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A tanulmány a Magyar Általános Polgári Törvénykönyv 1900-as tervezetének házassági vagyonjogi 
kérdéseivel foglalkozó részét, azaz a házassági vagyonjoghoz kapcsolódó korabeli jogintézményeket 
kívánja bemutatni az olvasó számára. A hosszú évekig tartó törvényelőkészítő munkában a kor szá-
mos jogtudósa vett részt. Sajnálatos módon azonban a törvény soha nem lépett hatályba hazánkban, 
mégis a bírói gyakorlatra nagy hatást gyakorolt. 
Kulcsszavak: Magyar Általános Polgári Törvénykönyv 1900-as tervezete, házassági vagyonjog, női 
szabadvagyon, hozomány, közszerzemény, hitbér, házastársi hűség, házassági szerződés. 
 
The paper focuses on the matrimonial property rights in the Hungarian General Civil Code’s draft of 
the year 1900. The aim of the study is to introduce the contemporary legal institutions concerning the 
matrimonial property. A great number of legal scientists contributed to the codification work lasting 
for many years. Unfortunately, the Code never came into force in Hungary, yet it exerted a great 
influence on court practice. 
Keywords: Draft of the Hungarian General Civil Code of 1900, matrimonial property rights, 
women’s free property, dot, dowry, joint acquisition, conjugal allegiance fee, conjugal loyalty, 
matrimonial contract. 
 
1. Bevezetés 
 
Ma hatályos első polgárjogi kódexünk, az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
1960. május 1-jén lépett hatályba. A kodifikáció gondolata azonban már a törvény hatály-
balépését megelőző századokban jelen volt jogéletünkben. Az 1848:15. tc. az ősiség eltör-
léséről1 kimondta, hogy Magyarországon egységes polgárjogi szabályozást kell bevezetni, a 
szabadságharc bukása miatt azonban ez a törekvés meghiúsult. Ehelyett 1853-ban az Oszt-
rák Polgári Törvénykönyvet léptette hatályba a kormány. A Kiegyezés után visszanyert 
jogalkotó hatalom révén az igazságügyi kormányzat többször is kísérletet tett a polgári tör-
vénykönyv elkészítésére. A „Magyar Általános Polgári Törvénykönyv” tervezetének meg-
alkotása az 1895-ben Erdélyi Sándor igazságügy-miniszter által létrehozott előkészítő bi-
zottsághoz fűződik. A tervezetre – a magyar joggyakorlaton kívül – nagy hatást gyakorolt a 
német Bürgerliches Gesetzbuch is.  

A Tervezet első szövege – amely nem tekinthető sem tartalmában, sem szerkezetében 
egységes műnek – 1900-ban jelent meg, majd a bizottsági vitáknak köszönhetően második, 
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harmadik és negyedik szövege is napvilágot látott. A politikai érdekviszonyok miatt azon-
ban soha nem került az Országgyűlés elé, alkalmazása a bírói gyakorlattól függött. 

Jelen tanulmány kizárólagos célja az 1900-as Magyar Általános Polgári Törvénykönyv 
tervezetének házassági vagyonjogra vonatkozó rendelkezéseinek áttekintése, szabályozási 
koncepciójának tartalmi összefoglalása és ismertetése. A korabeli jogintézmények és a ha-
tályos házassági vagyonjog párhuzamos vizsgálatára terjedelmi korlátok miatt nem térek ki, 
erre egy későbbi tanulmányban kívánok visszatérni. 

 
2. A házassági vagyonjog szabályozása 
 
2.1. Női szabadvagyon 
 
A női szabadvagyon intézményéről a Magyar Általános Törvénykönyv tervezete (a továb-
biakban: Tervezet)2 107–111. szakaszai3 rendelkeznek, mely tervezet a „vagyonelkülönző” 
rendszer talaján áll. Eszerint a feleség hozományul le nem kötött vagyona felett a férjet ren-
delkezési, kezelési vagy egyéb hatalom nem illeti meg, az házassági szerződéssel sem bo-
csátható a férj kezelése alá. Az asszony a vagyona kezelését – egészében vagy részben – 
átengedheti a férjének, azt azonban bármikor vissza is veheti. A férj kezelése alá bocsátott 
női vagyon tiszta jövedelme (pl. házbér, kamat, fizetés) a házasélet terheihez való önkéntes 
hozzájárulásnak tekintendő, csakúgy mint a nő időnként megszerzett és a férj részére át-
adott tiszta bevétele. A férj kezéhez jutott bármely egyéb női vagyon esetében a feleség 
szabad akaratnyilvánítását e vagyon férj általi szabad felhasználása tekintetében az ajándé-
kozás szabályai szerint kell megítélni. 

A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezetének további tárgyalását előkészítő 
főelőadmány és a tervezetre vonatkozó bírálati anyag (a továbbiakban: Főelőadmány)4 ezen 
utóbbi szakasz egészében való törlését indítványozta, egyrészt mert okszerűtlenül tesz kü-
lönbséget aközött, hogy a nő a tiszta bevételét és a törzsvagyont a férjének átadja, vagy 
közvetlenül fordítja a házassági terhek fedezésére, másrészt méltánytalannak tartja azt, 
hogy a férjnek átadott tiszta bevétel kétség esetén szabad felhasználásra átengedettnek te-
kintendő. 

A Tervezetben a házassági terhek fogalma a legszűkebb családi kör ellátásával járó kö-
telezettségeket öleli fel, alatta tehát a férj, a feleség és – a tartási igénnyel bíró –
leszármazóik szükségletei értendők. A Főelőadmány ezen szakasz törlésére illetve a hozo-
mány és közszerzemény szabályaihoz való áthelyezésre is tartalmaz indítványt, tekintettel 
arra, hogy nem tesz különbséget azon leszármazók között, akik csak az egyik, illetve mind-
két házastárs irányában tartási igénnyel bírnak. Megoldást jelente az is, ha a házassági ter-
hek közé a törvény csak a közös leszármazók tartását sorolná. 

                                                 
2 A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv Tervezete – Első szöveg, Grill Károly cs. és kir. udvari 
könyvkereskedése, Budapest, 1900. 
3 Tervezet 22–23.  
4 A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezetének további tárgyalását előkészítő főelőadmány 
és a tervezetre vonatkozó bírálati anyag II. kötet, Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése, 
Budapest, 1904.  
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Az ún. praesumptio Muciana5-t a következők szerint szabályozza: a házastársak közös 
birtokára vonatkozólag a férj tulajdonosi pozíciója a vélelem. Az asszony házasság alatti, 
szerzésből eredő vagyongyarapodását tekintve a Tervezet azt vélelmezi, hogy az a férj va-
gyona árán történt.  

A Főelőadmány ezt a szakaszt részben szűknek, részben tágnak találta. A férj ugyanis a 
javaslat által felállított vélelmet hitelezői kárára kijátszhatja akként, hogy ingóságait a vele 
együtt lakó nőnek a birtokába adja. Ugyanakkor a szabályozás bizonyos tekintetű szűkítését 
irányozza elő: egyrészt csak az ingó dolgokra vonatkozhat, mivel az ingatlanokat a telek-
könyvi bejegyzésekre tekintettel kell elbírálni, másrészt a feleség személyes használatában 
álló dolgokat nem csak ki kell venni a vélelem alól, hanem azokra nézve éppen ellenkező 
vélelmet kell megállapítani. A házasság alatti szerzésre vonatkozó vélelem a nő számára 
nem anyagi jogi sérelmet, hanem perjogi hátrányt jelent a bizonyítási teher következtében, 
mely hátrány főként a házastársak egymás közötti viszonyában a feleség oldalán méltányta-
lan helyzetet teremt. 

 
2.1.1. XXVI. sz. elvi kérdés 
 
„A házassági vagyonjog törvényes rendszeréül a házasság alatti vagyonelkülönzés (női 
szabadvagyon) szolgáljon-e, vagy a vagyonegyesítő rendszerek valamelyike; s ha törvényes 
rendszerül a női szabadvagyon intézménye tartatik fenn, ne legyen-e e mellett szerződésileg 
a női vagyon férji kezelésének házassági vagyonjogi rendszere kiköthető?” 6 

A férji vagyonkezelés szabályozásakor tekintettel voltak a mindennapi életben kialakult 
viszonyokra, miszerint általánosan elfogadott és elterjedt, hogy a nő vagyonát is a férj keze-
li, mely vagyonkezeléssel kapcsolatban őt felelősség terheli. Míg egyesek ezt törvény által 
kívánták biztosítani, mások az osztrák polgári törvénykönyv7 szerinti szabályozást javasol-
ták alkalmazni, mely szerint az asszony ellenkező értelmű kijelentéséig vélelmezett, hogy 
szabad vagyona kezelését a férjére bízta. A harmadik változat – a fenti két megoldással 
szemben – a férji vagyonkezelés házassági szerződésben opcionálisan kiköthetővé tételét 
javasolta.  

A Főelőadmány – fenti javaslatokkal szemben – a magyar jogtól idegennek tartja mind 
a házasság alatti dologi vagyonközösséget, mind a női vagyon férj általi kezelését, ezért 
hangsúlyozza, hogy törvényes rendszerré ezek nem tehetők. A Főelőadmány a vagyonelkü-
lönítő rendszer előnyének a házastársak, illetve hitelezőik közötti jogviszony átláthatóságát 
tartja. Amennyiben ugyanis mód volna különböző vagyonjogi rendszerek kikötésére, úgy – 
harmadik személyek érdekeinek védelme érdekében – szükségessé válna a házastársi va-
gyonjogi rendszerek nyilvántartása. Ebből következően megállapítja, hogy a férji vagyon-
kezelés szerződéssel való kikötése több hátránnyal járna, mint amennyi előnyt e rendelke-
zéstől el lehetne várni. Ekként – hivatkozva az előkészítő bizottság teljes ülésének megálla-
pításaira is – a házastársak közötti kötelező vagyonelkülönítő rendszer törvénybe foglalását 
egyrészt a feleség érdekében, másrészt a jogrendszer általános követelményeire nézve is 
fent kívánja tartani.  

 

                                                 
5 Q. Mucius Scaevola vélelme: a nő házasság alatti szerzeménye mind a férjtől származik 
(praesumptio Muciana), hacsak a nő az ellenkezőjét (örökölte, ajándékba kapta) nem tudja bizonyítani 
[nehogy annak gyanúja merülhessen fel, hogy a nő a vagyontárgyat tisztességtelen úton szerezte]. 
6 Főelőadmány 50. 
7 Optk. 1238. §. 
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2.2. Hozomány 
 
A hozomány szabályait a tervezet a 112–120. szakaszok alatt önálló jogintézményként sza-
bályozza.8 A Tervezet a férj számára a hozomány felett hozomány-élvezetet biztosít, mely-
re a haszonélvezet szabályai mint mögöttes jog alkalmazandók. A kettő közötti különbség 
abban rejlik, hogy a hozományt a férj csak a házassági terhek viselésére fordíthatja, afölött 
tehát szabad rendelkezési jogot nem nyer. A hozományi haszonvétel addig tart, ameddig a 
házasság fennáll. Egyebekben annak megszűnésére főszabályként a haszonélvezet megszű-
nésének szabályai vonatoznak (pl. holtnak nyilvánítás esete). 

Amennyiben a hozományt az asszony adja vagy ígéri, a nyilatkozatot közjegyzői ok-
iratba kell foglalni. A törvényes képviselő is adhat vagy ígérhet hozományt, ennek azonban 
feltétele, hogy azt a gyámhatóság jóváhagyja, a feleség a 18. életévét már betöltse és a szer-
ződésbe beleegyezzen. A hozomány mértéke tekintetében a tervezet úgy szól, hogy sem a 
nő vagyona mint egész, sem annak hányada nem lehet hozomány tárgya. 

Hozományt a fentieken túl harmadik személy is adhat vagy ígérhet (dos receptitia). 
Kétség esetén, azaz ha nem derül ki, hogy a harmadik személy által a férjnek a házassági 
terhek megkönnyítése érdekében adott vagy ígért dolgot hozomány címén adta-e, a vélelem 
annak hozomány jellege mellett szól. 

Ugyancsak hozománynak tekintendő a férj által a nőre átruházott vagyontárgy, ameny-
nyiben az arra vonatkozó haszonélvezeti jogot a férj magának a házasság idejére fenntartja. 

A hozományként kapott dolgot a férj a feleség beleegyezése nélkül csak a házassági ter-
hek viseléséhez szükséges mértéken felüli rész vonatkozásában idegenítheti el. Ez alól a 
Tervezet kivételként az asszonyt terhelő kötelezettség kiegyenlítését, valamint a házassági 
terhek fedezését említi. Pénzhozomány, valamint nem pénzben kapott, de pénzbeli vissza-
szolgáltatási kötelezettséggel átvett hozomány esetén a hozomány biztosítására szolgáló 
zálogjog vagy kezesség a törvény erejénél fogva kiterjed a tőkéből származó időszakos ka-
matokra is, mely kamat maximális mértéke a mindenkori törvényes kamatláb lehet. 

A hozomány biztosítására a férj csak abban az esetben köteles, amennyiben azt köz-
jegyzői okiratba foglalt módon vállalta, mely biztosítási kötelezettség főszabályként kiter-
jed annak kamatára is. 

A férjet a hozomány tekintetében gondossági kötelem terheli. A Tervezet tehát a házas-
társak közötti vagyonjogi viszonyban a diligentia quam in suis rebus elvét fogadja el. Ha-
sonló gondosságra kötelezett a férj az ún. fenntartott hozomány esetében is, azaz amikor a 
hozományt harmadik személytől (többnyire közeli rokonságban álló személytől) kapta. A 
gondosság mértékére a házastársak közötti bizalmi viszony szolgál zsinórmértékül. 

 
2.2.1. XXVII. sz. elvi kérdés 
 
„A hozomány külön intézménykép szabályoztassék-e, s ha igen: a hozomány ebbéli minősé-
gét a házhozvitel ténye alapítsa-e meg, avagy külön hozományrendelő aktus?”9 

A Tervezet szabályozása akkor, amikor a hozományt mint külön intézményt szabályoz-
za, elsősorban a kereskedői réteg gyakorlati szükségleteinek kíván megfelelni. A hozo-
mánynak a női szabadvagyontól való szigorú elkülönítését a jogbiztonság, valamint a fele-
ségnek a szabadvagyona tekintetében biztosított vagyoni szabadsága követeli meg.  

                                                 
8 Tervezet 23–25. 
9 Főelőadmány 76. 
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A fenti elvi kérdés kapcsán felmerült észrevételek a hozomány külön szabályozását 
szükségesnek ismerték el. Egyetértés mutatkozott abban is, hogy a hozományt a hozomány-
rendelő ügylet, és nem a hozomány házhoz vitele alapítja meg.  Egyesek a Tervezet szabá-
lyozásában foglalt haszonélvezeti szabályozásra történő utalást elégségesnek tartották, má-
sok viszont a hozomány fogalmának törvényi meghatározását és a hagyományrendelő ügy-
let szerződési jellegének kifejezését szükségesnek vélték.  

A hozományrendelő ügylet közokiratba foglalása tárgyában a többségi vélemény amel-
lett szólt, hogy erre az asszony szabad vagyonának a hozománytól való elkülönítése érde-
kében van szükség, mely aktus nem a hozomány átadásának, hanem a hozomány lekötésé-
nek érvényességi feltétele. Mindezekre tekintettel a Főelőadmány a Tervezet álláspontját 
fenntartotta. 

 
2.2.2. XXVIII. sz. elvi kérdés 
 
„A házasság fennállása alatt mily okokból szünjék meg a férj hozomány-élvezeti joga; jele-
sül, mennyiben alkalmazhatók a hozományra a haszonélvezet megszünésének általános 
szabályai és minő befolyást gyakoroljon a férj hozomány-élvezeti jogára a férj csődbe jutá-
sa, gyámság alá helyezése, holttányilvánítása, valamint az a körülmény, hogy az asszony az 
életközösséget jogos okból megszakítja?”10 

A Tervezet szerint a hozomány élvezete addig tart, ameddig a házasság. A házasság, az-
az a vagyonjogi viszonyok felbontása pedig az ágytól és asztaltól való elválással szűnik 
meg.11 

A hozományélvezet időtartamát illetően többféle észrevétel született. A szövegből 
ugyanis nem derül ki egyértelműen az, hogy a Tervezet csupán a hozományélvezet ipso 
iure bekövetkező maximális időtartamát kívánta meghatározni, avagy kötelező rendelkezést 
tartalmaz, kizárva a felek ettől eltérő, a házasság időtartamától rövidebb időtartamra szóló, 
szerződéses megállapodásba foglalt hozományélvezet megszüntetését. Felmerült továbbá 
az, hogy a férj hozományélvezete más okból is megszűnhessen, így pl. a férj csődje esetén. 
Ilyen esetben célszerűnek látszik a hozományt a nő – vagy zárgondnoka – kezelésébe visz-
szaadni, mégpedig végleges jelleggel, feltételezve, hogy a férj megbízhatatlansága miatt a 
jövőre nézve is meg kell szüntetni hozományélvezeti jogát. Eltérő rendelkezéseket tartal-
maz a harmadik személy által adott hozományra vonatkozólag, mely a férjtől nem vonható 
el. Lehetséges megoldásként tárgyalta azt, hogy – tekintet nélkül a hozomány eredetére – a 
csőd idejére a hozomány élvezete a törvény erejénél fogva a feleségre szálljon, akivel 
szemben a hasznokra vonatkozó megkötöttségi szabályok ugyanúgy érvényesek volnának. 
Pénzhozomány esetén a csődtömegből kivonható tőkerész bírói letétbe kerülne, melynek 
letéti kamatát az asszony részére ki kellene fizetni a házassági terhek fedezésére. A csődhöz 
hasonló rendelkezést javasol alkalmazni akkor is, ha a férj távolléte miatt részére gondno-
kot rendeltek, valamint arra az esetre is, amikor a férj testi vagy elmebeli fogyatkozása 
vagy szabadságvesztés büntetése miatt részére vagyonkezelő gondnokot rendeltek. 

Indítvány született a hozomány nő általi visszakövetelését illetően is arra az esetre, ha 
az életközösséget férjével jogos okból megszakítja. E körben nem találtatott elegendőnek a 
hozomány házasság felbontása utáni visszakövetelhetősége.  

Kérdésként merült fel továbbá a holttá nyilvánítás hatása a hozományélvezetre, mivel a 
Tervezet sem a haszonélvezetre, sem a hozományélvezetre nem tartalmaz külön szabályt. 

                                                 
10 Főelőadmány 77–78. 
11 A házassági jogról szóló 1894:31. törvénycikk 105. §-a. 
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Így bármelyik házastárs holttá nyilvánítása esetén vélelmezett, hogy a holttá nyilvánító íté-
letben a halál napjául megállapított időpontban a hozományélvezet megszűnt. Ez a vélelem 
akkor dől meg, ha a holttá nyilvánított személy visszatér. Ekkor a férj joga akként érvénye-
síthető, mintha az megszakítás nélkül fennállt volna. A holttá nyilvánítás két lehetséges 
időpontja (a holttá nyilvánító ítéletben megállapított időpont és az ítélet jogerőre emelkedé-
sének időpontja) az időközi hasznok elszámolása szempontjából bír jelentőséggel.  

A Főelőadmány a fenti felvetések tükrében a következő megoldást tartalmazza: a ho-
zomány élvezete a házasság megszűnésével megszűnik, a holttá nyilvánítás esetére külön 
intézkedés meghozatalát nem tartja szükségesnek. A férj ellen indított csődeljárás idejére a 
hozomány élvezetét a feleségre ruházza, de annak hasznait a házassági terhek fedezésére 
köteles fordítani. A férj gyámság alá helyezésével, a férj számára gondnok kirendelésével, 
valamint az életközösség megszakításával kapcsolatban javasolja, hogy ezen körülmények 
a férj hozományélvezetére ne legyenek befolyással. 

 
2.2.3. XXIX. sz. elvi kérdés 
 
„A férj a hozomány állagát csupán erre vonatkozó szerződéses kötelezettség esetében tar-
tozzék-e biztosítani, vagy bizonyos esetekben törvényből folyó biztosítási kötelezettség ter-
helje-e őt? A törvényből folyó biztosítási kötelezettség tekintetében elegendők-e a haszonél-
vező által nyújtandó biztosítás szabályai?”12 

A Tervezet – abból a megfontolásból kiindulva, hogy a hozomány rendeltetésével ösz-
szeegyeztethetetlen lenne, ha a férjet ugyanolyan biztosítási kötelezettség terhelné, mint a 
haszonélvezőt – a férjtől az el nem használható dolgokból álló hozomány tekintetében csak-
is abban az esetben követeli meg a hozomány biztosítását, amennyiben erre ő magát köz-
jegyzői okiratba foglalt módon kötelezi.  

A biztosítás kérdésére irányuló többségi vélemény szerint a hozomány biztosítását szé-
lesebb körben kell megengedni. A nőnek, illetve a hozományt adó harmadik személynek 
jogot kell adni arra, hogy a hozomány állagának veszélyeztetése esetén biztosítást kérhes-
sen. Az életközösségnek a férj vétkes magatartására visszavezethető okból történő megszű-
nése esetére a hozomány feltétel nélküli biztosításának követelését irányozza elő. Mások a 
feleség számára akkor tennék lehetővé a hozomány biztosításának követelését, ha a férj a 
hozomány jövedelmét nem fordítja a házassági terhek fedezésére, és nem csak az állag vo-
natkozásában, hanem az abból származó jövedelmekre is. 

A fenti véleményeket megvizsgálva a Főelőadmány hangsúlyozza, hogy a hozomány 
jövedelmének külön biztosítása – a Tervezet korábbi szakaszaira tekintettel – szükségtelen. 
Az el nem használható dolgokra nézve indokolt lenne a biztosítást arra az esetre korlátozni, 
ha a férj a hozomány állagát olyan eljárásával veszélyezteti, amely a hozomány rendelteté-
sével nem fér össze. E körben a biztosításnak nem az összes módja, hanem a zárgondnoki 
kezelés vagy a hozománynak járadékkal való helyettesítése elegendő volna. A pénzhagyo-
mány biztosítása körében felhozott aggályt, miszerint az ellenkezőnek tűnik a jogrendszer-
rel, a Főelőadmány következetlenségnek tekinti, és egyben az asszonyra nézve méltányta-
lannak  tartaná e védelmet megtagadni. A Főelőadmány megoldásnak az el nem használha-
tó dolgokból álló hozomány tekintetében – amennyiben a férj annak hasznát a törvénnyel 
ellentétes módon szedi – a tulajdonost ugyanolyan helyzetbe kívánja hozni, mint amilyet a 
haszonélvező számára nyújt. Mind a pénzből, mind az elhasználható dologból álló hozo-
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mány biztosításának kérését lehetővé tenné arra az esetre, ha a férjjel szemben a tőke ké-
sőbbi visszatérítése iránti követelés veszélybe kerül. Hangsúlyozza továbbá, hogy a csőd-
törvényben is gondoskodni kell arról, hogy a hozomány biztosítása a hitelezők kijátszását 
ne eredményezhesse. 

 
2.2.4. XXX. sz. elvi kérdés 
 
„Miképen vihető keresztül, hogy a hozomány hasznai a házassági terhekre való fordítás 
elől ne legyenek elvonhatók, jelesül: 

a) mennyiben és milyen eszközökkel köttessenek le a házassági terhek czéljaira az el 
nem használható dolgokból álló hozomány hasznai; kiknek javára szolgáljon ez a lekötés és 
kik által, minő esetekben és minő módon legyen az érvényesíthető egyrészt szabad, másrészt 
kényszerű elidegenítések ellenében? 

b) mennyiben és mily módon lehetne az erre vonatkozólag megállapítandó szabályokat 
a férjnél levő pénzhozomány jövedelmére kiterjeszteni?”13 

A Tervezet a hozományélvezetet rendeltetéses haszonélvezetnek tekinti, mely rendelte-
tés a házassági terhek fedezetében testesül meg. E célból az el nem használható dolgokra 
elidegenítési tilalmat állít fel. A férj a hozomány haszonélvezetének gyakorlását – a kény-
szerű átruházást, úgymint végrehajtást, csődbevonást stb. kivéve – a nő beleegyezése nélkül 
csak a házassági terhek viselésének kielégítése után fennmaradó felesleg erejéig ruház- 
hatja át.  

Ugyanakkor a pénzhozományra elidegenítési tilalom nem alkalmazható, tekintettel arra, 
hogy az a férj tulajdonába megy át. A Tervezet közvetett úton igyekszik azt megfelelő ren-
deltetésére lekötni. Ennek egyik módja a pénzhozomány záloggal, jelzáloggal vagy kezes-
séggel való biztosítása, a másik módja pedig az, hogy a férj ellen indított csőd esetében a 
hozomány a csődtömegből a csőd idejére különválik. 

A Tervezet szövegével kapcsolatban értelmezési kérdésként vetődött fel az, hogy a nő 
hozzájárulása a leszármazók tartáskövetelése ellenében történő elidegenítéshez szüksé- 
ges-e. Amennyiben az asszony az elidegenítésbe beleegyezik, úgy a tartásra jogosult le-
származók nem részesülnek kellő védelemben. Ez azonban a védendő érdekekkel nem el-
lentétes, ugyanis a hozomány a nő által vagy a nőre tekintettel lekötött vagyon, ekként csak 
az ő rendelkezése lehet releváns még a tartásra jogosultakra kiterjedő következményekre 
nézve is. Az asszony beleegyezésének hiányában történt elidegenítés esetére viszont szük-
séges biztosítani – a feleség számára biztosított fellépés lehetőségén túlmenően – azt, hogy 
a tilalomból eredő jogkövetkezményeket a tartásra jogosult személyek is érvényesíthessék a 
saját javukra, mely megoldás a Tervezet helyes értelmezéséből is kiolvasható. 

A zálogjoggal, jelzáloggal vagy kezességgel biztosított pénzhozománnyal kapcsolatban 
aggodalmak fogalmazódtak meg a biztosíték terjedelmére.  A Tervezet szerint – a férj arra 
irányuló határozott kijelentése hiányában, miszerint a hozományt a házasság megszűnése 
utáni visszafizetés érdekében biztosította – feltehető, hogy amennyiben a férj a hozományt 
biztosította, úgy a hozománnyal kapcsolatos valamennyi kötelezettségét biztosítani kívánta, 
így különösen azt, hogy a hozomány kamatait a tartásra jogosultak eltartására fordítja. 
Nincs lehetőség ilyen kiterjesztő értelmezésre, ha a biztosítékot harmadik személy adja. 
Harmadik személy esetén ugyanis előállhat az a helyzet, hogy a hozomány visszafizetését e 
személy biztosítani kívánta, a férjet terhelő tartási kötelezettséget azonban nem. A pénzho-
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zomány kamatbiztosításának csőd esetére történő szabályozásakor tekintettel kell lenni arra, 
hogy a férj elleni csődeljárás milyen kihatással bír a hozományra. A szabályozásnak bizto-
sítani kell azt, hogy a csődtömegbe a hasznokból semmi ne jusson. 

A Főelőadmány javaslata a kérdésre: az el nem használható dolgokból álló hozomány 
hasznainak a házassági terhek javára való lekötését úgy kell értelmezni, hogy abba a férj 
eltartása is beletartozik.  

A nő hozzájárulására nincs szükség, amennyiben a hozományélvezet gyakorlása a le-
származók tartáskövetelése fejében kerül elidegenítésre. A tilalomba ütköző jogcselekmé-
nyek ellen a feleségen kívül a tartásra jogosult leszármazók önállóan is felléphetnek.  

A férj a hozományélvezet gyakorlását az asszony beleegyezése nélkül még akkor sem 
idegenítheti el, ha a – nem a házassági terhek fedezéséből keletkezett – tartozás, amelynek 
fejében az elidegenítésre sor kerülne, a nővel közös. A pénzhozományt biztosító zálogjog 
vagy jelzálog a házassági terhek fedezetére szolgáló kamat biztosítására csak akkor terjed 
ki, ha a biztosítás a férjtől származik. Harmadik személy esetén a biztosítás csak a hozo-
mányra vonatkozik. 

 
2.2.5. XXXI. sz. elvi kérdés 
 
„A nő hitelezői szerezhessenek-e általában kielégítést a hozományból a férj haszonélvezeti 
jogára való tekintet nélkül, s ha igen, mely követelések fejében?”14 

A Tervezet a fenti kérdésre a haszonélvezet szabályait rendeli alkalmazni. Eszerint 
amennyiben a hozomány állaga a nőt illeti meg, úgy hitelezői a hozományt csak úgy foglal-
hatják le, hogy az a férj hozományélvezeti jogát ne sértse. Fenti szabályt kell alkalmazni a 
hozományt – annak állagának saját részére fenntartásával – adományozó harmadik személy 
esetében is. Ugyanakkor azok a hitelezők, akiknek a követelése a hozományadás időpontjá-
ban már fennállt, a férj hozományélvezeti jogával szemben az ajándékozó hitelezőivel azo-
nos módon léphetnek fel. 

A kérdés tárgyalása során észrevétel merült fel a hozomány (causa dotis) és az ajándék 
(causa donationis) azonosíthatóságára nézve. Amennyiben ugyanis a feleség (vagy szülei) a 
házassági terhekhez kötelesek hozzájárulni, úgy a hozományadás nem ingyenes jogügylet. 
A Főelőadmány szerint egyértelműsíteni kell, hogy a hozományadás a hitelezőkkel szem-
ben az ajándékozással esik egy tekintet alá. 

A Főelőadmányban megfogalmazott megoldás: a hozományrendelést a hozományadó 
hitelezőivel szemben ajándékozásnak kell tekinteni, ekként az ajándékozás szabályai szerint 
ítélendő meg. 

 
2.2.6. XXXII. sz. elvi kérdés 
 
„Adhasson-e a férj maga-magának nejéért hozományt? Különösen jogában álljon-e a férj-
nek a maga vagyontárgyai jövedelmét, állaguk átruházása nélkül (A XXX. sz. elvi kérdés 
keretében megállapítandó módon), hozománykép a házassági terhek fedezése czéljából úgy 
lekötni, hogy saját hitelezői ezen jövedelmek hozományi lekötöttségét magukkal szemben 
elismerni tartozzanak?”15 

A Tervezet elfogadhatónak tartja azt, hogy a férj – harmadik személyhez hasonlóan – 
úgy ruházzon át az asszonyra vagyontárgyat, hogy annak a hozományi haszonélvezetét ön-
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maga számára fenntartja. Ezen túlmenően a Tervezet lehetővé teszi azt is, hogy a férj egyes 
vagyontárgyak jövedelmét – annak állagának átruházása nélkül – úgy kösse meg hozo-
mányként, hogy erre elidegenítési tilalom érvényesüljön. 

Az észrevételek fenti megoldást – miszerint a férj önmaga ad magának hozományt a nő-
re tekintettel – mind jogilag, mind gazdaságilag kifogásolták. A fenti jogügylet ugyanis 
tulajdonképpen nem más, mint két jogügylet, nevezetesen egy ajándékozás és egy hozo-
mányadás összekapcsolása, ahol a férj mint ajándékozó, a feleség pedig mint hozományadó 
jelenik meg ugyanarra a vagyontárgyra nézve. Mivel megengedett az, hogy a férj vagyon-
tárgyát a nőre átruházza, melyre akár haszonélvezeti jogát is fenntarthatja, így logikusan 
következik az is, hogy fenntarthat e vagyontárgyra hozományélvezeti jogot is. Nem tartja 
kizártnak továbbá azt sem, hogy a férj vagyona egy részét a házassági terhek viselésére le-
kösse, ezáltal a hitelezők számára hozzáférhetetlenné téve azt, ez azonban könnyen a hite-
lezők kijátszására vezethetne. Mellette szól viszont az az érv, hogy az ilyen jellegű vagyon-
lekötés dologi biztosítékot nyújtana a család megélhetésére, melynek közgazdasági jelentő-
sége nem elhanyagolható. Ez a megoldás azonban főként a gazdagabb rétegek számára biz-
tosítana előnyöket, azaz olyan végrehajtás alól mentes vagyont, mellyel a férj saját rangsze-
rű megélhetési költségeit biztosítaná a hitelezőkkel szemben. A hitelezők védelme érdeké-
ben ezért a férji dos receptitia esetén a hasznok lekötését csak a feleség és a leszármazók 
javára lehetne elismerni. Ekként azonban már nem is beszélhetünk hozományról, hanem 
inkább a feleség és a leszármazók tartására a férj által nyújtott biztosítékról. 

Pénzhozomány esetén a férji dos receptitia fogalmilag kizárt, az a férj részéről egyszerű 
ajándékozásnak minősülhetne csupán. 

A Főelőadmány végkövetkeztetése az, hogy a férj számára lehetővé kell tenni, hogy va-
lamely vagyontárgyát hozományélvezeti jog fenntartásával a feleségére átruházza, ugyan-
akkor ki kell zárni azt, hogy a férj a vagyontárgyat úgy ruházza át a feleségére, hogy az 
átruházott vagyontárgy hasznait hozományként a házassági terhek fedezetéül leköti. 

 
2.2.7. XXXIII. sz. elvi kérdés 
 
„Tekintettel arra, hogy a hozomány hasznai a férj részéről rendeltetésszerűen használan-
dók fel és hogy ez a rendeltetés messzebbmenő törvényes korlátozásokkal is biztosítandó: 
nem volna-e megfelelőbb a férjet a hozomány tekintetében megillető jogot nem haszonélve-
zetkép, hanem – elvileg visszavonhatatlan és a feleslegre nézve számadási kötelezettség 
nélkül gyakorlandó – férji kezelési jogként construálni?” 16 

A Tervezet hangsúlyozza, hogy a hozomány szabályozása csak e jogintézmény sajátos-
ságai miatt különbözik a haszonélvezettől. E különbség egyrészt abban nyilvánul meg, 
hogy a hozomány rendeltetése a házassági terhek viselésének megkönnyítése, ezért annak 
hasznait fenti cél érdekében biztosítani szükséges, ugyanakkor a férj kötelezettsége a ho-
zományélvezet körében sokkal enyhébb, mint azon harmadik személyé, aki idegen vagyont 
kezel. 

A Főelőadmányban indítvány merült fel arra nézve, hogy célszerűbbnek tűnne a hozo-
mányi jogot a számadás nélküli kezelés alapján szabályozni, mégpedig akként, hogy a férjet 
a kezelési jog dologi hatállyal és visszavonhatatlanul illesse meg. Olyan ellentétes nézet is 
megfogalmazódott, miszerint a vagyonkezelői konstrukció a férjet a hitelezőkkel szemben 
nem védené kellőképpen. Amikor a hozományélevezetet szerkezetében valamely más jog-
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intézményhez – akár a haszonélvezethez, akár a megbízáshoz – közelítjük, az az alapul vett 
jogintézmény szerkezetétől eltéréseket mutat.  

A Főelőadmány egyetért a Tervezetben foglaltak fenntartásával még az esetben is, ha a 
szülőknek a kiskorú gyermekeik vagyonával kapcsolatos szabályozás számadás nélküli ke-
zelést ír elő. 

 
2.3. Közszerzemény 
 
A közszerzeményt a Tervezet 121–169. szakaszai szabályozzák.17 A Tervezet szerint a 
szerzeményi közösség törvény erejénél fogva a házasságkötéssel keletkezik. A közszerze-
ményi és a különjavak meghatározása után az azok közötti viszonyokról rendelkezik. 

Közszerzeményi vagyonnak tekinti mindazon javakat, amelyek a házastársak vagyoná-
ba a házasság ideje alatt kerülnek. A különvagyon állománya – a házasságkötéskor meglévő 
különjavakon kívül – a következőkből tevődik össze: egyrészt abból a vagyonból, amelyek 
a házastársra a házasság ideje alatt öröklés útján vagy élő személytől ingyenesen hárul, 
másrészt abból a „különjószágból”, amely a házasságkötéskor közjegyző által készített 
szerződésben ekként szerepel, harmadrészt pedig a házasság ideje alatt a különjavakból 
származó javakból, valamint a különjavak helyébe lépő egyéb javakból, meghatározott fel-
tételek teljesülése esetén. A pénzt minden esetben közszerzeménynek tekinti. Amennyiben 
a vagyoni elemek elhatárolása során kétségek merülnek fel, törvényi vélelmet állít fel azok 
közszerzeményi javaknak minősülése mellett. 

A Tervezet tehát a házasságkötésből eredő szerzeményi közösséget társadalmi és gazda-
sági osztályokra tekintet nélkül általánosítja. A szerzeményi közösséget a házastársak szer-
ződéssel kizárhatják, vagy a Tervezettől eltérő módon szabályozhatják. A szabályozás in-
doklásául az a tény szolgált, hogy a házasélet erkölcsi természetéből és a nő gazdasági 
helyzetének korábbi szabályozásából is levezethető módon a közszerzemény fenntartására 
és általánossá tételére szükség van annál is inkább, mert a demokratikus jogfejlődésnek és a 
gazdasági viszonyoknak, a legszélesebb néposztály életviszonyainak is ez felel meg. 
Ugyanakkor lehetőséget biztosít a nemesi és honoratior osztályokhoz tartozóknak arra, 
hogy házassági vagyonjogukat szerződésükkel az általánostól eltérő módon szabályozzák. 

A Tervezet a tiszta reálszerzeményi elv alapján áll, mely pontos vagyonnyilvántartást 
kíván meg a házastársaktól. 

A Tervezet különadósságként kezeli a házastársaknak a házasságkötés előtt keletkezett 
kötelezettségeit, a házasság ideje alatt keletkezett kötelezettségek közül az öröklésből vagy 
ajándékozásból, a különjavak birtoklásából származó, illetve az ellenszolgáltatás nélkül 
vállalt kötelezettségeket. Ide tartozik továbbá a tiltott szerencsejátékból a házastársat terhe-
lő kötelezettség. Nem tekinthetők különadósságnak a házasság fennállása alatt a 
különjavakat terhelő közterhek és kárbiztosítási díjak. Nem tartoznak továbbá ide a külön-
vagyonból azonos periódusban származó jövedelmet meg nem haladó, különadósságot ter-
helő kamatok, illetve főszabályként a házasság idejére eső visszatérő szolgáltatások. A há-
zastársak minden más kötelezettsége közszerzeményi tartozásnak minősül. Kétség esetén a 
közszerzeményi tartozás vélelme érvényesül. 

Részletesen szabályozza a Tervezet a közszerzemény és a különvagyon közötti kölcsö-
nös megtérítéseket is. Kétség esetén a különvagyonban korábban megtalálható, de a va-
gyonjogi helyzet áttekintésekor meg nem lévő elhasználható dolgokról vélelmezi, hogy 

                                                 
17 Tervezet 26–37. 
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azok a közszerzemény hasznára lettek felhasználva. Ugyanezen vélelem érvényesül az el 
nem használható dolgokban előálló hiányok, „csonkulások” és „értékapadások” esetén, 
amennyiben azok állandó jövedelemforrásként szolgáltak. Mindezek tehát a közszerze-
ményt terhelik. A különvagyont terheli ugyanakkor a közszerzemény javára mindaz, amit a 
házastárs a közszerzeményből különjavakba „fordított”, továbbá a közszerzeményi javakból 
vagy  közszerzeményi tartozásként vállalt tartozásból kiegyenlített különadósságok, és a 
közszerzeményből elajándékozott vagy eljátszott javak értéke. 

A Tervezet lehetőséget biztosít a házastárs számára, hogy bármikor kérje házastársától 
különvagyoni állományának közjegyzői okiratba foglalt elismerését.  

A házastárs által házastársától a közösség fejében előre megkapott vagyon tekintetében 
elszámolási szabályokat állít fel a Tervezet. Ha az így megkapott vagyon közszerzemény-
ből származott, úgy kell tekinteni, mintha az azt kiadó házasfél a különvagyonából ennek 
megfelelő vagyont a közszerzemény hasznára fordította volna. Amennyiben a kiadott va-
gyon eredetére nézve különvagyona volt, kétszeresen kell számításba venni. A közszerze-
mény felének megfelelő vagyon kiadása esetén a megmaradt vagyonrész a másik fél külön-
vagyonává változik. 

A közszerzemény megosztására a házasság megszűnésekor kerül sor. A házasság meg-
szűnésétől kezdve az „osztályköteles” házastárs a közszerzeményi javak állagára és gyü-
mölcsére nézve az idegen vagyon kezelőjének gondossága szerint köteles eljárni. 

A megosztandó közszerzemények „cselekvő” (aktív) és „szenvedő” (passzív) állomány-
ból állhatnak. Cselekvő állománynak tekintendők a közszerzeményi javak és a különva-
gyont a közszerzemény javára terhelő megtérítések, míg a közszerzeményt a különjavak 
javára terhelő megtérítések, a hátralévő folyó terhek és a közszerzeményi tartozások a 
szenvedő állományt képezik. Amennyiben a közszerzeményi vagyon csak cselekvő állo-
mányból áll, a megosztáskor fele-fele részben illeti meg a házasfeleket. Szenvedő állomány 
esetén a megosztás a tiszta közszerzemény (azaz az aktívák csökkentve a passzívákkal) fe-
lének átadásával történik.  A tiszta közszerzeményi vagyon számítási módját, a szenvedő 
állományba tartozó terhek kiegyenlítésére fordítandó közszerzeményi javak sorrendjét, a 
fedezetre fordítandó javak kijelölésének és a házastársnak a fedezetül szolgáló vagyon-
tárgyra fennálló magához váltási jogát a Tervezet részletesen tárgyalja. 

Külön szabályozást nyertek az osztályköteles fél személyes vagyonát képező közszer-
zeményi javak. Ilyen személyes vagyonnak tekintendők többek között a személyes haszná-
latra szolgáló dolgok, a kereső tevékenység folytatásához szükséges eszközök, valamint az 
iparüzlet, a haszonbérlet és az ahhoz tartozó egyéb vagyontárgyak, amelyek jogi természete 
a jogközösségbe bocsátást kizárja. E javak „megtartási árát” piaci, tőzsdei vagy közforgal-
mi áron kell meghatározni, és a közszerzeményi vagyon megállapításánál ilyen értékben 
kell figyelembe venni. 

A házasság megszűnésekor életben lévő házastársat megilleti a „halálutánra halasztás 
kedvezménye”, azaz az, hogy házastársának közszerzeményi illetőségét csak halála után, 
pénzben kelljen kiadnia. Ennek feltétele, hogy a kedvezményre jogosult házasfél házastár-
sával szemben minden közszerzeményi igényéről lemondjon. 

 
2.3.1. XXXIV. sz. elvi kérdés 
 
„A házastársak között törvény alapján álljon-e fenn – szerződésileg kizárható – szerzemé-
nyi közösség, avagy szerzeményi közösségnek csak szerződési kikötés alapján legyen-e he-
lye? A törvényből folyó szerzeményi közösség társadalmi és gazdasági osztályokra való 
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tekintet nélkül általánosíttassék-e vagy sem, s ez utóbbi esetben mi szolgáljon az osztályo-
zás alapjául?”18 

A Tervezet a szerzeményi közösséget tekinti általános törvényes házasságjogi rendszer-
nek, amely házassági szerződéssel zárható ki. 

A szerzeményi közösség általánossá tétele körében a Főelőadmány utal arra, hogy a 
közszerzeményre korábban kialakult dualista álláspontot el kell vetni. A közszerzemény 
fenntartása a szélesebb osztályrétegek számára létszükséglet, ugyanakkor a magasabb tár-
sadalmi osztályhoz tartozók – amennyiben számukra a szerzeményi közösség nem megfele-
lő – szerződéssel kizárhatják azt. 

A Főelőadmány fenti kérdésekben akként foglal állást, hogy a szerződéssel kizárható 
szerzeményi közösség társadalmi és gazdasági osztályokra tekintet nélkül általánosítható. 

 
2.3.2. XXXV. sz. elvi kérdés 
 
„A közszerzemény a házasság alatt dologi hatályú vagyonközösség legyen-e, avagy csupán 
a házasság megszüntével érvényesíthető kötelmi követelés?”19 

A Főelőadmány rávilágít arra, hogy a Tervezet a szerzeményi közösséget nem dologbeli 
jogközösségnek, hanem kötelmi viszonynak tekinti. A külvilág felé két vagyontényező mu-
tatkozik: a férj vagyona és a nő vagyona. A közszerzeményi vagyon és a különvagyon tehát 
nem különül el egymástól, azok csak mint „kötelemtárgy-megjelölések”, mint elszámolási 
egységek értelmezhetők. A házasság megszűnésével válik a közszerzemény mint „virtuális” 
követelés valóságos követeléssé, de ekkor sem dologi jogi erővel, hanem törvényes kötelmi 
jogi erővel. 

A Főelőadmány a Tervezet álláspontját fenntartandónak ítélte. 
 

2.3.3. XXXVI. sz. elvi kérdés 
 
„A közszerzemény kiszámítása a reálszerzeményi alapelv szerint történjék-e, avagy az ér-
téktöbbleti alapelv (értékelmélet) szerint? Ha az utóbbi fogadtatnék el számítási alapul, 
mily javításokkal volna az kiegészítendő avégből, hogy a házasság alatt történt vagyonszer-
zésben a közszerzeményre jogosult házastárs az anyagi igazságnak megfelelően részesíttes-
sék?”20 

Tekintettel arra, hogy a Tervezet szerinti szerzeményi közösség csak kötelmi viszonyt 
takar, a közszerzemény a házasság ideje alatt csakis eszmeileg létezik. Így a közszerzemény 
és a különvagyon (azok terheivel együtt) kizárólag mint elszámolási vagyontömeg értel-
mezhetők. A közszerzeménynek a házasság megszüntekori megállapításánál a reálszerze-
mény elvéből kell kiindulni. Eszerint a közszerzemény a házasság alatt szerzett vagyon a 
maga realitásában, szemben az értéktöbbleti elvvel, amikor a házasság idejére eső vagyon-
szaporulat adja a fenti vagyontömeget. 

A Főelőadmány a Tervezetben foglalt reálszerzeményi elvnek az értéktöbbleti elvvel 
való szembeállítása során a következő szempontokat mérlegelte: 

A jogfolytonosság az értéktöbbleti elv mellett szól. 
A  bizonyítás nehézségei ugyanakkor az értéktöbbleti elv esetén mutatkoznának meg 

inkább, ugyanis a házastársak vagyonát mind a házasság megkötésekor, mind annak meg-

                                                 
18 Főelőadmány 132. 
19 Főelőadmány 135. 
20 Főelőadmány 138. 
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szűnésekor fel kellene becsülni. A Tervezet szerinti reálelv alkalmazásával összefüggő bi-
zonyítási nehézségek ennél jóval enyhébbek. Emellett a bizonyítás nem a közszerzeményi 
vagyon bizonyítását hárítja a követelő félre, hanem a különvagyon bizonyítását a másik 
félre. 

Az anyagi igazságosságra való törekvés szempontjainak az értéktöbbleti elv több szem-
pontból sem felel meg. Egyrészt mert a közszerzeményt terhelik a különjavak véletlenszerű 
megsemmisüléséből és elértéktelenedéséből eredő értékvesztések, értékemelkedésük esetén 
viszont a másik házasfél érdemtelenül válik osztályossá e részben. Másrészt az egyik házas-
társ ingyenes vagy könnyelmű elidegenítései, illetve az általa elkövetett vagyonrongálás a 
közszerzemény rovására írandó. Harmadrészt a különadósság törlesztésére fordított összeg-
gel is a közszerzemény csökken.  

Gazdasági szempontból az értékelmélet hátránya, hogy a kötelező jellegű pénzbeli ki-
elégítés a vagyon egységének megbomlására vezet, ezzel ellentétben a reálelv alkalmazása 
esetén a vagyon integritása – tekintve, hogy a közszerzemény megosztása természetben 
történik – fenntartható. Ez utóbbi ugyanakkor vagyonközösség megosztási perekhez, végső 
soron pedig ugyancsak pénzbeli megosztáshoz vezethet. 

A gyakorlati alkalmazhatóság az értéktöbbleti elvet igazolja a reálszerzeményi elvvel 
szemben. 

A Főelőadmány a fentiek miatt a reálelv helyett az értéktöbbleti elvet javasolja a köz-
szerzemény megállapításánál kiindulásul. Eszerint a házastársat a házasság megszűnésekor 
közszerzemény címén a másik vagyongyarapodása tiszta értékének a fele illeti meg. Rögzíti 
a tiszta értékből levonandó tételeket, amelyek a házasfélnek a házasságkötéskor megvolt 
vagyona, valamint a rá ajándékozás vagy öröklés címén szállt vagyon. A tiszta vagyonérté-
ket növelni kell azzal az összeggel, amellyel azt a házastárs a másik közszerzeményi köve-
telésének kijátszása érdekében apasztotta. A felek közszerzeményi követelését mindezek 
után szembe kell állítani, és akinek a javára többlet mutatkozik, az a kielégítésre elsődlege-
sen pénzben jogosult, de a kiadásra kötelezett fél azt a házasság alatt szerzett javakból ter-
mészetben is teljesítheti. 

 
2.3.4. XXXVII. sz. elvi kérdés 
 
„A közszerzemény minden esetben a házasság egész idejére nézve számíttassék-e ki, vagy 
pedig mondassék ki, hogy a házastársak tartós különélésük idejére közszerzeményt nem 
követelhetnek s ez utóbbi elv elfogadása mellett mily megszorítások volnának azon a vétlen 
házastárs érdekében eszközlendők?”21 

A Tervezet szerint a szerzeményi közösség a házasság teljes időtartama alatt fennáll, 
még a felek tényleges különélése alatt is. Ugyanakkor szerződéssel a főszabálytól a házas-
társak eltérhetnek. Szerződésbe foglalhatják, hogy közöttük szerzeményi közösség nincs, 
vagy csak meghatározott időszakban van, vagy feltételhez kötik annak létét. A már létrejött 
szerzeményi közösséget közös akarattal meg is szüntethetik, a köztük létrejött szerződést 
bármikor hatályon kívül helyezhetik. Szerződéses kikötés esetén a szerzeményi közösség 
nem a házasság időtartamához, hanem a szerződésben foglalt időszakhoz igazodik.  

E kérdéskörben arra merült fel igény, hogy a szerzeményi közösség a házastársak élet-
közösségének tényleges megszakítási időtartama alatt szüneteljen, a tartósan különélő felek 
közül pedig bármelyik kérhesse a közszerzeménynek az együttélés megszakadásakori meg-

                                                 
21 Főelőadmány 157. 



Trunkos Anita Krisztina 

 

 

126 

állapítását, és ezen időponttól a szerzeményi közösség szűnjön meg. Az ideiglenes, átmene-
ti jellegű különélésre ugyanakkor nem kívánja a szerzeményi közösség szünetelését kiter-
jeszteni. A különélés csak akkor válhat közszerzeményt kizáró okká, amennyiben az a há-
zasság felbontásáig vagy annak megszűnéséig fennáll. A szerzeményi közösség megszűnési 
időpontjának meghatározására a vétlen fél kérésére az életközösség tényleges megszakítá-
sának időpontja lenne irányadó. A megállapított, de csak a házasság megszűnésekor ki-
adandó vagyonrész változásokkal szembeni védelme érdekében a vétlen félnek lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy házastársát biztosíték adására szólíthassa fel. 

A Főelőadmány megoldásként javasolja, hogy az életközösség megszakadása esetén a 
vétlen fél követelhesse a közszerzemény megállapítását úgy, hogy annak kiadására majd 
csak a házasság megszűnésekor kerül sor, azonban azt a volt házastárs kívánatra biztosítani 
legyen köteles. 

 
2.3.5. XXXVIII. sz. elvi kérdés 
 
„A közszerzemény biztosítása csak a feleknek erre vonatkozó szerződése alapján legyen-e 
követelhető, vagy megillesse-e az egyik házastársat a közszerzemény biztosításának joga 
törvénynél fogva is és ha igen, mely esetekben? Mily befolyása legyen a közszerzemény biz-
tosításának avagy mennyisége szerződéses megállapításának a szerzeményi közösség to-
vábbi folytatására, nevezetesen ne zárja-e az ki a jövőre nézve a közszerzői viszonyt? Mi-
lyen módozatok szerint volna a közszerzemény biztosítása – akár törvény, akár szerződés 
alapján – foganatosítható?”22 

A Tervezet szerint a közszerzeményi jogot a házasság ideje alatt – szerződés hiányában 
– nem lehet biztosítani. Ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy a házastárs egyoldalú jognyi-
latkozatával közszerzeményi dologi hatállyal kössön le egyes vagyontárgyakat a másik ja-
vára, melyet „tiszta közszerzeménnyé nyilvánítás” formájában tehet meg, a másik fél részé-
re az utóhagyományhoz hasonló várományi jogot biztosítva ezáltal. A Tervezet továbbá 
biztosítani kívánja a tiszta közszerzemény megállapításának és biztosításának követelését a 
házasfél számára, melyre ugyancsak az utóhagyomány szabályai alkalmazandók. 

Az értékelméletre vonatkoztatva olyan felvetés volt, hogy törvény alapján legyen lehe-
tőség a szerzeményi közösség lezárására és az elszámolást követően a követelés biztosítá-
sának kérésére, amennyiben a házastárs tékozló magatartást folytat vagy eladósodik. A jö-
vőre nézve ez esetben a szerzeményi közösségnek is meg kell szűnnie, ugyanis igazságtalan 
volna az, ha a biztosítást követelő fél a csökkenésekkel szemben védelmet kapna, ugyanak-
kor az esetleges további vagyonszaporulatból mégis részesedne. 

Kérdésként merült fel az, hogy az értékelmélet szerint megengedhető-e, hogy a közszer-
zeményt a felek a házasság ideje alatt megállapítsák, kiszolgáltassák vagy biztosítsák, illet-
ve fentiek milyen hatással bírjanak a további szerzeményi közösségre. Az értékelmélet 
alapján ugyanis csak akkor válik megállapíthatóvá, hogy van-e megosztható vagyonszapo-
rulat, amikor a házasság megszűnik, vagy ha a házastársak a szerzeményi közösséget szer-
ződéssel lezárják.  

A reálszerzemény elve esetén az egyedi vagyontárgyak természetbeni lekötéséről van 
szó, mellyel kapcsolatosan több aggály is megfogalmazódott. Amennyiben a Tervezet köz-
vetlen dologi várománnyal ruházza fel a tiszta közszerzeménnyé nyilvánítást, úgy arra az 
utóhagyomány szabályai alkalmazandók. A kérdés azonban elidegenítési és terhelési tila-
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lom kimondásával is rendezhető, amennyiben a Tervezet a várományosnak a vagyontárgy 
felett csak kötelmi jogot biztosít. 

Mint az a fentiekből kiderül, az értékelmélet elvével nem egyeztethető össze az, hogy a 
biztosítás a vagyontárgyak természetben való lekötésével történjen, ugyanakkor az adós 
házastárs nincs elzárva attól, hogy esedékességkor természetben teljesítsen. 

A Főelőadmány megoldása tehát az, hogy az értékelmélet elvének alapulvétele esetén a 
házastárs cselekményeire visszavezethető okokból a másik házastárs követelheti a közszer-
zemény biztosítását, melyet az elszámolás alapján a vétkes fél dologi biztosítékkal köteles 
biztosítani annak kiadásáig. A szerzeményi közösség a felek között az elszámolással meg-
szűnik. A feleknek jogukban áll a közszerzemény mennyiségét a házasság fennállása alatt 
bármikor megállapítani, mely aktushoz kétség esetén a szerzeményi közösség megszünteté-
sének vélelme is kötődik. 

 
2.3.6. XXXIX. sz. elvi kérdés 
 
„A házastárs átvett közszerzeményi illetősége alapján a másik házastársnak összes vagy 
csupán bizonyos (közszerzeményi) adósságaiért tartozzék-e felelősséggel; tegyen-e e fele-
lősség tekintetében különbséget, hogy ezek az adósságok a házastársak egymásközti viszo-
nyában fedezve lettek-e, illetőleg a közszerzemény megállapításánál számításba vétettek-e 
vagy sem? Mily módon alakuljon a felelősség módja (egyetemleges, aránylagos vagy kezesi 
felelősség) és mértéke, jelesül az átvevő házastárs jó- és rosszhiszeműsége szerint?”23 

A Tervezet értelmében a házastárs saját közszerzeményi illetőségéből a másik hitelezői 
felé a közszerzeményi tartozások felének erejéig tartozik felelősséggel, ha a tartozás fede-
zete a felek egymás közötti elszámolásakor az azt kiadó házastársnál nem került felszámí-
tásra. A házastársat a hitelezőkkel szemben az adós házastárs kezesének kell tekinteni. A 
házasság megszűnésekor kézhezvett közszerzeményi illetőség nem tekinthető ingyenes 
szerzésnek, ugyanakkor a házasság fennállása alatt a közszerzemény előzetes kielégítése 
vagy biztosítása ingyenes jogügyletnek tekintendő, így e vagyon erejéig az adós házasfél 
hitelezői a házasság megszűnéséig a részeltetett fél ellen mint megajándékozott ellen lép-
hetnek fel. 

A Tervezet a házastárs felelősségét a házasfelek között nem fedezett közszerzeményi 
adósságokra korlátozza, így azon adósságokra nézve nem lehet a házastársat felelőssé tenni, 
amelyeket a felek közötti elszámolás során figyelembe vettek. A házastárs felelőssége kizá-
rólag a közszerzeményi adósságokra korlátozódik, a különadósságok őt nem terhelik.  

Az értéktöbbleti elv elfogadása esetén a közszerzeményből részeltetett házasfél nem tar-
tozna felelősséggel azokért a tartozásokért, amelyek társát már a házasság megkötésekor 
terhelték, amelyek a házastársat öröklés vagy ajándékozás következtében terhelik, amelye-
ket ingyen vállalt, vagy amelyek tiltott cselekmény miatt hárultak rá. A többi tartozás felé-
nek erejéig volna felelős akkor, ha a közszerzeményi vagyon megállapításakor azt nem vet-
ték figyelembe. 

A felelősség módjára nézve a Tervezettel szemben felhozott észrevételek – az összeját-
szások elkerülése érdekében – az egész adósságra vonatkozó egyetemleges felelősség beve-
zetése mellett szóltak, elismerve ugyanakkor azt, hogy ez a szabályozás túlságosan szigorú 
lenne. Ezért javaslat született arra, hogy vagy közvetlen felelősséget kellene bevezetni a 
tartozások felére, vagy közvetett kezesi felelősséget a tartozások egészére. A felelősség 
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mértékét a gazdagodó jó- vagy rosszhiszeműsége szerint javasolja megállapítani. A házas-
társ felelősségére nézve az általánosnál rövidebb elévülési időt volna célszerű előírni. 

Kérdés merült fel továbbá a közszerzemény biztosításának, illetve a megállapításának a 
hitelezőkre való kihatásával kapcsolatosan is. Ugyanis amennyiben a fentiekre a házasság 
időtartama alatt kerül sor, ez a vagyonátruházás vagy jogengedélyezés ingyenes ügyletnek 
tekintendő, amely a hitelezők számára kellő védelmet jelent. Amint azonban a házasság 
megszűnik, a másik házastárs felelőssége a hitelezővel szemben a közszerzeményi tartozás 
felére csökken.  

A Főelőadmány az értéktöbbleti elv alapulvételével megoldásnak azt tekinti, ha a házas-
társ a szerzeményi közösség megszűnésekor fennálló, a másik házasfelet terhelő tartozáso-
kért – gazdagodása erejéig – törvényes kezesként felelne, egyúttal visszkereseti jogot bizto-
sítva számára az adós házastárssal szemben. Ez alól kivételként az adós fél által ingyenesen 
vállalt tartozásokat jelöli meg. A részeltetett házastársnak lehetőséget kíván biztosítani arra, 
hogy a hitelezők összehívásával a rendes elévülési időnél rövidebb időre korlátozhassa fele-
lősségét. 

 
2.3.7. XL. sz. elvi kérdés 
 
„Ha a házasság az egyik házastárs halála által szünik meg: megillesse-e a túlélő házastár-
sat a másik házastárs örököseivel szemben az a kedvezmény, hogy az ennek járó közszerze-
ményi illetőséget csupán saját halála utánra tartozzék kiszolgáltatni? Feltétele legyen-e e 
kedvezmény igénybevételének, hogy az erre jogosított házastárs viszont a másik házastárs 
irányában fennálló közszerzeményi követeléséről lemond; vagy nem lehetne-e – különösen 
az értékelmélet elfogadása esetén – a kölcsönös követelések beszámítása után a kedvez-
ményt igénybevevő házastársat csupán a többletnek annak idején leendő kiszolgáltatására 
kötelezni? A halál utánra halasztott közszerzeményi tartozás feltétlenül, vagy csak a kiszol-
gáltatásra kötelezett házastárs személyében vagy vagyoni helyzetében beálló veszélyeztetés 
esetén legyen-e biztosítandó? Kiterjeszthető-e és esetleg mely változásokkal a halál utánra 
halasztás kedvezménye arra az esetre is, a mikor a házasság birói felbontással szünik meg; 
vagy esetleg azokra az esetekre, a mikor a felek közti szerzeményi közösség a házasság ide-
je alatt ér véget?”24 

A Tervezet a túlélő házasfél számára biztosítja azt, hogy házastársának közszerzeményi 
illetőségét csak saját halála után, pénzben legyen köteles kiadni, amennyiben a kedvezmé-
nyezett házastárs a másik féllell szemben minden közszerzeményi követeléséről lemondott. 
A Tervezetnek ez az újszerű szabályozása azt kívánja biztosítani, hogy pl. a nő halála ese-
tén a férj gazdálkodását a közszerzeményi javak felének az örökösök általi követelése meg-
béníthassa. 

Többen a halálra után halasztás kedvezményének elvetése mellett foglaltak állást, mert 
véleményük szerint a közszerzemény alapjellegével ellentétes az, hogy az egyik házasfél 
egyoldalú akaratával a közszerzeményi rendszer alapelvein változtathat. A Tervezet szerinti 
biztosítási kötelezettséggel és a biztosítandó összeg kamatmentességével a szerző fél tulaj-
donképpen holtig tartó haszonélvezethez jut. A fenti intézményt azért ellenezték, mert a 
közszerzemény nem minősül ingyenes juttatásnak, a házastársnak a házasság ideje alatt arra 
nézve ideiglenesen felfüggesztett joga van, ugyanakkor a hivatkozott kedvezménnyel élő 
fél hosszú időre elvonhatná a hitelezők kielégítési alapját. Mások a Tervezet álláspontja 
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mellett érvként hozták fel, hogy valójában ezen intézmény nem más, mint a régi jog fel-
élesztése, a közszerzemény eredetileg ugyanis öröklési jogi alapból táplálkozik, ekként a 
leszármazók mellett az asszonynak kíván – az özvegyi haszonélvezeten túli – vagyonállagot 
biztosítani. A kedvezmény fenntartása egyesek szerint csak ott indokolt, ahol az egyik há-
zastársnak a másik leszármazóival szembeni érdeke kívánja ezt meg. 

A Főelőadmány szerint túl szigorú feltételt támaszt az igénybevevő házasfél számára az, 
hogy a saját közszerzeményi követeléséről a másikkal szemben egyúttal le kell mondania, 
valamint az is, hogy a kedvezménnyel élő félnek közszerzeményi tartozását biztosítani kell-
jen. A biztosítás kötelezettsége ugyanis a gazdálkodásra majdnem olyan bénító erővel hat, 
mintha az annak megfelelő pénzösszeget ki kellene adnia.  

A Főelőadmány a halálra utánra halasztás kedvezményét úgy javasolja fenntartani, hogy 
a biztosítás módja a dologi biztosíték adására vonatkozó általános szabályok szerint alakul-
jon. 

 
2.3.8. XLI. sz. elvi kérdés 
 
„Legyen-e helye annak, hogy az egyik házastárs vétkes cselekménye miatt közszerzeményi 
illetőségétől törvénynél fogva elessék, s ha igen, mely esetekben? Ha a közszerzemény el-
vesztésének nem adatnék hely: nem volna-e indokolt, hogy az egyik házastárs vétkes cse-
lekménye miatt a másik a szerzeményi közösségnek a jövőre való felbontását követelhes-
se?”25 

A Tervezet – érvényesítve azt az alapelvet, mely szerint a közszerzemény egyfajta há-
zassági jutalom – a házastárs közszerzéstől való elesését – hitbér és a viszonhitbér szabálya-
ihoz hasonló módon – az életközösség felbomlásához vezető házasságtörés, bigámia, ter-
mészet elleni fajtalanság, hitvesölés vagy ebben való közreműködés esetére helyezi kilá- 
tásba. 

A Tervezettel szemben felmerült az az észrevétel, hogy mivel a közszerzemény nem in-
gyenesen szerzett jog, ezért a házastárs vétkes magatartására visszavezethető okból nem 
vonható el. A házassági kötelességek megszegése csak a jövőre nézve eredményezheti a 
szerzeményi közösség megszüntetését, mégpedig bizonyos esetekben csak akkor, ha az az 
együttélés megszakításához vezet. 

A Főelőadmány javasolt megoldása szerint csak a házastársa élete ellen törő házasfél 
esik el a törvény erejénél fogva a közszerzeményi részétől.  

 
2.4. Hitbér 
 
A Tervezet 170–174. szakaszai a hitbér szabályozását annak fogalmának megadásával kez-
dik.26 A hitbér a nőnek a férj által vagy a férjre tekintettel más által a házasság megszűnésé-
re tekintettel ígért szerződésbe foglalt vagyoni jutalom. A hitbért a nő elveszti, amennyiben 
házasságtörést követ el és a férj emiatt az életközösséget megszakítja azzal a kitétellel, 
hogy a vétkes cselekménybe a férj nem adta beleegyezését, illetve abban nem volt részes,27 
valamint akkor is, ha a férj ellen szándékos emberölést követett el, vagy ilyen cselekmény-

                                                 
25 Főelőadmány 184. 
26 Tervezet 37–38. 
27 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról 81. § Aki házastársának vétkes cselekményébe 
beleegyezett, vagy abban részes volt, a házasság felbontását nem kérheti. Az a körülmény, hogy a 
felbontást kérő házasfél ellen is forog fenn bontó ok, a kereseti jogot ki nem zárja. 
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ben közreműködött. A házasságtöréssel azonos cselekménynek tekinti a természet elleni 
fajtalanságot, illetve a bigámiát.28 

A férjnek a feleségétől vagy mástól kapott hitbérére (viszonhitbér) a hitbér szabályait 
kell alkalmazni. 

 
2.4.1. XLII. sz. elvi kérdés 
 
„Fentartassék-e a törvényes hitbér intézménye?”29 
A Tervezet a törvényes hitbér intézményével szakítva az „írott” hitbért tartja fenn. A Ter-
vezet Indokolása szerint ugyanis ez utóbbi a mindennapi életben elterjedt, annak szükséges-
ségét a gyakorlati igény igazolja. A hitbérre mint a hitvesi hűség jutalmára vonatkozó sza-
bályok nem pótolhatók az ajándékozásra vonatkozó általános szabályokkal, azaz önálló 
szabályozást kívánnak.30 

A Főelőadmány a Tervezetben foglaltak fenntartása mellett foglalt állást. 
 

2.4.2. XLIII. sz. elvi kérdés 
 
„Szükséges-e az irott hitbért külön intézményként szabályozni és nem volna-e az más intéz-
mények keretében megfelelően pótolható?”31 

A Tervezet a szerződéses hitbért kívánja fenntartani. A szabályozást a hitbér fogalmá-
nak megadásával kezdi, majd megadja a hitbér elvesztésére vezető okokat. A hitbér jogin-
tézményének fenntartását a hazai joggyakorlatra visszavezető okból tartja szükségesnek. A 
törvényes hitbér helyetti szerződéses hitbér intézményére azért van szükség, mert ennek 
hiányában olyan joghézag keletkezne, amely sem az öröklési szerződés, sem az ajándéko-
zási szerződés keretében nem volna pótolható. A hitbér ugyanis a nőt nem csak túlélés, ha-
nem a házasság felbontása esetére is biztosítja, valamint amennyiben előbb halálozik el 
férjénél, úgy örökösei (pl. korábbi házasságából származó gyermekei) vagy hagyományosai 
azt megkaphatják. 

A Főelőadmány a hitbér és az ajándékozás viszonyát vizsgálta, melynek során megálla-
pítást nyert, hogy a hitbér és az ajándékozás közötti határmegvonás a visszavonhatóság 
kérdésében formálódik ki.  A hitbérnek ugyanis önállóan szabályozott elvesztési okai van-
nak, tehát nem alkalmazhatók rá az ajándékozás szabályai közül sem annak hálátlanság 
miatti visszavonása, sem a házasság felbontásában vétkes fél részéről történő visszatérítési 
kötelezettség, sem az ajándékozás fenti ok miatti hatálytalansága. A hitbérelvesztés törvé-
nyes eseteit ugyanakkor a felek szerződésükben nem zárhatják ki. A szerződési szabadság 
arra biztosít lehetőséget, hogy a házastársak az ajándékozásra vagy a hitbérre irányuló szer-
ződést kössenek, annak megkötése után azonban az adott jogintézményre vonatkozó szabá-
lyok kógenssé válnak. 

Felmerült olyan álláspont is, hogy a hitbér szabályozását teljes egészében mellőzni kel-
lene, ugyanis az ajándékozás és a hitbér közötti különbség olyan kis mértékű, amely egy 
későbbi peres eljárásban a jogügylet minősítését megnehezítheti. Mások szerint viszont 

                                                 
28 1894. évi XXXI. törvénycikk 76. §. 
29 Főelőadmány 237. 
30 Indokolás a Polgári Törvénykönyv törvényjavaslatához – I. kötet Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 
Budapest, 1914, 57. 
31 Főelőadmány 238. 
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szükség van olyan jogintézményre, amely a hitvesi hűség megőrzésének biztosítékául  
szolgál. 

A Főelőadmány megoldása a következő: a hitbért olyan módon kívánja fenntartani, 
hogy amennyiben az egyik házastárs a másiknak a házasság megszűnésére ingyenes jutta-
tást ígér, az ajándékozás szabályai alapján ítélendő meg a jogügylet, melyre kétség esetén a 
hálátlanság miatti visszavonás szabályai helyett az érdemtelenségi szabályok alkalmazan-
dók. A fenti szabályok irányadók abban az esetben is, ha harmadik személy ad ilyen aján-
dékot a másik házastársnak az egyikre tekintettel.  

 
2.5. Házassági szerződések 
 
A házassági szerződések a Tervezet 175–182. szakaszai alatt nyertek szabályozást.32 A fe-
lek részére nagyfokú szerződési szabadságot biztosít mind a házasság megkötése előtt, 
mind azt követően.  

A feleség által a női szabadvagyon terhére vállalt időszakos hozzájárulást kétség esetén 
úgy kell tekinteni, mint amit a nő csak tiszta bevételeiből köteles szolgáltatni. Amennyiben 
alapos okkal kockázatosnak tekinti vállalt kötelezettsége beszolgáltatását, úgy jogában áll 
azt közvetlenül a házassági terhek fedezetére fordítani, vagy e célból visszatartani. 

A közszerzemény tekintetében is széles körű szerződési szabadságot biztosít a feleknek. 
Ekként szerződésben kiköthetik, hogy közöttük ne legyen, vagy időlegesen, vagy feltétele-
sen legyen szerzeményi közösség. A már megkezdődött szerzeményi közösséget szerződé-
sükkel bármikor megszüntethetik, illetve a szerzeményi közösséget kizáró, korlátozó vagy 
megszüntető szerződést bármikor hatályon kívül is helyezhetik. Ugyancsak rendelkezhet-
nek úgy a felek, hogy csak az egyiküket illesse a másik vagyonára nézve szerzeményi kö-
zösség, valamint a szerzeményi hányad mértéke tekintetében a törvénytől eltérő arányban is 
rendelkezhetnek. Kiköthetik továbbá, hogy a másik házastársnak jogában álljon a tiszta 
közszerzeményi vagyonból rá eső rész megállapítását és biztosítását kérni. 

A házasfelek szerződésükben általános vagyonközösségre is léphetnek, az ilyen szerző-
dés azonban csak személyesen köthető meg. Általános vagyonközösség esetén a házastár-
sak minden javai és minden tartozásai közszerzeménynek minősülnek. 

 
3. Záró gondolatok 
 
Mint az a fentiekből kitűnik, a Tervezet a házassági vagyonjog szabályozása során egyaránt 
törekedett a hagyományos jogintézmények fenntartására, valamint azoknak a rendi osztály-
beli különbségeket tükröző vonásoktól való megszabadítására.  

Az 1900-as Magyar Általános Polgári Törvénykönyv kidolgozóinak alapos és kitartó 
munkája sajnos nem vezetett kodifikációhoz, ez azonban mit sem von le e híres jogtudósok 
munkájának értékéből. Mindazonáltal a Tervezet nagy hatással volt a bírói gyakorlatra és a 
későbbi kodifikációs munkákra is. Ezen túlmenően ma is hasznos és érdekes olvasmány 
minden polgári joggal, jogtörténettel foglalatoskodó jogász számára. 

 
 
 
 

                                                 
32 Tervezet 38–40. 



Trunkos Anita Krisztina 

 

 

132 

 
 
 
 


