szerkesztési jogosultság korlátját jelenti az országhatár.

jogviszony fennállása kapcsán indítható, hanem az okirat valódisága, illetőleg ellenkezőjének „mint

tenni az okiratszerkesztés helye és az okiratba foglalás produktuma között. Jelenleg tehát az

puszta ténynek” a megállapítására is irányulhat, amennyiben a megállapítási kereset indításának

okiratszerkesztési tevékenység kapcsán a közjegyző illetékessége véget ér az államhatáron, ha már

feltételei fennállnak.

33

35

„Különbséget kell

nem előbb, saját közjegyzői körzete határainál. Az okiratba foglalás terméke, a közjegyzői okirat

A közjegyzői okiratok hordoznak néhány egyéni jellegzetességet e téren. A közjegyzői
okiratok esetében – a közvetlen végrehajthatóságból adódóan – gyakorta áll elő az a helyzet,

ezzel szemben nemzetközi egyezmények alapján annak az államnak a határain túl is kifejti a
36

hatását, amelyben készült.”

hogy a végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján megindult végrehajtás során a végrehajtás

A közjegyzői okiratok külföldön történő joghatás kiváltására alkalmassága ígérkezik a rövidebb

megszüntetése iránti perben tud először érdemben védekezni az adós. Ez azonban a részéről már

témának. A közjegyzői okirat külföldi felhasználhatósága iránti igény a közjegyzők oldaláról is

nem ellenbizonyítás, hanem főbizonyítás, amely a Pp. 369. § alapján arra kell, hogy irányuljon, hogy

megfogalmazódott. Nem sokkal a tamperei csúcstalálkozót követően, 1999. október 30-án az

a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre. A Pp. 370/A. §-ában foglaltak bizonyos

Európai Közjegyzők Uniója (CNUE) Valenciában tartott egy konferenciát, itt született egy javaslat,

korlátozásokat is tartalmaznak a bizonyításfelvétel kapcsán, ezáltal tovább nehezítve a bizonyítási

amely kimondja, hogy a „közokiratnak (amely a bírósági ítélet minden „erényét” hordozza, anélkül,

terhet viselő helyzetét: eszerint bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékok vonatkozásában

hogy az egy jogvita eredményeként keletkezne) minden európai uniós országban szabadon kell

30	Balogh: i. m. 15. p.
31	Gátos György: A bizonyítás. In: Németh János (szerk.): A Polgári Perrendtartás magyarázata. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1999, 775-776. p.
32	Antalfi: i. m. 603. p.

34	Ld. még: Schreiber, Klaus: Die Urkunde im Zivilprozeβ. Duncker & Humblot, Berlin 1982, 16. p.
35	Rechberger, Walter H.: Notarielle Beurkundungstätigkeit mit Auslandsbezug. Manz, Wien, 1997, 5 p.

33	Magyary/Nizsalovszky: i. m. 360. p.

36	Woschnak, Klaus: A közjegyzői hivatásgyakorlás joga és a közösségi jog. Közjegyzők Közlönye 2000/7-8, 7. p.
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áramolnia és közvetlenül végrehajthatónak kell lennie, függetlenül a származás helyétől feltéve,
37

hogy az az Európai Unión belül van.”

eredménye, az okiratba foglalás produktuma között.
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Az okiratba foglalás terméke, a közjegyzői

okirat − nemzetközi egyezmények és a közösségi jog alapján − annak az államnak a határain túl is

Össze kell egyeztetni a közjegyzői okirat forgalom szabadságának biztosítását és azokat a

kifejtheti a hatását, amelyben készült.

44

követelményeket, a közjegyzői okirattal szembeni egyébként jogos előírásokat, amelyek a közjegyzői

Az okirat-szerkesztés során további nemzetközi vonatkozásként említhető, ha a felek külföldiek

okirat sajátosságait adják és egyben garanciális szabályok. Erre a közjegyzői okirathoz fűződő

(vagy a felek valamelyike külföldi). Ez önmagában nem képezi akadályát a az okirat-szerkesztési

jogkövetkezmények, illetőleg a fokozott bizonyító erő miatt van szükség. Nehezíti a helyzetet a

tevékenységnek. Az okirat tartalma „nemzetközi”, azaz a közjegyző olyan okiratot szerkeszt,

sokféleség, de azokban az országokban, amelyekben a latin típusú közjegyzőség működik viszonylag

amelynek egy határon átnyúló vonatkozású jogviszony a tárgya.

egységes a szabályozás, így egybe lehet gyűjteni a közös jellemzőket, ahogy azt Juan Bolás

A közokiratok fogalmának meghatározása a Brüsszel-I rendelet értelmezése kapcsán is

Alfonso tette: „az okiratszerkesztő közjegyző jogvégzett szakember, aki az okiratot a törvénnyel

felmerült. Ekkor kerültek megfogalmazásra a következő gondolatok. A kiállító személyének alapvető

összhangban készíti el és garantálja a felek személyazonosságát, jogképességét, valamint az okirat

jelentősége van a közokirattá minősülés során. A külföldi közjegyző, konzul és egyéb közokiratba

38

A latin típusú közjegyzőség kapcsán Várkonyi Vera a következő

foglalásra feljogosított személy e minőségében a közhatalom gyakorlójaként rendelkezik a

megállapítást tette: „a közjegyzői tevékenységet megalapozó jogi filozófiák hasonlóak, a szakma

közokiratba foglaláshoz szükséges „hatalommal”. Az, hogy a közhatalom mely hordozói esnek a

működési szabályai, technikái szinte azonosak”, ezzel szemben az angolszász jogrendszerben szinte

hatóság fogalomkörébe egyébiránt a nemzeti jogok által meghatározottak. A Jenard–Möller-

tartalmának jogszerűségét”.

39

Az előbbiek vonatkozásában közös jellemzőként

jelentés második lényeges fogalmi ismérvként arra utal, hogy az okirat-szerkesztői tevékenységnek

kiemelhető, hogy ezen országok jogszabályai a közjegyzői okiratokhoz közhitelűséget, teljes

az okirat tartalmának létrehozatalára is ki kell terjednie. A bírói, illetve közjegyzői hatáskörbe

bizonyító erőt és legtöbb esetben közvetlen végrehajthatóságot is rendelnek. Ehhez azonban

utalt aláírás-hitelesítés nem teszi a jelentés értelmében az okiratot közokirattá a közhatalommal

egyfajta garanciarendszer kiépítése és az azt alkotó egyes szabályok szigorú betartása is szükséges.

felruházott személy közreműködése ellenére sem, hiszen a tartalmat ők nem vizsgálják.

minimális szereppel bírnak a hivatás gyakorlói.

A rendszert alkotó biztosítékok tulajdonképpen két rendezőelv köré csoportosíthatók a céljuk
szerint. Mindezek alapján beszélhetünk egyrészt az „okirat anyagi érvényességének létrejöttét

Az Európai Unió Bíróságának legújabb döntései

célzó”, másrészt „az okirat manipulálásának megakadályozását szolgáló” szabályokról. Az
előbbi körbe tartoznak pl. az ügyfél személyes megjelenésének előírása, a részrehajlástól mentes

Végül engedtessék meg, hogy a közjegyzői okiratszerkesztői tevékenységet a közjegyzőség jogállását

tájékoztatás vagy az ügyleti képesség, illetőleg az ügyfél valós akaratának vizsgálata. Az utóbbi

érintő elmúlt évekbeli luxemburgi döntések tükrében is megvizsgáljuk. Két olyan országot tettünk

kategória többek között a következőket ölelheti fel: az okiratokra vonatkozó rigorózus formai

a vizsgálódás tárgyává, melyek szabályozásához – a közös gyökerekre tekintettel – közel állnak a

előírások, az őrzés szabályai vagy az egyes nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályozás.

40

magyar megoldások. Így esett a választás Németországra és Ausztriára. A Bizottság kontra Német

Az egyesülő Európában fokozott igény jelentkezik arra nézve, hogy a közjegyzői okiratok ne
csak a származás (kiállítás) államában, hanem a többi tagállamban is felhasználhatók legyenek.

41

Sz.K. C54/08. sz. ügyben, hangsúlyozza a Bíróság, hogy az ügyleti okiratok esetében a felek maguk
határozzák meg jogaik és kötelezettségeik terjedelmét a közjegyző csupán tanúsítja azt, valamint

A közjegyzői tevékenység közhatalmi jellegére tekintettel a közjegyzői szolgáltatások szabad

joghatással ruházza fel, de a felekkel szemben semmiféle döntési jogkörrel nem rendelkezik.

áramlása korlátozás alá esik, a közjegyző okirat-szerkesztési tevékenysége − a területi elvet

Bizonyos feltételek mellett a német közjegyző által hatáskörében eljárva, a megszabott alakban

követve

42

− az adott állam határain belül válik lehetségessé, nem készíthet a közjegyző okiratot

külföldön. Különbséget kell azonban tenni az okirat-szerkesztési tevékenység helye és az eljárás

kiállított közokirat alapján végrehajtásnak van helye, ha az adós a közokiratban a szóban forgó
igényre vonatkozóan az azonnali végrehajtásnak alávetette magát [ZPO 794. cikke (1) bek. 5.].
A Bizottság kontra Osztrák Köztársaság C53/08. sz. ügyben a Notariatsordnung (NO) 3. cikkén
alapulva elemzi a közjegyzői okiratszerkesztői tevékenység jellegét. Ennek fényében állapítja meg a

37	Rechberger, Walter H.: Perspektiven der grenzüberschreitenden Zirkulation und Vollstreckung notarieller
Urkunden in Europa. In: Schütze, Rolf (ed.): Einheit und Vielfalt des Rechts. FS Geimer, Beck, München,
2002, 914. p.
38	Bolás, Alfonso Juan: A közokiratok szabad áramlása az Európai Unió országaiban. Közjegyzők Közlönye,
2001/11, 10. p.

következőket: „Ami a közjegyzői okiratokhoz kapcsolódó bizonyítási rendszer sajátosságait illeti,
hasonló bizonyító erővel más okiratok is rendelkeznek, anélkül hogy a közhatalom gyakorlása

39	Várkonyi: i.m. 36. p.
40	Várkonyi: i.m. 36. p.
41	Ld. Umlauft, Manfred: Az európai közjegyzőség fejlődéséről. Közjegyzők Közlönye, 1999/10, 5. p.

43	Bókai Judit: A közjegyzői okiratok szabad áramlása az Európai Unióban, az európai végrehajtási jogcím.
Közjegyzők Közlönye, 2006/3, 11. p.

42	Vö. Rechberger: i.m. 5. p.

44	Woschnak: i.m. 7. p.
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Gyovai Márk

körébe tartoznának, mint például a hivatásos mezőőr, erdőőr és halőr által készített jegyzőkönyv.
[…] A közokiratok végrehajthatóságát illetően a Bizottság úgy véli, hogy a végrehajtási záradék
rávezetése megelőzi a tulajdonképpeni végrehajtást, anélkül hogy annak részét képezné. Így a
végrehajthatóság biztosítása semmilyen kényszerítő jogkörrel nem ruházza fel a közjegyzőket, akik
nem végrehajtó szervek. Másfelől bármely esetleges vitában a bíróság dönt, nem pedig a közjegyző.
[…] Harmadsorban az Osztrák Köztársaság szerint a közjegyzői hitelesítés célja az, hogy végleges
megoldást nyújtson a polgári jogi követelésekre vagy végleg kizárja azokat, és végrehajtható
jogcímet biztosítson. A közjegyzői okiratok kizárólag bíróság előtt, és szigorúan korlátozott indokok
alapján támadhatók meg. Az említett közjegyzői okiratok emellett magas szintű bizonyító erővel
rendelkeznek, ami köti a bíróságokat mérlegelési jogkörük gyakorlása során. A közjegyzői okiratok
továbbá végrehajthatóak. Mind a végrehajtási eljárás, mind a végrehajtható jogcím kibocsátását

Gondolatok
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
és a bírósági végrehajtás
kapcsolatáról

megelőző eljárás az állami közhatalom gyakorlásának lényegéhez tartozik. Ebből következik, hogy
a közjegyzők közokiratok kiállításában megnyilvánuló tevékenysége közvetlenül és sajátosan
kapcsolódik a közhatalom gyakorlásához.” Ha a közjegyző közokiratot állít ki, ellenőriznie kell,

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programja

hogy az okirat kiállításához szükséges, törvényben előírt összes feltétel teljesülte.

A

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban Eszközkezelő) jogállása szerint egy állam által
alapított egyszemélyes Zrt., melynek részvénye forgalomképtelen, felette az alapítói jogokat

az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az MNV Zrt. útján gyakorolja. Az Eszközkezelő
nem alakulhat át, nem válhat szét és nem egyesülhet más társasággal, az alapítására és működésére
a gazdasági társaságokról szóló törvény. szabályait, a gazdálkodására az állami vagyonról szóló
törvényt a NET tv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az Eszközkezelő programjának a lényege
az, hogy a hiteladós (aki csak természetes személy lehet) a jelzálogjogosult pénzügyi intézményen
keresztül írásbeli szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan állam által
történő megvásárlását. Amennyiben több jelzálogjogosult pénzügyi intézmény is van, úgy a
rangsorban előrébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan megvásárlását kezdeményezni.
Az Eszközkezelő megvizsgálja a kérelmet és amennyiben a NET tv.-ben foglalt feltételekkel
megvásárolja az ingatlant, úgy az adós bérlőként továbbra is az ingatlanban maradhat. Az állam a
lakóingatlan tulajdonjogát a hatósági árverési vétel hatályával főszabályként tehermentesen szerzi
meg. A megvásárolt lakóingatlanon teherként csak a következő jogok maradhatnak fenn: telki
szolgalom, közérdekű használati jog, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog és
a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve.
Ebből az következik, hogy a bejegyzett végrehajtási jogok is a törvény erejénél fogva megszűnnek.
Ez azonban nem jelenti a végrehajtási eljárások megszűnését is, pusztán az ingatlan, mint
biztosíték kerül ki a végrehajtási eljárás alól. Az Eszközkezelő a lakóingatlant abban az állapotban
veszi át az eladótól, és adja bérbe, amelyben az az adásvételi szerződés megkötésének a napján
volt. Az ingatlan megvásárlásának konjunktív feltételeit és a lakóingatlanért fizetendő vételárra
vonatkozó szabályokat a NET tv. 8. § és 9. §-ai tartalmazzák. A hiteladós szociális rászorultságával
kapcsolatos követelmények a NET rendeletben szerepelnek. Az Eszközkezelő havonta legfeljebb
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1500 ingatlant vásárolhat meg. A lakásban maradó bérlőnek főszabályként a bérleti szerződés

Azonban amellett, hogy a teljes végrehajtás szünetelését kell megállapítani, több indok is

megkötésének évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték

felsorakoztatható. (1) A NET tv. szintén a 15.§-ban úgy rendelkezik, hogy a pénzügyi intézmény a

1,5%-ának egytizenketted részét kell egyhavi lakbérként a továbbiakban fizetnie. Az állam

„végrehajtás szünetelését” kezdeményezi a végrehajtónál. (2) A NET tv. a 16. § c) pontjában úgy

tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló

rendelkezik, hogy a végrehajtás folytatódik, ha az Eszközkezelő az ingatlant megvásárolja, de a

kérelem iktatási dátumát követő hatvanadik hónap utolsó napjáig a hiteladós vagy a zálogkötelezett

végrehajtás nem kizárólag a lakóingatlanra vonatkozóan indult. Ezen pont egyértelműsíti, hogy az

javára visszavásárlási jog is bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba.

eljárás folytatási lehetőségének a bekövetkezéséig nem lehet semmilyen végrehajtási cselekményt
foganatosítani, hiszen ha lehetne, akkor ez a pont nem került volna bele a NET tv.-be. Ugyanis ha

A NET törvény alkalmazása a bírósági végrehajtás során

csak a lakóingatlan vonatkozásában szünetelne az eljárás, akkor a letiltás, hatósági átutalás stb.
folyamatosan foganatosítható lenne, így hát arra sem lenne szükség, hogy a törvény kifejezetten

A gyakorlatban számos alkalommal előfordul, hogy az Eszközkezelőnek megvételre felajánlott

rendelkezzen ezen eljárási cselekmények tekintetében a folytatásuk lehetőségéről. (3) A Vht.

ingatlanra már végrehajtási jog van bejegyezve, esetenként már több ügyben is. Erre az esetre a

nem ismeri a végrehajtási eljárás részleges szünetelését, a végrehajtás nem szünetelhet kizárólag

NET tv. 15.§-a tartalmaz szabályozást, melynek értelmében a jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi

az ingatlan vonatkozásában (ellentétben a felfüggesztéssel), csak az „egész” végrehajtási eljárás

1

szünetelését lehet megállapítani: „A szünetelés jogkövetkezményei lényegében azonosak a

melyről jegyzőkönyvet készít és megküldi azt a feleknek. Mivel ebben az esetben a jelzálogjogosult

felfüggesztés jogkövetkezményeivel. Az addig elvégzett eljárási cselekmények tehát megtartják

pénzügyi intézmény kezdeményezte az eljárás szünetelését, ezért indokolt a számára is megküldeni

hatályukat, további eljárási cselekményekre azonban még kivételesen sem kerülhet sor, eltérően

3

a szünetelés tényét megállapító jegyzőkönyvet. A pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján a

a végrehajtás felfüggesztésétől, amelynek esetén egyes végrehajtási cselekmények tovább

megvételre felajánlott lakóingatlanra bejegyzett valamennyi végrehajtási jog vonatkozásában a

folytatódhatnak.” A Vht. 50. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a végrehajtást valamennyi vagy

végrehajtás a Vht. 52. § g) pontja alapján szünetel. A Vht. 52.§ g) pontja értelmében a végrehajtás

azon végrehajtási cselekményre kiterjedő hatállyal függeszti fel, amely a felfüggesztés okára és

szünetel, ha külön törvény így rendelkezik és az 54.§ g) pontja értelmében akkor lehet folytatni

céljára figyelemmel feltétlenül szükséges. A bíróság a gyakorlatban kizárólag a lefoglalt ingatlan

az eljárást, ha a szünetelés törvényben megállapított oka megszűnt. Ezen okokat a NET tv. 16.§-a

vonatkozásában függeszti fel a végrehajtást, amennyiben a zálogjogosult végrehajtási eljárásba

tartalmazza, mely szerint az eljárást akkor lehet folytatni, (a) ha valamely pénzügyi intézmény a

történő bekapcsolódás iránti kérelmét bírálja el, „hiszen a bekapcsolódástól nem az függ, hogy

lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához nem járul hozzá, vagy (b) az Eszközkezelő az ingatlant

az eljárás lefolytatásának helye van-e, hanem az csak az ingatlan értékesítéséből befolyt vételár

nem vásárolja meg, vagy (c) az Eszközkezelő a lakóingatlant megvásárolja, de a végrehajtás nem

felosztását teszi kérdésessé. A felfüggesztés csak ennyiben indokolt.”.

kizárólag a lakóingatlanra vonatkozóan indult. A végrehajtás attól a naptól folytatódik, amikor a

felfüggesztése lehet részleges, azonban a szünetelése nem. Amennyiben a végrehajtás szünetel, vagy

pénzügyi intézménynek a hozzájárulása elutasításáról, vagy az Eszközkezelőnek a vételi ajánalat

azt valamennyi végrehajtási cselekményre kiterjedő hatállyal felfüggesztették (Vüsz. 34.§ a), úgy a

visszautasításáról, vagy az ingatlan megvásárlásáról szóló tájékoztatását a végrehajtó kézhez veszi.

két jogintézmény teljesen azonos jogkövetkezményeket von maga után és a végrehajtás ügyviteli

Kérdésként merülhet fel az, hogy a végrehajtás csak az ingatlanok vonatkozásában szünetel,

befejezését kell megállapítani. A végrehajtás szünetelését mindig a végrehajtó, a felfüggesztését

intézmény 15 napon belül írásban kezdeményezi a végrehajtónál a végrehajtás szünetelését,
2

tehát azokkal kapcsolatban nem lehet végrehajtási cselekményt foganatosítani (becsérték közlése,

4

főszabályként a bíróság, bizonyos esetekben a közjegyző állapítja meg.

5

Tehát a végrehajtás

6

zálogjogosultak értesítése, árverés kitűzése stb...), vagy az egész végrehajtási eljárás szünetelését

A fentiekből következően a NET tv. 15. § alapján szünetelő végrehajtási eljárás során nem lehet

kell megállapítania az eljáró végrehajtónak? Az előbbi mellett - megtévesztően - pusztán egyetlen

semmilyen egyéb végrehajtási cselekményt foganatosítani. Az esetlegesen kiadott letiltásokat fel

érv szól, mégpedig az, hogy a NET tv. 15. szakasza úgy szól, hogy a lakóingatlanra bejegyzett

kell függeszteni. Igaz, hogy ebben az esetben a végrehajtó már nem végez végrehajtási cselekményt,

valamennyi „végrehajtási jog vonatkozásában” az eljárás a Vht. 52. § g) pontja alapján szünetel.

de a szünetelési kérelem előtt kiadott letiltási rendelvények alapján történő munkáltató általi
levonások is végrehajtási cselekménynek minősülnek, hiszen végrehajtási cselekményt nem csak

1
BH+ 2002.4.185 I. A végrehajtási eljárás szünetelésének hatálya azzal veszi kezdetét, hogy a szünetelésre okot
adó jogi tény (pl.: mulasztás) bekövetkezik, illetőleg a felek az eljárás szüneteltetésére vonatkozó kérelmüket a bíróságnak
bejelentik.
2

Cserba-Gáspárdy-Nagy: A magyar bírósági végrehajtás, Novotni Kiadó, Miskolc, 2002, 86.o.

3
A szünetelés tényét megállapító jegyzőkönyv egyéb érdekelteknek történő megküldéséről lásd: BaloghCsászti-Juhász-Korek: A bírósági végrehajtás, HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009, 189.o.
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4

Vida István: A bírósági végrehajtás magyarázata, KJK Kiadó, Budapest, 2004, 374.o.

5
Kovács László: Néhány megjegyzés a zálogjog nyilvántartásához és a zálogtárgyra vezetett végrehajtáshoz,
Magyar Jog, 2005/1. szám., 23.o.
6

Kapa Mátyás: A közjegyző szerepe a bírósági végrehajtásban, Közjegyzők közlönye, 2010/4. szám, 32.o.
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a végrehajtó foganatosíthat. A Kúria kimondta, hogy „a letiltást foganatosító harmadik személy
7

letiltással kapcsolatos cselekményei is végrehajtási cselekmények”. Tehát a jelzálogjogosult
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foganatosításra (letiltás kiadása, hatósági átutalási megbízás, ingóvégrehajtás körébe tartozó
végrehajtási cselekmények).

pénzügyi intézmény eljárás szünetelésére irányuló kérelmének végrehajtóhoz történő érkezésekor

A végrehajtás szünetelésére alapot adhat mind az adós, mind pedig a végrehajtást kérő

a végrehajtó kötelessége a korábban kiadott letiltások felfüggesztése (nem feloldása), mivel „a

tekintetében bekövetkező jogi tény. Jelen esetben ez a jogi tény az adós részéről következik be,

szünetelés tartama alatt végrehajtási cselekményekre egyáltalán nem kerülhet sor”.

8

Kérdésként merülhet felaz is, hogy mi történik, ha a szünetelésre irányuló kérelem

9

hiszen ő az, aki szándéknyilatkozatot terjeszthet elő a jelzálogjogosult pénzügyi intézménynél és
kezdeményezheti a lakóingatlanának eladását, amely a végrehajtási eljárás szünetelését idézi elő.

10

beérkezésekor a végrehajtási eljárás már szünetel a Vht. 52.§ d) pontja alapján, mivel az adós
lefoglalt vagyontárgyának (jelen esetben az Eszközkezelőnek felajánlott ingatlan) értékesítése

A végrehajtási költségek az eljárás befejezésekor

sikertelen volt. Szükséges-e ilyenkor a végrehajtási eljárás befejezési módját megváltoztani,
vagyis egy már szünetelő ügyet szüneteltetni? Álláspontom szerint nem, hiszen ha a Vht. 52.§ g)

Az eljárás befejezésekor történő költségviselés tekintetében három esetkört kell megvizsgálni,

pontja szerint szünetelne tovább az eljárás, úgy azt mindenképpen folytatni kellene akkor, ha az

hiszen a végrehajtási ügy érdemi, vagy ügyviteli befejezésekor a végrehajtónak a Dsz. értelmében

Eszközkezelő megvásárolja az ingatlant, de az eljárás nem csak arra vonatkozóan indult. Így egy

kötelessége díjjegyzéket kiállítania. A folyamatban levő végrehajtási eljárás során, amikor a

Vht. 52. § d) pontja szerint szünetelő ügyet kellene majd újra folyamatba helyezni anélkül, hogy

jelzálogjogosult pénzügyi intézmény tájékoztatja az eljáró végrehajtót arról, hogy a lefoglalt

valószínűsítették volna, hogy az adósnak van olyan vagyontárgya, amely lefoglalhtaó illetőleg

ingatlant felajánlották az Eszközkezelőnek, a végrehajtó az ügy ügyviteli befejezése kapcsán

értékesíthető. Ilyenkor elegendő pusztán egy tájékoztatást küldeni, mind a jelzálogjogosultnak,

elkészíti a díjjegyzéket. Mivel az eljárás kezdetén megfizetendő költség nem fedezi a végrehajtó

mind a feleknek, hogy az ingatlan bekerült az Eszközkezelő programjába, melyről a jelzálogjogosult

eljárásával kapcsolatos minden költséget, úgy a különbözetet meg kell jelölni a díjjegyzéken, mint

pénzügyi intézmény tájékoztatta a végrehajtót és kérte az eljárás szünetelését a Vht. 52.§ g) pontja

befizetendő összeget. Ekkor még a végrehajtást kérőt nem lehet kötelezni ezen összeg megfizetésére,

alapján. Azonban az eljárás jelenleg szünetel a Vht. 52.§ d) pontja szerint, de amennyiben az 54. §

hiszen azt ő csak előlegezi, azonban az adós viseli. Ekkor tehát a végrehajtónak el kell számolnia az

d) pont értelmében folytatható lenne az eljárás, úgy az nem fog folytatódni, hanem a Vht. 52.§ g)

előleggel és meg kell jelölnie a munkadíj különbözetet, mint befizetendő összeget. Azonban ennek

pontja szerint továbbra is szünetelni fog.

megfizetésére egyelőre egyik felet sem lehet felhívni, hiszen még az eljárás kimenetele nem ismert.

Amennyiben az adós ellen újabb végrehajtási eljárás indul, melyben be kell jegyezni a

Amennyiben az Eszközkezelő megvásárolja az ingatlant és a végrehajtást kérő a jelzálogjogosult

végrehajtási jogot azon ingatlanra, amelyet már az Eszközkezelőnek felajánlottak és más ügye

pénzügyi intézmény, továbbá a végrehajtás kizárólag a lakóingatlanra vonatkozóan indult, úgy

már a Vht. 52.§ g) pont szerint szünetel, úgy célszerű a végrehajtást kérőt tájékoztatni, hogy az

az eljárás eredményesen befejeződik, a jogosultnak további követelése nem áll fenn az adóssal

adósnak még tulajdonát képezi az ingatlan, de amennyiben a végrehajtási jog bejegyzése érdekében

szemben. Ekkor a végrehajtónak az ügy érdemi befejezése kapcsán el kell készíteni a díjjegyzéket.

intézkedik a végrehajtó, úgy az eljárás a Vht. 52.§ g) alapján szünetelésre kerül. A NET tv.,

A Módr.-el megváltozott Dsz. 17/B. § szakaszában foglaltak értelmében, ha a végrehajtás érdemi

azonban csak a bejegyzett végrehajtási jog vonatkozásában rendeli el a végrehajtás szünetelését.

befejezéséig a végrehajtót megillető díjak összege nem térült meg, az előlegezendő költségnek

A Vht. 138.§ (3) értelmében az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jog bejegyzését – ideértve a

a 17. § és a 17/A. § szerint korábban már megfizetett összegeket követően fennmaradt részét az

megelőző beadványokat is – soron kívül intézi. Így amint bejegyzésre kerül az Eszközkezelőnek

előlegezésre köteles végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján

felajánlott ingatlanra a végrehajtási jog, úgy az eljárás a Vht. 52.§ g) pontja szerinti szünetelését

kell megfizetnie a végrehajtó részére. Tehát a 2013. VI. 29-től hatályos Dsz. alapján amennyiben

kell megállapítani. Célszerű továbbá arról is tájékoztatni az újabb végrehajtást kérőket, hogy

a végrehajtási eljárás érdemi befejezése (Vüsz. 33.§) megtörténik, úgy az előlegezendő költség

amennyiben a végrehajtási jogot bejegyzik a javára is az Eszközkezelőnek felajánlott ingatlanra

megfizetését követően fennmaradt végrehajtási költséget a végrehajtást kérőnek kell megfizetnie

és azt az állam megvásárolja, úgy a végrehajtási jog ex lege törlésre kerül. Így célszerű az, hogy

a díjjegyzék alapján. Igaz, hogy jutalék nem számítható fel az eredményes befejezés esetében,

a jogosult ne kérje a végrehajtási jog bejegyzését az ingatlanra, amíg annak jogi sorsa nem

hiszen a Dsz. kimondja, hogy a lefoglalt és a NET tv. alapján az Eszközkezelő által megvásárolt

tisztázott, hiszen így az eljárás nem kerül szünetelésre és végrehajtási cselekmények kerülhetnek

ingatlan vételárának a jelzálogjogosult végrehajtást kérő részére történő kifizetéséből és a pénzügyi

9
Pataki János István: A végrehajtó és az adós – A bírósági végrehajtás a gyakorlatban, Ad Librum Kiadó,
Budapest, 2013, 182.o.

7

BH+2011.2.61 számú jogeset indokolásából

8

Pestovics Ilona: Bírósági végrehajtás – harmadik kiadás, Novissima Kiadó, Budapest, 2010, 107.o.

—

50

—

10
A jogi tények rendszeréről részletesen lásd: Bíró György-Lenkovics Barnabás: Általános Tanok, Novotni
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intézmény erre tekintettel történő tartozás elengedéséből eredő követelés csökkenése nem minősül

jelenségnek az enyhítésére született meg a NET törvény, amely a bírósági végrehajtási eljárást is

behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel. Azonban ez nem

közvetlenül érintő jogszabály. A NET tv. 15.§ alapján szünetelő ügyekben végrehajtási cselekmény

zárja ki, hogy a végrehajtó a Dsz. szerinti munkadíjat, költségátalányt és készkiadást feltüntesse

nem foganatosítható. A Vht. 52. § g) pontja szerinti ügyviteli befejezéskor készített díjjegyzéken

a díjjegyzéken, mivel semmi nem indokolja azt, hogy ezek a költségek ne kerüljenek felszámításra,

a végrehajtónak ki kell mutatnia a költség különbözetet, de annak megfizetésére egyik felet sem

hiszen a rendelet csak a jutalék felszámítását zárja ki. Mivel tehát az ügy érdemi befejezését

hívhatja fel. A végrehajtási eljárás érdemi befejezésekor a költség különbözetet a végrehajtást

kell megállapítani, úgy a fent hivatkozott Dsz. 17/B.§ b) pontja alapján a végrehajtást kérőnek

kérő köteles megfizetni a végrehajtónak az elkészített díjjegyzék alapján. Amennyiben az állam

kötelessége a költségkülönbözetet megfizetnie a végrehajtó részére.

megvásárolja a felajánlott ingatlant, úgy a bejegyzett végrehajtási és jelzálogjogok a törvény

Végül vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor az Eszközkezelőnek felajánlott ingatlant megvásárolta
a Magyar Állam, de a végrehajtás nem kizárólag az ingatlanra vonatkozóan indult. Ekkor a

erejénél fogva megszűnnek, ez azonban nem jelenti minden esetben azt, hogy a végrehajtási
eljárások is befejeződnek, azokat a NET tv. 16.§-ban foglaltak esetén folytatni kell.

végrehajtást folytani kell, de a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az adósnak ebben az esetben
már nincsen végrehajtás alá vonható vagyontárgya, hiszen a lakóingatlant is már csak bérlőként

Jogforrások

használja. Ezért a lakóingatlan megvásárlását követően gyakran a végrehajtás szünetelését kell

1;	2011. évi CLXX. törvény – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó

megállapítani a Vht. 52.§ d) pontja alapján, hiszen az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya.
11

természetes személyek lakhatásának biztosításáról (NET tv.)

Korábban a Legfelsőbb Bírósági kimondta, hogy ebben az esetben a végrehajtó nem kötelezheti

2;	1994. évi LIII. törvény – a bírósági végrehajtásról (Vht.)

a végrehajtást kérőt a költségkülönbözet megfizetésére, azonban a Módr. hatálybalépésével (2013.

3;	1/2002. (I.17.) IM rendelet – a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről (Vüsz.)

VI. 29-től) a helyzet megváltozott, hiszen a már fent hivatkozott Dsz. 17/B.§ b) pontja szerint, ha a

4;	14/1994. (IX. 8.) IM rendelet – a bírósági végrehajtói díjszabásról (Dsz.)

lefoglalható vagyontárgy hiányában, illetve értékesítésének sikertelensége miatt szünetelő eljárás

5;	128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet – a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos

során a végrehajtást kérő által előlegezendő költségtérítés és munkadíj összege nem térült meg,
az előlegezendő költségnek a korábban már megfizetett összegeket követően fennmaradt részét az
előlegezésre köteles végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell

egyes szabályokról (NET rendelet)
6;	6/2013. (V. 30.) KIM rendelet – az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
(Módr.)

megfizetnie a végrehajtó részére. Tehát ha a végrehajtási eljárás ügyviteli befejezése a Vht. 52.§ d)
pontja alapján kerül megállapításra, úgy a végrehajtást kérő a munkadíj és költség különbözetet

Szakirodalom

köteles megfizetni a Dsz. 17/B.§ b) pontja alapján a végrehajtónak. Indokolatlan lenne ugyanis a

1;	Balogh-Császti-Juhász-Korek: A bírósági végrehajtás, HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft.,

végrehajtóra terhelni azt a kockázatot, hogy az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyainak

Budapest, 2009

függvényében illesse meg őt a végrehajtási költség. Hanzó Gabriella a következőképpen fogalmazza

2;	Bíró György-Lenkovics Barnabás: Általános Tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2006

meg az előbbi gondolatot: „a végrehajtási eljárás nem a bírósági végrehajtó költségkockázatára

3;	Cserba-Gáspárdy-Nagy: A magyar bírósági végrehajtás, Novotni Kiadó, Miskolc, 2002

indul meg, hanem a végrehajtást kérőére. Mivel nem kötelező a végrehajtás kezdeményezése,

4;	Hanzó Gabriella: A végrehajtási költségek előlegezésének jogértelmezése, www.jogiforum.hu/

12

ellenben a végrehajtónak kötelessége az eljárás folytatása.”

publikaciok, 2011. október
5;	Kapa Mátyás: A közjegyző szerepe a bírósági végrehajtásban, Közjegyzők közlönye, 2010/4.

Összegzés

szám, 21-38.o.
6;	Kovács László: Néhány megjegyzés a zálogjog nyilvántartásához és a zálogtárgyra vezetett

Megállapítható, hogy a korábban nagy számban felvett jelzálogjoggal biztosított hitelek és
a gazdasági válság hatása egyre több ember lakhatásának elvesztésével fenyeget. Ennek a

végrehajtáshoz, Magyar Jog, 2005/1. szám., 20-28.o.
7;	Pataki János István: A végrehajtó és az adós – A bírósági végrehajtás a gyakorlatban, Ad
Librum Kiadó, Budapest, 2013
8;	Pestovics Ilona: Bírósági végrehajtás – harmadik kiadás, Novissima Kiadó, Budapest, 2010

11
BDT 2002.645 Amikor a követelés behajthatatlan és az adós tartozásából a végrehajtást kérőhöz semmi nem
folyt be, akkor a végrehajtó - noha díjjegyzéket a szünetelés esetén is kiállít - nem hívhatja fel a végrehajtást kérőt, hogy a
korábban már előlegezett költségen felül az addigi költségeit fizesse meg, azaz viselje.

9;	Vida István: A bírósági végrehajtás magyarázata, KJK Kiadó, Budapest, 2004

12
Hanzó Gabriella: A végrehajtási költségek előlegezésének jogértelmezése, 7.o. www.jogiforum.hu/
publikaciok, 2011. október
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„Mitől rossz egy szakvélemény”? Az igazságügyi szakértő a kijelöléstől nem lesz jobb, nem lesz okosabb,
nem lesz bölcsebb, mint a többi szakértő, „csak más”: igazságügyi szakértő! Miben is áll ez a másság?
Igazságügyi szakértőnek abból adódóan, hogy szakmai tudását, munkáját egy másik szakterület, a

Egy igazságügyi szakértő naplójából
Igazságügyi Szakértői Körkép –

jogszolgáltatás hasznosítja, számos olyan ismerettel célszerű rendelkeznie, melyek tanult szakmájában
egyébként nem lennének elvárhatók. Nehéz lenne teljes listát összeállítani, de gondolatébresztőnek talán
elegendő a következő néhány szakma kiemelése: szakember, tolmács, tanár, bíró, pszichiáter, atléta.
Nem véletlen, hogy első helyen a „szakember” fogalma került megemlítésre. Alapelvként
(vélhetően) elfogadhatjuk, hogy minden igazságügyi szakértő jó szakember kell legyen, ugyanakkor

B

nem minden jó szakemberből lesz jó igazságügyi szakértő!

Jogalkotó megfogalmazásában

ár közjegyzők és igazságügyi szakértők együttműködése már nem jár gyerekcipőben,

az igazságügyi szakértő feladata, hogy „a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek

mégis hasznos lehet közjegyzők számára is egy betekintetés a szakértői gondolatvilágába.

felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés
2

Tanúságosnak ígérkezhet képet kapni arról, mi az ami várható, elvárható szakértőktől, illetve mi

eldöntését.”

az, amivel közjegyzők segítetik szakértők munkáját a kirendelő végzés megfogalmazásakor.

kifelejtette az elvárások felsorolásából a jogszabályok fejlődésének nyomon követését.

Az

Hiányossága ugyanakkor a jogszabálynak, hogy jogalkotó (akarva, akaratlan)

együttműködés jogszabályi kereteit az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV.

Igazságügyi szakértők nem igen aspirálnak Nobel-díjra, de tevékenységük, ha nem is minden

törvény adja. A törvény 21. § (1) bekezdése értelmében „Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb

esetben tudományos mélységű, azért többnyire komoly, felelősségteljes munkát igényel. Más kérdés

körülmény megállapításához vagy megítéléshez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől

viszont a technikai fejlődés követése. Itt igazán nagy kihívás előtt állnak szakértők, amikor lépést

igazságügyi szakértő kirendelése kérhető”. Elöljáróban leszögezhető, hogy a szakértői közreműködés

kívánnak tartani a nyugati (vagyis inkább távol-keleti) termékáradathoz kapcsolódó ismeretanyaggal.

nem csodaszer, szakértő eredményessége is nagyban függ a rendelkezésére álló bizonyítékoktól, illetve

A szakmaiság vonatkozásában alapelvárás, hogy a szakértő megállapításai ellenőrizhetők (pl.

a bizonyítás lehetőségeitől. Az, hogy a szakértő által készített szakvélemény mennyire képes közel vinni

szakirodalom alapján), következtetései logikailag igazolhatók legyenek. Szakértő kötelezettsége a

az igazsághoz, csak részben függ a szakértőtől, az viszont, hogy szakvéleménye mennyire használható

bizonyítás szempontjából szükségesnek tartott szakmai vizsgálatok kezdeményezése is. Természetesen

1

az ítélkezésben, szinte minden esetben a szakértő rátermettségén áll, vagy bukik.

ez a kezdeményezés kirendelő irányában történik, hiszen szakértő bizonyítási lehetősége a

Építészek, orvosok - és még sorolhatnánk a szakértői névjegyzékben megadott szakterületeket

bizonyításban érdekelt fél, illetve kirendelő fogadókészsége függvénye. Nem ritkán kényszerül

– munkája eredménye látható, olykor kézzelfogható, és mindezen túl meghozza az alkotás örömét

szakértő - bizonyítási lehetőség hiányában - úgymond „fapados” (nem a szükséges szintű vizsgálatra

is. Igazságügyi szakértők nem ennyire szerencsések, hiszen munkájuk gyümölcse az ügyet lezáró

alapozott) szakvélemény készítésére, azonban az eljárás szempontból ezek is elégséges hasznossággal

„kalapácsütést” követően egy sötét raktárban, aktahegyek mélyén lel örök nyugalomra. Jó szót

bírhatnak. A jogszolgáltatás ár-érték arányossága figyelembe vételével helyes a szabályozás (gazdasági

ugyanakkor nem igen kapnak munkájukért, viszont számítathatnak az elmarasztalt fél – enyhe

ügyeknél), hogy az döntsön egy költséges vizsgálat sorsáról, aki „a számlát fizeti”.

kifejezést alkalmazva – rosszallására. Mint minden (alkotó) ember, az igazságügyi szakértő is

Szakértő szakmaisága a szakmai önismeretben, önmérsékletben is meg kell megmutatkozzon.

igényli azonban a hasznosság jóleső érzését. De miben is áll az igazságügyi szakértői munka

Szakértő kijelölésekor kap „útravalóul” egy kompetencia kört, melynek keretében jogi megszorítások

hasznossága?! Az igazságügyi szakértői tevékenység ügybeli „hasznosságának” minősítése két

nélkül vállalhat megbízást. Tekintettel azonban az érvényes kompetencialisták fogyatékosságaira, a kapott

szempont alapján történhet. Egyrészt, milyen méretékben vette figyelembe bíró, nyomozó hatóság,

kompetencia kör nem azt jelenti, hogy szakértő ezen a területen szakmai és etikai szempontokat is számba

illetve közjegyző a szakvéleményt, másrészt pedig, mennyiben járult hozzá szakvélemény a jogi

véve minden feladatot elvállalhat. Elengedhetetlen, hogy szakértőben „működjön” egy belső kontroll,

állásfoglalás kialakításához. Ezen túlmenően is létezik azonban egy – meglehetősen szubjektív –

mely további (szűkebb) határt szab számára a munkavállalásban. Lényegében négy esetben vállalhatja el

szempont, az hogy segítette-e a szakvélemény a sokszor éveken át tartó idegölő vita lezárását, utat

szakértő – kompetencia területén belül - a megbízást, kirendelést. Nem szükséges különös indoklás arra az

nyitva ezzel a megbékélés számára?

esetre, amikor a szakértő végzettsége és gyakorlata alapján ért az adott szakmai kérdésekhez. Elvállalhatja

Az igazság és hasznosság ókori filozófiában gyökerező kérdéskörén túlmenően a szakértői

azonban akkor is, ha hiányosságai vannak a területen, de – a szemléig, vagy legalább a szakvélemény

tevékenység praktikusabb kérdései, hogy: „Milyen a jó szakértő”, illetve ennek ellentételezéseként,

készítéséig – „fel tud nőni” a feladathoz. A műszaki fejlődés egyes területeinek nyomon követése (bármely

1

2

Bányai István: „Mitől rossz egy szakvélemény” Mérnök Újság 2008. 12. sz.
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szűkre is szabjuk a határt) ma már nem lehetséges teljességgel, így szakértőnek gyakran lehet szüksége

vonatkozóan három mód nyílik. Első lehetőség a tényszerű szakmai bizonyítás. Ebben az esetben

például egyes konkrét termékekre vonatkozó ismeretek pótlására, kiegészítésére. Előfordulhat olyan eset

a szakmai bizonyítás követelményeinek kell megfelelni, ami nem szükségszerűen azonos a jogi

is, amikor szakértő nem rendelkezik az általa fontosnak tartott vizsgálathoz szükséges műszer-, illetve

bizonyításra vonatkozó elvárásokkal. Jogi értelemben némileg más a megközelítés, ott „a bizonyítás

számítástechnikai háttérrel, ilyenkor kezdeményezheti maga mellé (nem helyett!) a szakmai kiegészítés

eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott bizonyító ereje” . Szakmai

(pl. vizsgáló labor) biztosítását. Tipikus, jogszabályban is rögzített eset, amikor a szakértő a kérdések

bizonyítás lehetősége esetén szakértőnek módja van valószínűsített álláspont megfogalmazására

egy részében rendelkezik csak kompetenciával, ilyenkor – a feladat elvállalásával egyidejűleg - a többi

is. A valószínűsítés definíciója – a műszaki területen - a „műszakilag alátámasztott, logikailag

szakterületre vonatkozó szakkérdések megítélésére társszakértő bevonását kell kezdeményezze.

ellenőrizhető okfejtéseket tartalmazó következtetés” . Amennyiben az előző lehetőségek feltétele

4

5

„A szakértő jogkérdésbe avatkozott”- tipikus ügyvédi (ki)fogás. Nem lehet azonban, hogy a

nem adott, úgy a szakértő olyan értelemben kell állásfoglalást foglaljon, hogy nem lehetséges a

két terület, „szakma” és jog „elbeszéljen egymás mellett”. A jogrendszer minden hierarchia szintjén

szakértői állásfoglalás. Lényeges kritérium, hogy megállapítása nem lehet kinyilatkoztatás, hanem

találkozhatunk szakmai kérdésekkel és fordítva a szakmai problémák rendezése nem lenne lehetséges

csakis bizonyítás. Más megfogalmazásban: bizonyítani kell a bizonyíthatatlanságot is.

jogalkalmazás nélkül. Példaként a műszaki területen az építési törvénytől indulva egészen le a

A pszichológus képességek (szerényebben fogalmazva viselkedési kultúra) érvényesítésére

szabványokig egybe van forrva jog és műszaki szakterület. Igazságügyi szakértők hivatása, tolmácsi

szakértőnek a helyszíni szemlék keretében nyílik lehetősége. Lényeges, hogy szakértő világosan

feladatkörükben (!), a „szakmai mondanivaló” tartalmi veszteség nélküli lefordítása a jogi, illetve

lássa célját, feladatát. A helyszíni szemle célja szakértő számára a (látható, hallható, mérhető)

köznapi nyelvet beszélők számára. Szakértők természetesen akkor járnak el helyesen, ha megmaradnak

információk, lehetséges bizonyítékok minél teljesebb körű begyűjtése. Ahány szakértő annyi

a célirányos jogalkalmazás szintjén és nem kezdenek öncélú jogászkodásba. Mivel nincs előre meghúzott

módszer, de talán leghatékonyabb az „engedni-korlátozni” elv alkalmazása. Engedni feleket, minél

vonal, józan belátásuk – és a szakértői kamara keretében kapott oktatás - alapján, szakértőknek kell

több hasznos információt „kifecsegjenek”, de közbelépni, amennyiben eltérnek a tárgytól, vagy

esetenként eldönteni, hogy a határvonal hol húzódik, hogy az mikor „szögesdrót, mikor gumipók”

3

korábbi sérelmeik veszélyeztetni kezdik a szemle eredményességét, békéjét.

A gyakorlatban nem elég, ha a szakvélemény aggálytalan, annak is kell látszania. Szakértő feladata,

A szakértői felvétel nincs tornamutatványokhoz kötve, bár sérülhet a bizonyítás, ha szakértő

hogy olyan helyzetbe hozza – tanítsa! – bírót, közjegyzőt és feleket, hogy azok a szakvéleményben foglaltak

nem tud fel-, vagy lemászni valahová. Az ilyen esetek inkább a kuriózum kategóriába tartoznak,

lényegét képesek legyenek megérteni, elfogadni, és az alapján jó meggyőződéssel ítéletet hozni, illetve az

és aligha okoznak áthidalhatatlan problémát, hiszen szakértő már a kirendelés időszakában kérheti

ítéletben megnyugodni. Más szóval szakértőnek a szakvéleményt „el kell tudni adni”. A tapasztalat azt

felmentését a feladatellátás alól.

igazolta, hogy a bonyolult képleteknél többnyire hatékonyabb az egyszerű, tiszta, követhető gondolatmenet.

A szakértői tevékenység szempontjából sarkalatos kérdés volt - előzőekben - hogy „milyen a

Jogszolgáltatási szempontból (!) a szakvélemény igaz, vagy hamis volta tulajdonképpen másodlagos, a per

jó szakértő?”. Az érem másik oldala - mintegy ellentételezésként - az lehet, hogy „mitől rossz egy

szempontjából fontos az, hogy a szakvélemény kirendelő hatóság és felek számára meggyőző és ezáltal

szakvélemény?”.
A „szerencsés ügyek” jó formában levő, jó szakértőt „fognak ki”. Hibás, hiányos lesz a

elfogadható legyen, továbbá a szakvélemény jogerős ítélethez vezessen. Azért azt hozzá kell fűzni fentiekhez,
hogy az igazság és a jog többnyire azért (ha nem is mindig kéz a kézben, de) egymás mellett halad.

szakvélemény, ha alkalmatlan a szakértő, illetve ha alkalmas, de „rossz napja van”. Vannak

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 21. § (1) pontjában

elkerülhető, és vannak előre nem látható hibák. A hibák, hiányosságok következménye eltérő,

foglaltak - „Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához

de minden esetben hátrányt jelentenek az eljárásra (késedelem, stb.). Van, amikor mód nyílik a

vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő

hiánypótlásra, korrekcióra, van, amikor ez nem lehetséges. Legsúlyosabb következménnyel az

kirendelése kérhető” - az adott szakkérdés (!) vonatkozásában bírói pozícióba helyezi szakértőt.

járhat, ha a vizsgálat tárgya, illetve a helyszín megváltozik és egy hibás, hiányos állapotrögzítésből

Szakértő feladata, hogy „a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített

adódóan az utólagos rekonstrukcióra már nem nyílik lehetőség. Kevésbé kellemetlen, amikor a

szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” (2) Vagyis szakértő

szakértő maga tud korrigálni, viszont kínos lehet, amikor szakértőt felmentik tevékenysége alól

a saját „háza táján”, azaz a szakkérdések terén mérlegelési, döntési jogosultsággal rendelkezik. A

– pl. bizalomvesztés miatt – és más szakértő kerül bevonására. Hibát a szakértői tevékenység

szakértőtől elvárható „bírói” tulajdonságok között talán legfontosabb, hogy szakértő minden esetben

minden fázisában el lehet követni, így a kirendelés (elfogadása), a szemle előkészítése, a szemle, a

adjon határozott, egyértelmű állásfoglalást, ha úgy tetszik szakmai „ítéletet”. Szakértő a részére

szakvélemény készítés során egyaránt.

feltett szakkérdések tekintetében nem hagyhatja bizonytalanságban kirendelő hatóságot. Erre

3
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A kirendelés időszakában hibaforrás lehet szakértő részéről, ha nem tanulmányozza át kellően

vagy ok nélkül) egy későbbi időpontra tolódik. A halogatás információvesztéshez vezet, és szakértő

(pl. időhiány miatt) az előzmény iratokat, illetve ha szakmai korlátait nem ismeri, vagy nem tartja be.

részéről ismételt irattanulmányozást tesz szükségessé. Tipikus hiba a kinyilatkoztatás (szakmai

Ugyancsak típushibának minősül, ha szakértő kirendeléssel kapcsolatos észrevételeit nem, vagy csak

értelemben vett tények igazolásának – szakirodalmi hivatkozások, számítások, stb. - elhagyása), a

utólag jelzi. A hiányzó dokumentumokra, szükséges vizsgálatokra, társszakértő bevonására, határidő

reprodukálhatóság hiánya (pl., elégtelen állapotrögzítés, részletszámítások elhagyása), a mellébeszélés

módosítására, vagy a díjelőleg kiegészítésére vonatkozó, elmaradt jelzések előbb-utóbb kéretlenül

(nem a feltett kérdésekre válaszol szakértő). Szakértő feladata a szakvélemény keretében a kirendelő

is „visszaköszönnek”. Az is hibának tekintendő – hiszen több hetes késedelmet eredményezhet – ha

által feltett valamennyi kérdés (de csakis azok) egyértelmű megválaszolása.

szakértő a javasolt kiegészítő vizsgálat, vagy társzakértő bevonása kapcsán nem adja meg a releváns

„Körbejárva” az igazságügyi szakértés gyakorlati kérdéseit - „Milyen a jó szakértő?”,

adatokat (javasolt szakértő, vagy szervezet megnevezése, várható többletköltség, stb.), valamint a

illetve „Mitől rossz egy szakvélemény?” – joggal merül fel a kérdés: végül is hol a helye

határidő, illetve díjelőleg vonatkozásában nem ad kellő indoklást („szakértői munkaterv”).

igazságügyi szakértőknek a jogrendszeren belül? Jogalkotó szakértőket azonos polcra helyezi a

Tapasztalat, hogy a rossz szakvélemények (többnyire) nem az íróasztal mellett születnek.

tanúvallomásokkal, okiratokkal, egyéb tárgyi bizonyítékokkal (Pp.166 §): „Bizonyítási eszközök

Hiba a szemle megszervezésénél, ha szakértő az értesítőben az alapadatokon (helyszín, időpont,

különösen a tanúvallomások, a szakértői vélemények, a szemlék, az okiratok és egyéb tárgyi

meghívottak, stb.) túlmenően nem fogalmazza meg a vizsgálata szempontjából szükséges szakmai

bizonyítékok.” Jogalkotó más oldalról viszont kiemeli szakértőt a bizonyítási eszközök sorából,

elvárásokat: pótlólagos adatszolgáltatás, a vizsgálandó helyszín pontos meghatározása (szükség

hiszen az olyan a tényeknél, körülményeknél, amelyekre vonatkozóan kirendelő szakértelemmel

esetén helyiségekre lebontva), nagyobb volumenű vizsgálat esetén a szemle időbeni ütemezése, a

nem rendelkezik, a tény megállapítását és megítélését szakértőre bízza. Az egyes közjegyzői

szokványostól (méretfelvétel, stb.) eltérő vizsgálatok speciális igényeinek jelzése (pl. szakszemélyzet

nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében „Ha a

feltáráshoz, próbaüzemhez).

kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléshez

Szakértőnek szem előtt kell tartania, hogy felek annyira veszik

komolyan szakértőt, mint amennyire szakértő komolyan vette őket a szemle előkészítése során.

különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése kérhető”.
7

Vitatható, hogy szakértő a szemlére már „kész” szakvéleménnyel menjen, vagy az

Ezzel egybecseng az igazságügyi szakértő feladatára vonatkozó meghatározás , mely szerint „a

előzményekben foglalt nyilatkozatok „befolyásától” igyekezzen távol tartani magát. Annyi

tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel

mindenesetre elfogadható, hogy ha szakértő nem „ássa bele magát” az ügybe, akkor rutin

segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” A fentiekben megfogalmazottak arra

vizsgálatot fog a helyszínen végezni, míg, ha elkezdi legalább is szakvéleménye körvonalazását,

engednek következtetni, hogy szakértők perbeli státuszát illetően talán némi jogszabály kiigazítás

akkor az ügy kapcsán felmerült konkrét szakkérdésekre tud fókuszálni. Tipikus szakmai hibák

lenne szükséges. Amennyiben erre mégsem kerül(ne) sor, viszont bírók , közjegyzők és szakértők

szemle során a szakmai felkészületlenség (pl. időhiány miatt), a technikai felkészületlenség, vagyis

együttműködését változatlanul a kollegialitás fogja jellemezni, úgy szakértők továbbra is békében

eszközhiányosság (fényképező, mérőeszközök, elemlámpa, tartalék elem, csavarhúzó, tervrajz-

meglesznek egy polcon a tanúkkal, okiratokkal és egyéb tárgyi bizonyítékokkal.

munkapéldány, stb.), az elégtelen dokumentálás, a mérések hiánya, hiányossága (geometriai

A bevezető gondolat - mely szerint „az, hogy a szakértő által készített szakvélemény mennyire

adatok, hőmérséklet, stb.), egyszerűbb feltárások elhagyása (pl. takarólemez alatti adattábla,

képes közel vinni az igazsághoz, csak részben függ a szakértőtől” - fentiek alapján annyival

stb.), üzempróbák elmaradása, valamint az improduktív kommunikáció felek irányában. A

egészítendő ki, hogy közjegyzők szerepe döntően meghatározó a szakértői munka eredményessége

szemle (jellemzően) egyszeri és megismételhetetlen bizonyítási lehetőség! Nem tekinthető viszont

szempontjából. Abból adódóan ugyanis, hogy közjegyző (és nem szakértő) az, aki meghatározza

sikertelennek a szemle, ha nem szakértő hibájából marad el egy bizonyítás.

„a vizsgálat tárgyát és annak helyét, továbbá azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a

8

9

Jó ítélet csak jó szakvélemény alapján születhet! A szakértői munka, szakvélemény jogszabályban

szakértőnek véleményt kell nyilvánítania” (7), szakértő számára meghúzásra kerülnek azok a

(Pp. 177. §) meghatározott célja: a tények és körülmények megállapítása, megítélése.” (4). A

határvonalak, melytől nincs lehetősége, joga önhatalmúlag eltérni. Amennyiben ez az iránymutatás

szakvéleményre vonatkozó típushibákat jogalkotó (Pp. 182 §) összefoglalóan az „aggályosság”

megfelelő, úgy elmondható, hogy „szakértő rátermettségén áll, vagy bukik” , hogy szakvéleménye

fogalmába sűrítette: vagyis ha „a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával vagy más szakértő

mennyire használható, mennyire „hasznos” a közjegyzői bizonyítás szempontjából.

10

véleményével, illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként
6

nyomatékos kétség fér”. A szakértői tapasztalat alapján konkrétabb megfogalmazásokra is van mód.
Alapvető hibalehetőség a halogatás, vagyis, hogy a szemlét követően a szakvélemény készítése (okkal,

6
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Az ítélet indokolása szerint a végrendeletet szerkesztő ügyvéd a végrendeletet tanúként írta alá,
aláírása három tagból áll, a vonalvezetésből megállapíthatóan az aláíró a neve egyes részeit különkülön írta le beazonosítható, olvasható írásjellel. A végrendeletből a tanúkénti minősége, lakóhelye
megállapítható, így a bélyegzőlenyomatra is tekintettel a tanú személye az okiratból beazonosítható.

A közjegyzői gyakorlatot érintő
jogi esetek

A tanú az aláírását sajátjának elismerte, személyi igazolványa alapján is megállapítható, hogy
az megfelel a szokásos aláírásformájának. Az elsőfokú bíróság jogi következtetése szerint a tanú
nem kézjegyével, monogramjával, hanem aláírásával látta el a végrendeletet, így az a Ptk. 629.§
(1) bekezdés b) pontja alapján alakilag érvényes. Nem találta helyénvalónak azt a felperes által
megjelölt követelményt, amely szerint a végrendeletnek a végrendeleti tanú nevét gépírással,
vagy nyomtatott betűvel is tartalmaznia kell, vagy a tanúra utaló, a tanú nevét olvasható
formában rögzítő záradéknak kell az okiraton szerepelnie. Az ítéletében kifejtettek szerint az

A végrendeleti tanú aláírásának érvényességét érintő
jogértelmezési dilemmák

alaki érvényességi feltételeket a Ptk. tartalmazza. A bíróságnak az volt az álláspontja, hogy a
BDT 2009. 2045. szám alatti – a felperes által hivatkozott – eseti döntés csak az említett határozat
közzétételét követően készített végrendeletek esetében lehet irányadó a jogbiztonság követelménye
okán. (A perben megtámadott végrendelet 2002-ben készült.)
A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét

1. Az ügy tényállása

helybenhagyta.

A

megállapított

tényállást

annyiban

pontosította,

hogy

az

írásbeli

magánvégrendeleten az ügyvéd tanúkénti aláírása az elsőfokú ítéletben írtakon túlmenően
tartalmaz egy elhúzásos vonalvezetésű részt is. Az így pontosított tényállás alapján egyetértett

Az

az elsőfokú bíróság jogi következtetéseivel. Eszerint: helyesen állapította meg, hogy az ügyvéd
örökhagyó ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt írásbeli magánvégrendeletet

tanú három tagból álló nevét írta alá, abból felismerhetők a kezdőbetűk, az utolsó kezdőbetűt

tett, amellyel az ingatlanának örököséül az alperest, valamint egy perben nem

követő elhúzásos vonalvezetés pedig együttesen alkalmas a tanú névaláírásának megállapítására.

álló személyt nevezett meg; minden egyéb ingó- és ingatlanvagyonára a törvényes öröklés

Megítélése szerint a doktori címre vonatkozó rövidítés, a családi és utónév együttes használata

szabályainak alkalmazását rendelte. Az okiratot dr. B. F. ügyvéd készítette és azt az örökhagyó

megfelel az aláírás szokásos módjának, annak ellenére is, hogy az nehezen, illetve alig olvasható.

az okiratszerkesztő ügyvéd és titkárnője mint végrendeleti tanúk jelenlétében aláírta. A tanúk az

Az elsőfokú bírósággal egyezően az volt az álláspontja, hogy a Ptk. 629.§ (1) bekezdés b) pontja

aláírásuk alatt mindketten lakcímüket is feltüntették. Az okiratszerkesztő ügyvéd névaláírásából

nem írja elő kógens jelleggel a tanú aláírásának olvashatóságát, valamint azt, hogy a tanú nevét

az előtagként használt doktori cím „d” betűje, vezeték- és keresztnevének kezdőbetűi

gépírással vagy nyomtatott nagybetűkkel is fel kell tüntetni. Kitért arra is, hogy a tanú ebben az

azonosíthatóak voltak, az alkalmazott aláírásforma e végrendeleti tanú által szokásosan használt

esetben aláírással, nem pedig kézjegyével, szignójával, neve kezdőbetűjének feltüntetésével látta el

aláírásnak felelt meg. Az ügyvéd aláírása mellett látható a szárazbélyegzőjének lenyomata, és a

a végrendeletet, ezeknek ugyanis a végrendeleten a tanú névaláírása alatt lévő „pecsétlenyomaton”

végrendeleti tanú neve alatt „az okiratot dr. B. F. ügyvéd készítette” szövegrész.

lévő jelcsoport felel meg, és az eltér a tanú szokásos névaláírásától. Megítélése szerint a tanú

Az örökhagyó halála után a közjegyző az ingatlant az egyik nevezett örökös kiesésére

személyének beazonosítását biztosítja a névaláírása alatt a lakcímének a feltüntetése is. Rámutatott,

figyelemmel a másik nevezett örökös – alperes – részére, míg az egyéb hagyatékot a törvényes

hogy az ügyvédi bélyegző itt nem a tanú aláírását helyettesíti, csupán a tanú személyének

örökös felperesnek adta át.

beazonosításához nyújt további segítséget.

2. Az első- és a másodfokú bíróság döntése

3. A felülvizsgálati kérelem

Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét – amelyben egyebek mellett a végrendelet alaki

A másodfokú bíróság ítélete ellen a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel, amelyben kérte a jogerős

okból való érvénytelenségének megállapítását kérte – elutasította.

ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének a keresete szerinti megváltoztatását.
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Annak megállapítását kérte, hogy az örökhagyó írásbeli magánvégrendelete érvénytelen, mivel

Elfogadható azonban az is, ha a tanú az olvashatatlan aláírása mellett a nevét olvasható módon is

az nem felel meg a Ptk. 629.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alaki követelményeknek. Indokolása

feltünteti. Ennek hiányában azonban az olvashatatlan aláírás az aláíró személyének azonosítására

szerint a másodfokú bíróság az irányadó jogszabályokból téves jogi következtetést vont le, a jogerős

nem alkalmas”.

ítélet téves jogértelmezésen alapul, másrészt ellentétes az egységes joggyakorlattal (BH 2007. 10.,

A folytatódó eljárásban a felperes a felülvizsgálati kérelmét változatlanul fenntartotta.

BDT 2009. 2045.). Megismételt jogi érvelése szerint a tanú aláírásának olvashatónak kell lennie,

Részletesen hivatkozta a jogegységi határozat indokolásának azokat a részeit, amelyek szerinte

de mindenképpen olyannak, hogy a tanú személyazonossága az aláírásából beazonosítható

alátámasztják a felülvizsgálati kérelmében már kifejtett jogi álláspontját.

legyen; magából az okiratból kell kitűnnie a tanú személyazonosságának, az ügyvédi bélyegző a

A Kúriának a felülvizsgálati eljárásban abban a kérdésben kellett állást foglalnia: a másodfokú

beazonosításra nem alkalmas. Arra hivatkozott, hogy az adott esetben a tanú „aláírása” teljesen

bíróság az irányadó jogszabályok alkalmazásával helytállóan jutott-e arra a következtetésre, hogy a

olvashatatlan, valójában egy olvashatatlan írásjel, ezért annak ügyvédi bélyegzővel való együttes

perbeli végrendelet alaki okból nem kifogásolható, az érvényesen létrejött.

használata sem pótolja az aláírást. Következésképpen az volt az álláspontja, hogy a perbeli

I. A Kúria elöljáróban a következők kiemelését tartotta szükségesnek.

végrendelet alakilag érvénytelen, mivel nem felel meg a Ptk. szerinti alaki kellékeknek.

A jogegységi határozat az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdése értelmében a bíróságokra
kötelező. A Kúria jogegységi tanácsa által meghozott határozat a kialakult gyakorlat szerint

4. A Kúria döntése

rendelkező részre és indokolásra tagolódik. Ezek közül – amint az a 23/2009. (III.6.) AB határozat
párhuzamos indokolásából kitűnik – csupán a rendelkező rész bír normatartalommal. A Kúria

A Kúriának az ügyben eljáró ítélkező tanácsa jogegységi eljárás lefolytatását indítványozta, mert el

is úgy ítélte meg, hogy a jelen üggyel összefüggésben meghozott jogegységi határozat kötelező

kívánt térni az EBH 2006.1412. számú elvi bírósági határozatban kifejtettektől. Ezért az eljárást a

tartalmának meghatározása szempontjából a határozat rendelkező részének van ügydöntő

jogegységi határozat meghozataláig felfüggesztette. Az indítványban kifejtettek szerint sem a Ptk.

jelentősége. A konkrét ügy elbírálása szempontjából nincs meghatározó jelentősége annak, hogy

629.§ (1) bekezdés b) pontjának nyelvtani értelmezéséből, sem pedig magának a jogintézménynek

a jogegységi tanács milyen indokok alapján jutott a határozata rendelkező részében megjelenő

a rendeltetéséből nem következik az, az elvi bírósági határozatban kifejtett álláspont, amely

döntésre.

szerint „[a]z aláírás szokásos módjának csak a családi és utónév együttes használata felel meg”. A

II. Az ügyben azt a gyakran előforduló esetet kellett megítélni, amikor a végrendeletet tanúként

jogegységi eljárást kezdeményező ítélkező tanács álláspontja szerint a végrendeleti tanú aláírásával

az az ügyvéd írja alá, aki egyébként magát az okiratot szerkesztette. Ebből adódóan az okiraton

szemben nem az a követelmény, hogy megfeleljen az aláírás szokásos módjának, hanem az, hogy

megtalálható az ügyvéd nevét és irodájának székhelyét tartalmazó bélyegzőlenyomat. Az adott

az illető tanú szokásosan azt alkalmazza aláírásaként és a tanú személye magából a végrendeletből

esetben az okiraton megtalálható volt a tanúnak az okiratra a saját kézírásával rávezetett lakcíme

mint okiratból, külön bizonyítás nélkül megállapítható legyen. Hangsúlyozta, hogy semmilyen

is. Az tehát nem volt kétséges, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd a végrendelet készítésénél tanúként

garanciális szabály nem sérül abban az esetben, ha a tanú személyazonosságához azért nem fér

is közreműködött.

kétség, mert személye az okiratszerkesztéshez használt ügyvédi bélyegző lenyomata és lakcímének

A Kúria annyiban helyesnek tekintette a felperes érvelését, hogy a tanúk szerepe az örökhagyó
névaláírásának hitelesítése, mégpedig akként, hogy a végrendeletet e minőségük feltüntetésével

feltüntetése alapján beazonosítható.
A Kúria jogegységi tanácsa a 2012. november 12-én meghozott 3/2012. PJE számú jogegységi
határozatában kimondta: „A végrendelet tanújának az okiratot a rá jellemző, szokásos módon kell

aláírják. Azzal is egyetértett, hogy ezt nem pótolhatja a tanú neve kezdőbetűjének feltüntetése, sem
olvashatatlan írásjel – kézjegy, monogram – vagy a tanú ügyvédi bélyegzőjének használata.

aláírnia. A tanú aláírását sem neve kezdőbetűjének feltüntetése, sem olvashatatlan írásjel vagy

Hangsúlyozta viszont, hogy a törvény szövegéből és a jogintézmény rendeltetéséből nem

a tanú ügyvédi bélyegzőjének használata nem pótolja. A tanú személyének magából az okiratból

vonható le olyan – a felperes által hivatkozott elvi bírósági határozatként közzétett (EBH 2006. 1412)

megállapíthatónak kell lennie.” A jogegységi tanács az „aláírás” fogalmát nyelvtani alapon

eseti döntésben megfogalmazott – jogi következtetés, hogy a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjának

értelmezve arra a következtetésre jutott, hogy mindenki rendelkezik egy egyénre jellemző szokásos

alkalmazásában kizárólag a családi és utónév együttes használata fogadható el az aláírás szokásos

aláírással, amely az általa kialakított egyedi aláírásformát és aláírásképet jelent. Ehhez képest

módjának és ebből következően a tanú aláírásának is ez a kritériuma. Ismert, hogy a Legfelsőbb

kimondta, hogy a tanú akkor tesz eleget az aláírásával szemben támasztott követelményeknek,

Bíróságnak ez az eseti döntése jelentősen hatott a bírói gyakorlatra és ennek nyomán olyan, a

ha az okiratot a rá jellemző, általa rendszeresen alkalmazott, szokásos névformát és írásképet

jogirodalomban is erős kritika alá vont határozatok – mint például a BDT 2009. 2045. szám alatt

tartalmazó aláírásával látja el. A jogegységi határozat további indokolása szerint: „Ennek legalább

közzétett és jelen ügyben is hivatkozott ítélet – születtek, amelyek a végrendelet érvényessége

olyan mértékben kell olvashatónak lennie, hogy abból a tanú személye kideríthető legyen.
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körében kógensen meghatározott alaki kellékek tartalmát a törvényből nem következtethető

a jogegységi határozatnak a fentiek szerint sajátos normatartalommal bíró, és ekként kötelező

szigorúsággal írják körül.

rendelkező része szerint a tanú személyének „magából az okiratból” kell megállapíthatónak lenni,

Rámutatott a Kúria: A jelenleg hatályos jogszabályi környezetben hiányzik az elvi alapja

ami nyilvánvalóan lényegesen tágabb fogalom, mint a tanú által aláírásként használt grafikai

az olyan jogértelmezésnek, amely a tanú aláírásával szemben támasztott alaki követelmények

jelcsoport (maga az aláírás). Ugyanígy nem tulajdonított olyan tartalmat a jogegységi határozatnak,

meghatározásánál a tanú személyének azonosíthatóságához szükséges feltételek előírásán túl

hogy az olvashatatlan aláírás akkor elfogadható, ha a tanú amellett a nevét olvasható módon is

további formai vagy egyéb követelményeket támasztanának. A természetes személy aláírásának

feltünteti.

formájával szembeni követelményt a Ptk. 629.§ (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó jogszabály
sem fogalmazza meg. Az aláírás fogalmát sem határozza meg anyagi jogi szabály, nem rendelkezik

Utalt arra: mindig a konkrét ügyben kell vizsgálódni abban a tekintetben, hogy a tanú személye
magából az okiratból külön bizonyítás nélkül megállapítható-e.

jogszabály az aláírás módjáról sem. Jogszabály nem mondja ki, hogy milyen íráskép szükséges

Az adott esetben – az előzőekben írtak szerint – a tanú személyének beazonosításához

ahhoz, hogy a tanú kézjegye alakilag megfeleljen a végrendelet érvényességéhez megkívánt

segítséget adott az ügyvédi bélyegző szövege, továbbá a tanúnak az okiratra a saját kézírásával

feltételeknek. Pontosan nem határozható meg tehát, hogy mi minősül tanúkénti aláírásnak a

rávezetett lakcíme is. Az okiratszerkesztőként és egyben tanúként eljáró ügyvéd személyi

végrendelkezés szempontjából.

igazolványából pedig kétségtelenül megállapítható volt az is, hogy a végrendeleten található aláírás

A Kúria mindezekből arra a további következtetésre jutott, hogy minden esetre kötelezően
alkalmazandó módon nem indokolt tételesen meghatározni az aláírás képére vonatkozó
kritériumokat. Kimondta, hogy tanú esetében elfogadható aláírásként a tanú által magáénak

a tanú szokásos aláírásformája, az a rá egyértelműen jellemző aláírás.
Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet – a felülvizsgálati kérelemben megjelölt
jogszabálysértés hiányában – hatályában fenntartotta [Pp. 275.§ (3) bekezdés].

elismert olvashatatlan aláírás is. A Kúria is megerősítette, hogy a tanúk kizárólag akkor képesek
eleget tenni a feladatuknak – az örökhagyó végakarat-nyilvánításának hitelesítése –, ha a

5. Az ügy ratio decidendi-je

személyük a végrendeletből mint okiratból külön bizonyítás nélkül beazonosítható. Ebből viszont
– álláspontja szerint – nem következik az, hogy a tanú névírása aláíráskénti elfogadásának az

A végrendeleti tanú aláírásával szemben nem az a követelmény, hogy az megfeleljen az aláírás

a feltétele, hogy az megfeleljen az aláírás általában szokásos módjának. Ehhez kapcsolódóan az

általánosan szokásos módjának, hanem az, hogy a tanú a rá jellemző, szokásos aláírást

ítéletében kifejtette: Ebben a megközelítésben figyelmen kívül marad az a tapasztalati tény, hogy

alkalmazza és a tanú személye magából az okiratból – külön bizonyítás nélkül – beazonosítható

az emberek a mindennapi életben a legkülönbözőbb aláírásmódokat használnak. Jellemző, hogy

legyen.

az aláírás rendszeres és viszonylag nagy számú alkalmazása során mind a formai, mind pedig a

[régi Ptk. 629.§ (1) bekezdés b) pont vö. új Ptk. 7:17.§ (1) bekezdés b) pont, 3/2012. PJE]

képi megjelenését illetően kialakulnak bizonyos, az egyénre jellemző, egyedi sajátosságok. Ezek
(Kúria Pfv.I.20.133/2013/5. sz.)

magukba foglalják egyrészt azt, hogy az illető az aláíráskor hogyan használja a nevét, másrészt,
hogy ezt milyen grafikai kép formájában jeleníti meg. Ennek eredményeként mindenki rendelkezik
egy rá jellemző, szokásos aláírással, amely egy általa kialakított egyedi írásformát és írásképet
jelent. Hangsúlyozta, hogy a végrendelet alaki kellékeinek meghatározásában megnyilvánuló
fontos garanciális szabály nem sérül abban az esetben, ha egyébként a tanú személyazonosságához
kétség nem fér, mert az – mint ebben az esetben a tanú ügyvédi bélyegzőjének használatával és a
lakcímének feltüntetésével – magából az okiratból megállapítható.
A Kúria álláspontja szerint a Ptk. 629.§ (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a végrendeleti
tanú aláírásával szemben nem az a követelmény, hogy az megfeleljen az aláírás – általában –
szokásos módjának, hanem az, hogy az illető a rá jellemző szokásos aláírást alkalmazza, és a tanú
személye magából a végrendeletből mint okiratból, külön bizonyítás nélkül beazonosítható legyen.
Megítélése szerint az ügyben kötelezően alkalmazott 3/2012 PJE rendelkező részének nincs olyan
tartalma, amely szerint a végrendeleti tanú által szokásosan használt aláírásnak legalább olyan
mértékben olvashatónak kell lennie, hogy abból legyen kideríthető a személye. Azzal érvelt, hogy
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a vagyonközösség az egyik házastárs halálával megszűnik, a közös szerzemények elosztása csak
kötelmi jogilag valósítható meg. Az öröklési hányad átalányos növelésére nincs mód.
A közjegyzői gyakorlatra nézve elsősorban a német francia közös megállapodás 5. bekezdése

Sajtófigyelő

jelentős. Ez abszolút korlátozott rendelkezést fűz a háztartási tárgyakra vonatkozó jogügyletekre,
valamint az olyan jogokra vonatkozóan, amelyeken keresztül a közös lakhatás biztosítva van.
Ezek a jogügyletek csak a másik házastárs beleegyezésével, illetve hozzájárulásával érvényesek,
a jóhiszemű harmadik személy sem élvez jogi oltalmat. Ez alá a rendelkezés alá esik többek

Családjog – aktuális fejlemények

között minden, a telekre vonatkozó rendelkezés, amelyen a család lakóhelye található, valamint
valamennyi, ezekhez a rendelkezésekhez kapcsolódó kötelmi ügylet. Mivel ez egy abszolút
korlátozott rendelkezés, a földhivatali nyilvántartásba való bejegyzése kizárt. A törvényi indoklás

A

a közjegyzőket kifejezetten kötelezi, hogy „a jövőben a rendelkezési tilalom lehetőségét vegyék

március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv új alapokra helyezi többek között

figyelembe.”

a házassági vagyonközösség szabályait is. A házassági vagyonjogi szabályozás az elmúlt

Ha az ingatlan átruházásokban vagy ingatlanra vonatkozó dologi jogok létesítésének

évtizedekben Európa számos országában több módosuláson ment keresztül, főként a házastársak

kinyilvánításában csak az egyik házastárs vesz részt, a közjegyzőnek meg kell kérdeznie, vajon

autonómiájának elismerését és az együttélés vagyonjogi kereteinek közös döntésen alapuló

a tulajdonos a házassági szerződésben a francia-német házassági vagyonjogi rendszerben

meghatározását jelenti.

állapodott-e meg és hogy adott esetben a család közös lakóhelyéről van-e szó. Ezt okiratban

Az elmúlt évben Németországban is néhány olyan törvénymódosítás lépett hatályba,

rögzíteni kell. Kétely esetén a közjegyzőnek mindig közre kell működnie abban, hogy a másik házas

ami a közjegyzői gyakorlatra nézve jelentőséggel bír, többek között a házassági vagyonjog

fél is beleegyezzen a jogügyletbe. Még időre van szükség ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy ez

területén újonnan létrehozott választható szerzeményi közösség jogintézménye, valamint a

a házastársak közös szerzeményeinek megosztására vonatkozó, választható házassági vagyonjogi

Polgári Törvénykönyv 1906 §-ának átdolgozása, ami az általános- és az ún. jövőre vonatkozó

rendszer sikeres lesz-e. Valószínűsíthető, hogy mindenekelőtt az olyan házastársak számára lesz

meghatalmazásra nézve jelentős.

érdekes, akik kötődnek Németországhoz és Franciaországhoz. Cél a német és francia jogalkalmazók
látásmódjának egységesítése volt. A legtöbb esetben ez jogválasztással is lehetséges. A „normális”

Házassági vagyonjog

vagyonjogtól különböző a közös szerzemények elosztására vonatkozó szabályozás ennek ellenére

2013. május 1-je óta már nem csak három, hanem négy német házassági vagyonjogi rendszer van.

nem ok a fent említett vagyonjogi rendszer választására, mert ez a törvényi házassági vagyonjogi

Ezen a napon lépett életbe ugyanis a Német Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság

rend változtatásán keresztül is elérhető.

közötti megállapodás a házastársak közös szerzeményének megosztására vonatkozó, választható
házassági vagyonjogi rendszerről, valamint annak a német jogba való átültetésről szóló törvény.

Házassági vagyonjog a német bírósági gyakorlatban

A megállapodás első bekezdése értelmében minden olyan házastárs számára rendelkezésre áll a
választható házassági vagyonjogi rendszer, akinek vagyonjoga a német vagy francia jog alá tartozik,

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2013. 01.16.-ai döntésében tisztázta azt a vitatott jogi kérdést, hogy

és ehhez nem szükséges az sem, hogy bármelyik házastárs ezen országok állampolgára legyen.

a lakáshasználati jogot a teljes vagyonról való rendelkezésnél hogyan kell figyelembe venni. Ebben

Sőt, ebben a választható házassági vagyonjogban akkor is megállapodhatnak, ha a jogválasztás a

az esetben a feleség a férj beleegyezése nélkül ruházta át az ingatlant a gyermekükre, dologi jogi

német vagyonjoghoz vezet. Az alkalmazandó dologi jog vizsgálatára vonatkozóan nincs változás. A

(jelen esetben végrehajtási jogi) fenntartással. Vitatott volt, hogy vajon ezzel az egész vagyonával

megállapodás kollíziós szabályt sem tartalmaz.

rendelkezett-e. A bíróság jelen esetben abból indult ki, hogy a Polgári Törvénykönyv 1365. §-a,
megállapodást

mely a teljes vagyon feletti rendelkezésről szól, egy formális szabály, ami nem tesz különbséget

kötni. Formai követelmény nincs. Tartalmilag egy, a német rendszerhez hasonló vagyonjogi

aközött, hogy egy tárgy végrehajtás alatt áll-e vagy sem. A gyakorlat számára azonban problémás

megállapodásról van szó, amelynek azonban van néhány megkülönböztető sajátossága. Ahogy a

lehet a bíróság azon döntése, hogy a lakáshasználati jog az adott ügy valamennyi körülményének

„normál” vagyonközösségnél, a házastársak vagyona a házasság ideje alatt külön marad. Ahogy

figyelembe vételével értékelendő. Erre figyelemmel tehát a vitás esetekben a másik házas fél

A

választható

házassági

vagyonjogról

házassági

szerződésben

kell

beleegyezése mindig szükséges.
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Székely Erika

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság több esetben is foglakozott azzal a közjegyzői gyakorlatra
nézve is fontos kérdéssel, hogy milyen mértékben kell a gyermeknek saját vagyonával a szülők
eltartásához hozzájárulni, és hogy a szociális otthonban élő szülő eltartási költségeit hogyan kell
kiszámítani. Az otthon költségeit mindkét esetben a szociális segélyt folyósító intézmény állja. A
bíróság megállapította, hogy a szükséges lakhatási költségek a mindennapi élethez szükséges

Közös végrendelet

költségek alapján számítandók. Szociális segélyt igénylők esetében a szülők méltányos alapvető
életszükségletei azonban az egzisztenciális minimum szabályai szerint korlátozottak és ezzel
kapcsolatosan ez egy egyszerű és költségkímélő otthonban való elhelyezést jelent. A gondozásra
szorult korábbi jobb életkörülményei ebben az esetben nem relevánsak. A költséghatékony
elszállásolásnak azonban ésszerűnek kell lennie, különösen akkor, ha a gyermek az otthon

(De iurisprudentia et iure publico, Jog- és politikatudományi folyóirat, VII.
évfolyam, 2013/3. szám)

kiválasztásánál a drágábbat választja.
Az eltartásra kötelezett teljesítésére vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság tisztázta, hogy
alapvetően a hozzájárulás eredetét is vizsgálni kell. Általános méltányossági határ, mint a házassági
utáni tartási jogosultságnál, a rokontartásnál nincs. A szóba jöhető vagyon tehát egyedül a polgári
törvénykönyv szabályaihoz igazodik, mely szerint tartásdíj fizetésére nem kötelezhető az, aki az
egyéb kötelezettségeit figyelembe véve saját maga méltányos eltartásának veszélyeztetése nélkül

Sz

örös Anikó tanulmánya rendkívül aktuális, tekintettel arra, hogy ezt a jogintézményt,
amely hatályos szabályozásunk értelmében nem tekinthető érvényes végintézkedési

formának, a 2014. március 15. napján hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

erre nem képes. Ezen kívül a vagyont olyan szempontból is figyelembe kell venni, hogy az abból

V. törvény 7:23. § (2) bekezdése a házastársak vonatkozásában érvényessé teszi. A szerző azt

történő egyéb kötelezettségek kiegyenlítését a tartásdíj fizetése ne veszélyeztesse. Különösen a saját

vizsgálja, milyen érvek szólhattak 1876-ban a közös végrendelet törvényi szabályozása mellett,

időskori ellátására félretett vagyont kell érintetlenül hagyni.

s mely ellenérvek igazolhatták 1959-ben azt, hogy többé ne fogadják el szükségességét; milyen

Egy másik esetben, amelyben szintén a Legfelsőbb Bíróságnak kellett dönteni, arról a kérdésről
volt szó, hogy milyen mértékben kell egy saját használatú ingatlan értékét az eltartásra kötelezett

jogpolitikai indokok szólhatnak ma mellette, továbbá az öröklési szerződés alkalmas lehet-e a
közös végintézkedési forma helyettesítésére.

időskori ellátás alapjául szolgáló vagyonnál figyelembe venni. A bíróság úgy döntött, hogy egy

A közös végrendelet két vagy több személynek bármilyen alakban, ugyanazon okiratba foglalt

magánhasználatú ingatlant a vagyoni teljesítési képesség vizsgálatánál nem kell figyelembe

végrendeleti nyilatkozata, amelyben a végrendelkezők önként, kölcsönös megfontolás és egyetértés

venni, ha az a tartásdíj fizetésére kötelezett bevételi viszonyai szerint méltányos. Egy harmadik

után meghatározzák, haláluk esetére vagyonuknak – esetlegesen vagyonuk egy részének – ki

döntésében a Legfelsőbb Bíróság azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a házastárs „zsebpénzre”

legyen az örököse. A felek tipikusan házastársak. A közös végintézkedési jog a nyilatkozatok

való igénye milyen mértékben számít bele a szülői eltartásba. Összehasonlításképp egy másik

egységessége, közössége mellett a felek rendelkezési közösségét is feltételezi. Fontos ugyanakkor

esetet vettek alapul: a feleség anyja otthonban lakott és a szociális segélyt folyósító intézmény

hangsúlyozni, hogy a végrendelkezők egyéni, individuális akarat-nyilvánításáról van szó, amelyen

szolgáltatásait vette igénybe. A feleség nem dolgozott, csak a férj. A szociális segélyt folyósító

nem változtat, hogy azt ugyanabba az okiratba foglalják.

intézmény érvényesítette a tartásdíjfizetést a feleséggel szemben. A bíróság megállapította, hogy

A fenti definíciót követően a szerző a jogintézmény történeti áttekintésével foglalkozik.

a „zsebpénzre” való igény alapvetően a tartásdíjba is beleszámít, amennyiben az a gyermek

A jogintézmény kialakulásával kapcsolatban két elmélet van jelen. Az egyik szerint a közös

fenntartását nem veszélyezteti. A szóba jöhető összeg mértéke azonban korlátozott. A bíróság

végrendelet keletkezése a római jogra vezethető vissza, annak ellenére, hogy nem hozható

nagyvonalú döntése a gyakorlatban ahhoz vezet, hogy csak magas családi bevétel esetén lehet szó

összhangba a római jog struktúrájával, tekintve, hogy az a házastársi vagyonközösséget nem

arról, hogy a nem dolgozó házas fél a szüleivel szemben teljesítésre kötelezhető.

ismerte el. Valentianus novellájában valóságos kölcsönös és közös végrendeletre utaló konkrét
rendelkezés található, amely minden bizonnyal külső, idegen népekkel való érintkezés nyomán
merülhetett fel. E végrendelkezési lehetőség azonban nem volt hosszú életű, Justinianus elvetette.
A másik nézet képviselői szerint a jogintézmény első történeti megjelenése – a germán szokásjogra
visszavezethetően – a germán jogban keresendő. A jogintézmény a szerző álláspontja szerint
a német közvagyonjogi rendszerből következik, aminek értelmében a házastársakat megilleti a
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közös vagyonukról való rendelkezés joga. A közös vagyon elismerésével egyidejűleg pedig azt is

befolyásolja, tőle indokolatlan előnyt szerezzen akár saját maga, akár a végakaratában

elismerték, hogy a házasfeleket a vagyontömegről való közös rendelkezés joga a végrendelkezésnél

nevesített más személy javára. Mindezek alapján lett a közös végrendelet „nem kívánatos

is megilleti.

forma”, amely akkori megítélés szerint nem fog hiátust jelenteni a jogrendszerben a házaspárok

A hazai szabályozásban az 1715. évi országgyűlésen megszületett 27. törvényczikk az első, amely

számára, mivel egyrészt a gyakorlat azt mutatta, hogy csak kirívó esetekben került sor ezek

először fogalmazott meg alapvető és központi tételeket, rendelkezéseket a végrendeletek tartalmára

megtételére, másrészt mindazon rendelkezés, amit eddig közös végrendeletbe foglalhattak a

és alaki kellékeire vonatkozóan. Habár a közös végrendeletről egyetlen paragrafusa sem szól a

házastársak, továbbra is megtehető, csupán egyéb végintézkedési formát kell hozzá választani.

törvénynek, mégis ez a jogszabály jelenti az első mérföldkövet a végrendeletek szabályozásának

A hatályos Ptk.-ban jelenleg a végrendeletek érvénytelenségéről szóló részben található a

hazai világában; bár maga a szabályozás csak a nemesi végrendelkezésre vonatkozott, a többi

közös végrendeletre vonatkozó szabály: „644. § Két vagy több személynek bármilyen alakban

rendek (városok, jobbágyok) tekintetében a helyi szokásjog maradt az uralkodó.

ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen.” Petrik Ferenc szerint a közös

A közös végrendeletet elsőként az Osztrák Polgári Törvénykönyvnek a házasulási

végrendelet alaki jellegű hibának tekinthető.

egyezvényekről szóló XXVIII. fejezete nevesítette: „A házastársaknak szabad ugyanazon

A történeti áttekintést követően a szerző azt vizsgálja meg, mi lett a sorsa a Ptk.

egy végrendeletben egymást kölcsönösen, vagy más személyeket is nevezni örökösül. Az ily

hatálybalépése előtt tett közös végrendeleteknek a Ptk. hatálybalépése után megnyíló örökségek

végrendelet visszahúzható, de az egyik fél visszahúzásából a másik fél visszahúzását következtetni

esetében. Ebben az esetben a régi és az új jogszabály időbeli összeütközéséről van szó; a

nem lehet.” Ezt követte a végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozások

korábbi jog hatálya alatt keletkezett jogviszonyok elbírálása jelent nehézséget, és felvetődik

alaki kellékeiről szóló 1876. évi XVI. törvénycikk, amelynek 13. §-a szól ekként: „Házastársak

a kérdés, hogy a régi jog hatálya alatt keletkezett jognyilatkozatok alaki érvényességét a régi

feljogositva vannak, végrendelkezésüket ugyanazon irott magán-végrendeletbe foglalni, akár

vagy az új jogszabály alapján kell-e eldönteni? A jogalkotó nem kívánta az állampolgárokat arra

tartalmazzon e végrendelet a házastársak közötti kölcsönös intézkedést, akár pedig nem. Ezen eset

kényszeríteni, hogy a Ptk. hatálybalépése előtt tett végrendelkezéseiket a Ptk. alakszerűségeinek

kivételével, ha ugyanazon végrendeletbe többeknek végintézkedése foglaltatik, e végrendelkezések

megfelelő alakban megismételjék; az a szándék vezérelte, hogy a szabályozás egyszerűbbé

mindenike semmis”.

váljon, a végakarat érvényesüléséhez szükséges alaki kellékek áttekinthetőbbek legyenek. A

E hazai törvény megszületése előtt – noha nem volt hatályban e jogintézmény felett tilalmat

feltett kérdésre a PK. 92-es számú állásfoglalás adta meg a választ, amelynek értelmében a Ptk.

kimondó jogszabály – ritkán ugyan, de találunk a joggyakorlatban hitvesek által tett közös

hatálybalépése után megnyílt örökség esetében a Ptk. hatálybalépése előtt tett végintézkedések

végrendeletet, amelyek mindegyike „a régóta meghonosult jogszokás”-okon alapult. A szerző

– ideértve a közös végrendeletet – akkor is megtartják az érvényességüket, ha a Ptk. szerint

levéltári kutatásai az 1831 és 1871 között készült közös végrendeleteken alapultak és megállapítása

ugyan érvénytelenek volnának, de a keletkezésükkor hatályos szabályoknak megfelelnek. A

szerint valamennyi fellelt közös végintézkedés azonos képet mutat, ugyanazon rendezőelv alapján

Ptk. hatálybalépése után elbírálásra kerülő végrendelet szempontjából tehát elsődlegesen azt

fogalmazták meg.

kellett eldönteni, hogy a korábbi végintézkedés megfelel-e a hatályos Ptk. szabályozásának.

Az örökösödési eljárásról szóló 1894. évi XVI. törvény amellett, hogy megváltoztatta

Amennyiben nem, vizsgálandó, hogy a megtételkor hatályban lévő jogszabálynak eleget

a végrendelet kihirdetésére vonatkozó hatáskört, először foglalkozott a közös végrendelet

tett-e. Igenlő esetben a végintézkedést érvényesnek minősítik. A törvény célja az alakiság

kihirdetésével. A törvény 24. §-a kimondja, „a közös végrendelet pedig az egyik végrendelkező

egyszerűsítése és a favor testamenti elv érvényre juttatása volt, ezért lehetővé vált az is, hogy a

halála után kihirdetendő”.

Ptk. hatálybalépése után elhunyt örökhagyónak a Ptk. hatálybalépése előtt tett végintézkedését

A jelenleg hatályos Ptk. a jogrendszerünkből eltörölte a közös végintézkedési forma

érvényesnek tekintsék, ha nem felel meg ugyan a keletkezésekor hatályos jogszabályban rögzített

lehetőségét. 1959-ben az országgyűlésben a tervezet leginkább vitatott része az öröklési

alaki kellékeknek, de eleget tesz a Ptk. által megállapított követelményeknek. Közös végrendelet

jogot érintő joganyag volt. A tervezet indokolásában a jogalkotó a mellőzés legfőbb okaként

alapján tehát akár a Ptk. hatálybalépése után is öröklésnek lehet(ett) helye, ha azt valamennyi

azt jelölte meg, hogy a közös végrendelet értelmezésével kapcsolatban nagyon gyakoriak a

érdekelt (örökös) érvényesnek fogadta el.

viták és az ennek folyományaként kialakuló perek igen bonyolultak. Az elvetés mellett szólt

A közös végrendelet jogintézménye annak ellenére, hogy jogrendszerünk szerves részeként

az is, hogy a magyar végrendelkezési joggyakorlatban nem volt olyan történelmi tradíciója,

egy évszázadot sem élhetett meg, jelentős mennyiségű közös végrendelkezést tartalmazó

amely indokolttá tette volna fennmaradását. Úgy vélték, e végintézkedési forma más okból

iratanyagot hagyott hátra. Ebből a szerző megállapítása szerint arra lehet következtetni, hogy

is kifogás alá esik: a közös megfontolásból és egyetértéssel alkotott, egy okiratba foglalt

a házaspárok számára igen népszerű végintézkedési formát jelentett 1876-tól egészen 1959-

két végintézkedés rendszerint arra ad alkalmat, hogy az egyik fél az ígéretével a másik felet

ig, ellentmondva ezzel a Ptk. indokolásában foglaltaknak. A jogrendszerből 1959-ben történt
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A szerződéses örökös az örökhagyó tartozásaiért nem felelős, kivéve, ha az öröklési szerződés
érvénytelen vagy hatálytalan. A közös végintézkedési formánál azonban lehetőség van az örökhagyó

A tanulmány második részében az öröklési szerződést veszi górcső alá a szerző abból a
szempontból, az vajon alkalmas-e arra, hogy betöltse a közös végrendelet tiltása nyomán keletkező
űrt. Rögtön ezen rész bevezetőjében leszögezi azonban, hogy nem lehetséges az örökösödési
szerződéssel száműzni polgári jogunkból a közös végintézkedési formát.

hitelezőinek követelésük érvényesítésére, természetesen csak az ingyenesen szerző végrendeleti
örökös terhére.
Lényeges különbség áll fenn a két jogintézmény között az érvényesség tekintetében is, amelyet
az determinál, hogy az egyik egyoldalú, ingyenes, a másik kétoldalú, visszterhes jogügylet.

A jelenlegi Ptké. 73. §-a szerint: „A házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt öröklési

Így az öröklési szerződés érvényessége tekintetében az írásbeli végrendeletre vonatkozó

szerződése érvényes, ha mint örökhagyók kötnek harmadik személlyel szerződést”. Az új Ptk.-

szabályok irányadók azzal, hogy korlátozottan cselekvőképes személy örökhagyóként kötött

ban a házastársak közös öröklési szerződésének meghatározását a 7:51. § fogalmazza meg: „(1)

öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság

Házastársak mint örökhagyók az életközösség fennállása alatt érvényesen köthetnek ugyanabba

jóváhagyása is szükséges. Közös végrendeletnél ez nélkülözhető, hiszen a végrendelkező

az okiratba foglalt öröklési szerződést. (2) A felek eltérő megállapodásának hiányában az

végrendeleti nyilatkozatához nincs kötve, vagyona, egyes vagyontárgyai feletti rendelkezési

örökhagyókkal szerződő fél által örökölt lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési

joga semmilyen formában nem kerül korlátozásra, nem úgy, mint az öröklési szerződésnél,

tárgyakon a túlélő házastársat holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ha ő azokat az örökhagyóval

ahol az örökhagyó már életében leköti tulajdonában álló vagyonát (vagyontárgyait). Az öröklési

közösen használta”. Az új Ptk.-ban fellelhető idevágó új rendelkezések közül kiemelendő, hogy

szerződésre akkor is a más által írt végrendelet alakiságai irányadók, ha az valamelyik fél

módosították a fogalmat: az öröklési szerződés körébe értendő az a kontraktus is, amelyben az

saját kézírásával készült. Minden esetben tehát – kivéve a közjegyzőnél elhelyezett szerződést

örökhagyó kizárólag gondozása fejében teszi örökössé a szerződő felet. A másik változás, hogy az

– szükséges két tanú jelenléte a szerződés érvényességéhez, függetlenül attól, hogy ki foglalja

örökhagyó nemcsak saját eltartása, illetőleg gondozása folytán köthet öröklési szerződést, hanem –

írásba annak tartalmát.

mind életében, mind az öröklés megnyílta után – harmadik személy ellátására is.
A közös végrendelet és az öröklési szerződés összevetésével a szerző szándéka szerint látható,

Mint a szerző megállapítja, a két jogintézmény között lehet vonni párhuzamot is, de csak
szűk körben: mindkét végintézkedési forma mozgató rugója, s egyben legfontosabb motívuma a
bizalom. Bizalmi jelleg nélkül mindkét jogügylet okafogyottá válik az örökhagyó(k) részéről. A

hogy a két jogintézmény merően eltérő képet mutat.
A közös végrendelet egyoldalú jogügylet, míg az öröklési szerződés kétoldalú. Az előbbi a

juttatásban részesülő személyre, legyen az akár szerződéses, akár végrendeleti örökös, csak az

végintézkedésben megnevezett személy beleegyezése, hozzájárulása nélkül, kizárólag az örökhagyó

örökhagyó halálát követően száll át az öröklési szerződésben vagy végrendeletben meghatározott

akarata alapján létrejön, míg az utóbbi csak a felek (azaz az örökhagyó és az eltartó) konszenzusával

vagyon, vagyontárgyak tulajdonjoga. Végül közös jegyként emelhető ki az is, hogy van

tehető meg érvényesen.

egyfajta átjárhatóság a jogintézmények között: az örökhagyó végrendelkezését nemcsak közös

Az örökhagyói oldalon közös végintézkedési forma esetén mindig két személy áll, csak hitvesek

végrendeletbe foglalhatja, hanem az öröklési szerződésbe is. Öröklési szerződésben végrendeleti

által kerülhet megtételre, ezzel szemben a másik végintézkedési formánál általában csupán

nyilatkozatot tenni nyilvánvalóan csak akkor lehet, ha az örökhagyó e szerződéssel nem az egész

egyetlen személy szerepel, mint örökhagyó, azzal, hogy kivételt képeznek ez alól a házastársak,

vagyonát kötötte le az eltartója javára, hanem maradt olyan vagyontárgya, amely felett szabadon

akiknek az ugyanabban az okiratban foglalt öröklési szerződése érvényes.

rendelkezhet, s e javak vonatkozásában kívánja végakaratát megtenni.

A közös végrendelet minden esetben ingyenes, ezzel szemben az öröklési szerződés visszterhes.
Utóbbi szerencseszerződés is. Közös végrendeletnél is fennállhat tartási kötelezettség – azaz, hogy

A tanulmány utolsó részében az öröklési szerződés és a közös végrendelet egymás mellett
alkalmazásának érveit ismerhetjük meg.

az örökhagyó a szerződéses örökösnek nyújtott végrendeleti juttatást annak fejében adja, hogy

Az öröklési szerződés és a közös végrendelet egyidejű megtartása mellett szóló legfontosabb

amennyiben rászorulttá válna, a nevezett örökös gondoskodjon róla, ápolja őt – az örökhagyók

érv az, hogy a közös végrendelet – szemben az öröklési szerződéssel – egyoldalúan

halála esetére örökösöknek nevezettek terhére, de ez nem változtat a végrendeleti jellegen, s nem

visszavonató. Erre nézve az új Ptk. 7:43. § (3) és (4) bekezdése tartalmaz szabályozást: „(3)

minősíti át a közös végrendeletet öröklési szerződéssé.

Semmis a közös végrendeletbe foglalt rendelkezés egyoldalú visszavonása, ha azt a végrendelet

Az öröklési szerződés módosítására és megszüntetésére a tartási és az életjáradéki szerződés

kizárta, vagy arra a másik végrendelkező értesítése nélkül került sor. (4) Ha valamelyik

szabályait kell alkalmazni, ugyanakkor az alakiság vonatkozásában az öröklési szerződés

házastárs érvényesen vonja vissza egyoldalúan a közös végrendeletbe foglalt rendelkezését, a

létrejöttére vonatkozó szabályokat kell követni. A közös végrendeletnél e vonatkozásban a

másik házastárs végrendelete hatályos marad, kivéve, ha a végrendeletből megállapítható, hogy

végrendeletek szabályanyagához kell igazodni, tehát e pontban is eltérés állapítható meg közöttük.

egyik fél sem tette volna meg rendelkezését a másiké nélkül”. A visszavonás jogának gyakorlása
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tehát kizárólag kifejezett módon, a másik házastárs tudtával, értesítésével, de megtörténhet.

családoknak jelentene célszerű és hasznos jogi eszközt, akiknek több házasságból több gyermeke

Vannak álláspontok, amelyek szerint ha a végrendelkezők a visszavonás jogáról lemondanak, a

született, és kölcsönösen, egymásra való tekintettel szeretnének dönteni közös szerzeményeikről,

közös végrendelet tulajdonképpen öröklési szerződésnek minősül. A szerző szerint azonban csak

illetve különvagyonukról gyermekeik javára. De ugyanez az igény mutatkozik e jogintézményre

akkor lehetne egyáltalán elgondolkodni a helyettesítésen, ha az öröklési szerződés egyoldalúan

azon családoknál is, akik gyermektelenek, és ebből kifolyólag még életünkben kívánnának

visszavonható lenne.

rendelkezni vagyonuk sorsa felett családtagjaik, rokonaik részére, elkerülvén azt, hogy a

A két jogintézmény egymással való helyettesítésének felvetése ellen szól az a vélelem, amely
a közös végrendelet érvényes fennállásakor kristályosodott ki, nevezetesen, hogy mindazon
helyzetekben, ahol kétségesnek mutatkozik annak eldöntése, vajon közös végintézkedés vagy

véletlenre bízzák, melyikük családja örökölje a teljes vagyonukat.
A közös végrendelet szükségességét és indokoltságát igazolja, hogy gyakorlati hatásában addig
is célszerűnek mutatkozott, amíg nem volt szabályozva – zárja tanulmányát a szerző.

öröklési szerződés került megtételre a házastársak részéről, mindig az előbbit kell vélelmezni, mert
az kevésbé köti meg a feleket.
Az öröklési szerződéskötésre való jogosultság azért sem pótolhatja a közös végrendelkezést,
mert az előbbit, annak megkötése után sosem minősíthetjük át közös végrendelkezéssé.
Ez is mutatja, hogy a két jogintézmény merően más képet mutat, más-más szeletét képzi
magánjogunknak – állapítja meg a szerző.
Vannak, akik aggályosnak tartják a közös végrendelet intézményét, mert félnek attól,
hogy e testamentum valódi értelmének kipuhatolása nehézségre vezet majd a joggyakorlatban,
tehát e végintézkedési forma sértheti az örökhagyó akaratának legmesszebbmenő érvényesítése
(favor testamenti) elvét. Ezzel a szerző nem ért egyet, mivel, mint rögzíti, közös végrendelet
estén egy, míg az elkülönített végrendeleti formáknál két akaratnyilvánítással állunk szemben,
s könnyebbnek tűnik különböző személyek által egyazon okiratban kinyilvánított végakarat
magyarázata, mint ugyanezen személyek különböző végrendeleti nyilatkozatba foglalt
akaratának interpretálása. Utóbbi esetben két, egymástól akár tartalmilag teljesen elkülönülő
végakaratot kellene egy közös értelmi keretbe foglalni, ami komoly kihívást jelenthet. Ráadásul
a végrendeletek értelmezése során az örökhagyó akaratának helyes kibontásánál nem pusztán
a végrendelet egyes intézkedéseit, hanem valamennyi rendelkezést egyidejűleg kell elemezni,
azaz a végrendelet tartalmának összefüggéseiben történő teljes feltárására van szükség. A favor
testamenti elv ugyanakkor nem szolgálhat a végrendelet alaki hibáinak orvoslására, sérülése
tehát éppúgy felmerülhet közös végrendeleteknél, mint az elkülönített testamentumok esetében.
Nem elhanyagolható szempont végül, hogy a közös végrendelet munkakímélő és
költségtakarékos jogi megoldás.
Végkövetkeztetései között a szerző annak az örömének ad hangot, hogy az új Ptk.-ban
biztosítva lesz a házastársak azon jogának gyakorlása, hogy egyazon okiratba mindkettejük
belefoglalhassa végrendeleti nyilatkozatát, figyelemmel az egyes végrendeletek tartalmi és
indokbeli összefüggéseire, vagy pusztán arra az esetre, hogy az egyik személy a másikra, vagy
annak végrendeletére tekintettel részesíti juttatásban a másikat, esetlegesen harmadik személyt.
A közös testamentum Ptk. rendelkezései közé való felvételére nem pusztán vagyoni érdekek
szolgáltatnak alapot, hanem mind a házassági érdek- és életközösség, mind a gondoskodni vágyás
– akár gyermekekről, akár rokonokról legyen szó – egyidejűleg. E jogintézmény különösen azon
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Nouveaux éléments, nouvel horizon: les nouvelles règles relatives
au contrat de mariage

Rezümék

Le présente article veut attirer l’attention sur les nouvelles possibilités relatives au contrats de

Tóth Zoltán

mariage en présentant les dispositions y relatives du nouveau Code Civil. L’auteur de l’article
présente tout d’abord les principes de base du nouveau Code Civil, relatives au régime des
biens matrimoniaux (Livres Un et Quatre). Puis, dans un deuxième temps, parmi les nouvelles

New elements, new perspectives: new rules and regulations with
respect to prenuptial agreements

règles relatives au régime des biens matrimoniaux, il analyse les conditions nécessaires pour
la conclusion d’un contrat de mariage, ainsi que les dispositions légales relatives à la forme, au
contenu et à l’enregistrement dudit contrat. Avant de présenter ses propres propositions relqtives

The article focuses on the opportunities related to prenuptial agreements by the presentation of

à la règlementation des détails du contrat de mariage, l’auteur de l’article présente les différents

the respective stipulations of the new Civil Code of Hungary. To start with the author describes the

systèmes de biens matrimoniaux décrits par la Loi.

fundamental principles (First and Fourth Book) related to the law of matrimonial property within

Harsági Viktória

the regulations of the new Civil Code, followed by the new rules of the law of matrimonial property,
especially the rules and regulations related to the prenuptial agreement. The author analyses the
criteria for entering into a prenuptial agreement and the legal stipulations referring to the format,
content and registration of the prenuptial agreement. After the introduction of the matrimonial

Preventive Legal Protection – Drafting of Deeds by the Notary
Public

property right systems set forth by the act the author defines recommendations for elaborating the
detailed rules and regulations of the prenuptial agreement.

This study is intended to scrutinize the role of drafting deeds by the notary public to ensure
preventive legal protection and averting disputes, to eventually bring forth a so-called ex ante

Neue Elemente, neue Perspektiven: neue Regeln des
vermögensrechtlichen Ehevertrags

legal control. The guarantees inherent in the notary public, as an official person, are also touched
upon in this study; and an overview is also provided on how this function of the notarial deed has
evolved to yield this means of legal protection; the regulations relevant to the conclusive evidence

Das Artikel macht durch die Darstellung von einschlägigen Bestimmungen des neuen Bürgerlichen

provided by such deeds and the interpretation and application thereof are also presented, and

Gesetzbuchs auf die Möglichkeiten in Verbindung mit den vermögensrechtlichen Eheverträgen

after plainly looking at this subject in international legislation, this paper provides insight in the

aufmerksam. Der Autor stellt zuerst die Grundsätze der Regelung von dem neuen Bürgerlichen

European Court of Justice’s relevant practice.

Gesetzbuch vor, die mit dem ehelichen Vermögensrecht am meisten im Zusammenhang stehen
(Erstes und Viertes Buch), später führt er von den neuen Regeln des ehelichen Vermögensrechts
jene Regeln vor, die mit dem vermögensrechtlichen Ehevertrag in Verbindung gebracht werden

Vorbeugender Rechtschutz – die urkundenbearbeitende Tätigkeit
des Notars

können. Er analysiert die Bedingungen für den Abschluss eines vermögensrechtlichen Ehevertrags
sowie die gesetzlichen Vorschriften für die Form, Inhalt und Registrierung des Vertrags. Nach der

Die Studie nimmt die Rolle der notariellen Urkundenerstellung als präventiver Rechtschutz und

Darstellung von gesetzlich vorgeschriebenen vermögensrechtlichen Systemen werden Vorschläge

Vermeidung von Streitigkeiten unter die Lupe. Die Studie behandelt auch die in der Person des

für die Ausarbeitung von Teilregeln der vermögensrechtlichen Eheverträge formuliert.

Notars steckenden Garantien, gibt eine Übersicht über die Entstehung der Funktion der notariellen
Urkunden als vorbeugendes Rechtschutzmittel sowie über die Regelungen, Auslegungen und
Anwendung der Beweiskraft dieser Urkunden, und nach einem kleinen internationalen Ausblick
wird Einsicht in die einschlägige Praxis des Gerichts der Europäischen Union gewährt.
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Gedanken zum Thema Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (Nationale
Vermögensverwaltung Geschlossene Ag) und Gerichtliche
Zwangsvollstreckung

La présente étude a pour objet d’examiner l’activité de rédaction d’actes notariaux du point de
vue de sa fonction de protection judiciaire préventive et de son rôle de prévenir les litiges. Par

In meiner Studie wird die durch das Gesetz Nr. CLXX von 2011 (NET-Gesetz) entstandene Nemzeti

conséquent, cette activité constitue un contrôle judiciaire «ex ante». L’étude présente les garanties

Eszközkezelő Zrt. (Nationale Asset-Management Aktiengesellschaft) vorgestellt, deren Ziel ist,

incarnées par le notaire, présente l’histoire de ce moyen de protection judiciaire préventif, ainsi que

die Wohnprobleme jener bedürftigen natürlichen Personen, die ihre aus einem Kreditvertrag

la règlementation relative à la valeur probante des actes notariaux et l’interprétation, l’application

stammenden Verpflichtungen nicht erfüllen können, zu lösen sowie die Auswirkungen der

de ladite règlementation. Puis, après un bref tour d’horizon international, elle présente la

Wirtschaftskrise zu mildern. Der Sinn des Programms von der Nemzeti Eszközkezelő Zrt. besteht

jurisprudence correspondante de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

darin, dass der Schuldner (der nur eine natürliche Person sein darf) über das hypothekenberechtigte

Márk Gyovai

Kreditinstitut durch das Einreichen einer schriftlichen Absichtserklärung den durch den Staat
erfolgenden Kauf der Wohnimmobilie veranlassen kann. Die Nemzeti Eszközkezelő Zrt. prüft den
Antrag und für den Fall, dass sie die Immobilie zu den im NET-Gesetz niederlegten Bedingungen

Thoughts about the connection between Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
and judicial enforcement

kauft, kann der Schuldner als Mieter weiterhin in der Immobilie bleiben. Der in der Wohnung
bleibende Mieter muss als Hauptregel im Abschlussjahr des Mietvertrags als monatlicher Mietzins
einen Zwölftel von 1,5% des zum Abschlusszeitpunkt des Hypothekenkreditvertrags festgelegten

In my study I have introduced the National Asset Management Agency (NAMA), which was

Verkehrswertes bezahlen. In der Praxis kommt mehrmals vor, dass auf die der Nemzetközi

established by Act CLXX of 2001 (Act NET). The goal of the Agency’s establishment was to

Eszközkelező Zrt. zum Kauf angebotene Immobilie bereits ein Vollstreckungsrecht eingetragen ist,

resolve the housing issues of individuals needing assistance, who are failing to comply with their

fallweise sogar in mehreren Fällen. In diesem Fall ist gemäß dem NET-Gesetz in Bezug auf die

obligations arising from their loan contracts, furthermore to cushion the impacts of the economic

für die Immobilie eingetragenen Vollstreckungsrechte das Aussetzen der Vollstreckungsverfahren

crisis. The main idea behind the programme of the National Asset Management Agency is that the

festzustellen. Neben den praktischen Problemen, die mit der Feststellung des im Absatz 15

debtor (who can only be a natural person) may initiate the purchase of the residential property

des NET-Gesetzes niederlegten Aussetzens verbunden sind, analysiert meine Studie auch die

by the Hungarian state. Debtor shall submit a written declaration of intent to the financial

Regeln der Kostentragung, die aufgrund der zum Zeitpunkt der sachlichen und administrativen

institution entitled to the mortgage. The National Asset Management Agency revises the request

Beendigung der Vollstreckungsverfahren zu erstellenden Tarifverzeichnissen erfolgt.

and if it purchases the property under the conditions set forth by Act NET, the debtor may stay
in the property in the future as tenant. As a major rule, the tenant staying in the property shall
be paying one-twelfth of the 1.5% market value of the property set forth at the time of entering

Reflexion Sur Les Relations Entre La Societe Nationale De Gestion
Des Actifs Et La Procedure Judiciaire D’execution

into the mortgage contract as monthly rent in the year of entering into the rental contract. In the
everyday practice it is very common that with respect to the property offered to the National Asset

La présente étude a pour objet de présenter la Société Nationale de Gestion des Actifs (Nemzeti

Management Agency already an executory pledge is registered, in some cases already multiple ones

Eszközkezelő Zrt.), créée par la loi N° 2011/CLXX (la loi sur la gestion des actifs, ci-après désignée:

for several reasons. In this case in virtue of Act NET in relation to the executory pledges registered

la Loi). La Société Nationale de Gestion des Actifs vise à résoudre les problèmes de logement

regarding the property the suspension of the executory procedures shall be stated. In my study I

des personnes physiques étant dans le besoin et ne pouvant pas satisfaire à leurs obligations

have also analysed besides the practical issues related to the suspension set forth by Section 15 of

de contrats de crédit, ainsi qu’à tempérer les effets de la crise économique. Le programme de la

Act NET the rules and regulations of defrayment based on the schedule of fees to be elaborated at

Société Nationale de Gestion des Actifs se résume comme suit: le Débiteur personne physique peut

the actual and official accomplishment of the executory procedures.

demander à l’Etat hongrois l’achat de son bien immobilier. La demande d’achat doit être soumise
à son établissement de crédit. Dans l’étape suivante, la Société Nationale de Gestion des Actifs
procède à l’analyse de la demande déposée. Si la Société Nationale de Gestion des Actifs achète
l’immeuble conformément à la Loi, l’ancien propriétaire est habilité à y rester en tant que locataire.
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Durant l’année de la signature du contrat de location, le loyer mensuel s’élève à 1/12ème du 1,5%

Berücksichtigung von quantitativen und qualitativen Aspekten bewertet werden. Einerseits ist es

de la valeur courante de la propriété, constatée lors de la conclusion du contrat de crédit. Dans

von Relevanz, in welchem Ausmaß der Notar das Sachverständigengutachten verwenden konnte,

plusieurs cas, l’immeuble offert à la Société Nationale de Gestion des Actifs pour achat est déjà

anderseits bildet es einen Maßstab dafür, inwieweit der Sachverständige zur Entstehung der

sous procédure de saisie judiciaire, parfois sous plusieurs procédures. Dans ces cas, les procédures

juristischen Stellungnahme beitrug. Darüber hinaus existiert aber ein – beträchtlich subjektiver

de saisie doivent être suspendues. La présente étude a pour objet d’analyser non seulement les

– Aspekt: trug das Gutachten zu dem Abschluss des häufig langwierigen und nervenaufreibenden

questions pratiques de la suspension de ladite procédure, visée à l’article 14 de la Loi, mais aussi

Rechtsstreits bei, konnte der Sachverständigen einen Weg für die Beilegung der Streitigkeiten

les règles relatives à la charge des frais, conformément aux bordereaux préparés à la fin de la

eröffnen? Die Tatsache, wie nahe das Gutachten einen zur Wahrheit bringen kann, hängt nur

procédure de saisie.

zum Teil vom Sachverständigen ab, es liegt jedoch beinahe in allen Fällen an der Begabung des

Bányai István
From the diary of a legal expert

Sachverständigen, inwieweit sein Gutachten in der Rechtsprechung verwendet werden kann.

Extrait du journal intime d’un expert judiciaire
Panorama sur les experts judiciaires –

Legal Expert Panorama –
Le cadre juridique de la coopération des notaires et des experts judiciaires est défini par la loi N°
The legal framework for the cooperation of notaries and legal experts is governed by Act XLV. of

2008/XLV, relative aux procédures notariales. En vertu du paragraphe (1) de l’article 21 de la

2008 on Certain Non-Litigious Notarial Procedures. In virtue of Section (1) Paragraph 21 „If for the

Loi: „La désignation d’un expert judiciaire par le Notaire peut être demandé dans tous les cas où

statement or judgement of a fact or other circumstance significant for applicant special expertise is

une compétence spéciale est nécessaire pour la détermination ou l’évaluation d’un fait ou d’autres

required, applicant may request the notary to delegate a legal expert”. The case-related “usefulness”

circonstances qui ont une importance pour le Demandeur.”L’utilité» du travail de l’expert judiciaire

of the legal expert activity can be evaluated by taking into consideration quantity- and quality-based

dans une affaire donnée peut être évaluée par des critères qualitatifs et quantitatifs. Il faut prendre

aspects. In one hand it is a defining aspect that to what extent was the expert opinion usable for

en compte le degré d’utilité du rapport de l’expert pour le Notaire et également le fait comment

the notary; on the other hand it is a scale showing that the expert contributed to what extent to the

le rapport a pu contribuer à la détermination du point de vue juridique. Cependant, il existe un

establishment of the legal standpoint. Besides this there is however a rather subjective- aspect: has

aspect assez subjectif, à savoir: est-ce que le rapport de l’expert a pu contribuer à la clôture de la

the expert opinion helped to close several year’s long, nerve-racking dispute, could the expert open

procédure, parfois longue de plusieurs années et très énervante à la fin. C’est-à-dire: est-ce que

up a way to reconciliation? The fact, that an expert opinion to what extent can lead us to the truth

le rapport a pu aider à trouver le chemin de la réconciliation? Le fait que le rapport de l’expert

depends only partly on the expert, but the usefulness and applicability of an expert opinion during

judiciaire a pu ou non contribuer à révéler la vérité, ne dépend pas seulement de l’expert. En

the judgement procedure nearly in all cases depends on the aptness and efficiency of the expert.

revanche, le degré d’utilité du rapport pendant la procédure de prise de décision juridique, quand à
lui, dépend, presque toujours, de l’expert.

Aus dem Tagebuch eines Gerichtssachverständigen
Gerichtssachverständigenrundschau –
Die gesetzlichen Rahmen der Zusammenarbeit von Notaren und Gerichtssachverständigen werden
vom Gesetz Nr. XLV von 2008 über die Einzelnen notariellen außergerichtlichen Verfahren
geregelt. Im Sinne von § 21 Abs. (1) des Gesetzes „wenn zur Feststellung oder Beurteilung einer
für den Antragsteller wesentlichen Tatsache oder sonstiger Umstände besondere Fachkenntnisse
notwendig sind, kann bei dem Notar die Bestellung eines Gerichtssachverständigen beantragt
werden.” Die „Nützlichkeit” der Tätigkeit eines Gerichtssachverständigen in dem Fall kann mit

—
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