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AZ ÚJ NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI TÖRVÉNYRŐL 

 

MÁTYÁS IMRE 

 
Az európai kollíziós jogi jogegységesítés és a magyar jogi reformok elérték e nemzetközi kollíziós 

magánjogot is. 2015-ben Kodifikációs Bizottság állt fel, amely 2016 végére elkészítette Koncepcióját, 

ennek alapján 2017 februárjában elkészült a törvényjavaslat, majd áprilisban elfogadták a törvényt.  

A végeredmény egy modern, európai megoldásokat felvonultató jogszabály, amely alapjaiban alakítja 

át a magyar nemzetközi kollíziós magánjogot. Hogy milyen módon, illetve vannak-e hibái? Erről szól 

jelen tanulmány.  

Kulcsszavak: kollíziós jogi jogegységesítés, határokon átnyúló jogviszonyok, kapcsolóelv, Kon-

cepció, Javaslat, szokásos tartózkodási hely, szorosabb kapcsolat, legszorosabb kapcsolat 

 

The legal unification in the field of conflict of laws in the EU and the Hungarian legal reforms have 

reached the conflict of laws in Hungary. A Commission for Codification was set up that prepared its 

concept by the end of 2016 on the basis of which a bill was created in February 2017 and the law was 

passed in April. The new law is a modern legal regulation full of European legal methods that will 

fundamentally restructure the conflict of laws in Hungary. How will it do that and does it have any 

deficiency? The present article is going to deal with these questions. 

Keywords: unification of conflict of laws, cross-border legal relations, principle, Concept, Bill, 

habitual residence, closer connection, most significant relationship 

 

 

BEVEZETÉS 

A 2010-ben megkezdett jogalkotási reformfolyamat hullámai immáron a nemzet-

közi kollíziós magánjog szikláit nyaldossák, ami azt jelenti, hogy a jogalkotó új 

törvényt fogadott el a lényeges külföldi elemet tartalmazó tényállások szabályozá-

sát illetően.  

Való igaz, az 1979. évi 13. törvényerejű rendelettel megalkotott első magyar 

nemzetközi magánjogi jogszabály (a továbbiakban: Kódex) hatálybalépése óta 

eltelt majdnem negyven évben szinte minden megváltozott, amire a Kódexnek 

reflektálnia kellett. Hozzá kell tenni, a szocialista jogalkotási rendszerben üde szín-

foltnak számított a korát messze meghaladó, szinte piacgazdasági szintet képviselő 
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Kódex, amely alapvetően Mádl Ferenc munkáját dicséri.1 Haladó és hatékony vol-

tát az is jelzi, hogy a szocializmus bukása után alig kellett igazítani rajta, meg tudta 

állni a helyét az új gazdasági és politikai rendszer kihívásai közepette. Komolyabb 

módosításokat csak akkor szenvedett el, amikor a kollíziós magánjog az európai 

jogalkotás látóterébe került.  

Alapvetően ez utóbbi mozzanat indokolta azt a valós igényt,2 hogy új törvényt 

kell alkotni a nemzetközi kollíziós magánjog tárgyában, és ezáltal búcsút kell ven-

nünk szeretett és jól kiszolgált Kódexünktől. Az európai jogalkotó a forum shop-

ping leküzdése, továbbá az egységes belső piac rendeltetésszerű működésének 

biztosítása érdekében a kollíziós jogegységesítés3 mellett tette le a voksát, ami a 

kapcsolóelvek rendeleti úton történő egységesítését jelenti. 

Az új európai jogszabályok tehát megszülettek, és egyúttal kiüresíttették a Kó-

dexet a kötelmi jog, a munkajog4, a házasság felbontása5 és az öröklési jog6 tárgy-

köreiben, míg a deliktuális felelősség7 esetén megmaradt a párhuzamos szabályo-

zás. Ilyen körülmények mellett, továbbá az igen koros jogszabályra is tekintettel, 

nem hagyva figyelmen kívül az alapjaiban megváltozott társadalmi-gazdasági kör-

nyezetet, nem maradt tehát más választás, mint az új jogszabály megalkotása.8 

Az átalakuló környezet akkor is nagy jelentőséggel bír, ha a kollíziós jog csupán 

közvetett módszerrel, utaló szabállyal hivatott rendezni az életviszonyokat. Az átala-

kulás azonban abban az értelemben is hangsúlyos, hogy az utóbbi időszakban, az 

1970-es években még utópisztikusnak tűnő, elképzelhetetlen folyamatok játszódtak 

le, gyakorlatilag eltűntek a határok. Ez pedig azt jelenti, hogy a fejlett gazdasági és 

                                                 
1  MARTONYI János: Előszó. In: (szerk.: BERKE Barna–NEMESSÁNYI Zoltán.) Az új nem-

zetközi magánjogi törvény alapjai: Kodifikációs előtanulmányok. Budapest, HVG-Orac, 

2016, 14.  
2  Ehhez bővebben ld. VÉKÁS Lajos: Egy új nemzetközi magánjogi törvény megalkotásá-

nak elvi kérdéseiről. Jogtudományi Közlöny, 2015/6, 292–299. 
3  Ehhez bővebben ld. MÁTYÁS Imre: Nehézségek a kollíziós jogegységesítés területén – a 

nyelvi csapda. In: Decem Anni in Europeaea Unione. II. – Európai és Nemzetközi jogi 

tanulmányok. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015, 65–66.  
4  Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerző-

déses kötelezettségekre alkalmazandó jogról HL L 2008. VII. 4. 6–16. (Róma I.), 
5  A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a 

különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés vég-

rehajtásáról HL L 343., 2010. XII. 29., 10–16. (Róma III.) 
6  Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési 

ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított 

közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány 

bevezetéséről HL L 201., 2012. VII.27., 107–134. (Róma IV.) 
7  Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződé-

sen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról HL L 199, 2007. VII. 31. 40–49. 

(Róma II.) 
8  Ennek szükségességét Vékás már közel tíz éve felvetette. VÉKÁS Lajos: A nemzetközi 

magánjogi törvény módosításáról. Magyar Jog 2009/6, 321–326. 
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személyforgalom jelentős mértékben sokszorozta meg a lényeges külföldi elemet 

tartalmazó jogviszonyok számát, legyen az kötelmi jogot érintő határokon átnyúló 

szerződés, netán külföldivel kötött házasság, illetőleg nemzetközi öröklési ügy.9 

Az alábbiakban kísérletet teszünk a hazai szabályozás legfontosabb változásai-

nak a ismertetésére, néhány gyakorlati és kritikai észrevétel kíséretében.  

 

1. AZ ÚJ TÖRVÉNY A KONCEPCIÓ ALAPJÁN 

A Magyar Közlöny 184. számában megjelent a 1673/2016. (XI. 29.) Kormányhatá-

rozat, amely nyilvánosságra hozta a Kódexet felváltani hivatott új törvény koncep-

cióját (a továbbiakban: Koncepció)10 A Koncepcióban kijelölték a sarkalatos pon-

tokat, illetőleg meghatározták az új jogszabály szerkezetét. Ennek alapján, a tagál-

lami nemzetközi magánjogi szabályozás és az EU rendeleti jogalkotásának viszo-

nya tekintetében az új nemzetközi magánjogi törvény bevezető rendelkezései kö-

zött általános jelleggel ki kell mondani, hogy a törvény szabályait csak olyan jogvi-

szonyokra kell alkalmazni, amelyekre uniós rendelet hatálya nem terjed ki.11 Állás-

pontunk szerint az általános jellegű megállapítás nem minden haszon nélküli, 

azonban egyrészt a rendeletek is kijelölik a saját hatályukat (pozitív és negatív 

értelemben egyaránt), másrészt az európai jog másodlagos jogforrásai közül a ren-

delet jogi jellege12 minden, a témával foglalkozó számára egyértelmű kell, hogy 

legyen. Ennek okán a hatály kijelölése bár nem üt el a magyar jogalkotási hagyo-

mányoktól, azonban evidens dolgot fogalmaz meg.  

A tárgyi hatály tekintetében a Koncepció leszögezi, hogy a törvény a maga tár-

gyi hatályát a külföldi elemet tartalmazó magánjogi viszonyokra nézve állapítja 

meg.13 Ezen a ponton célszerű egy kis elméleti kitérőt tenni. A nemzetközi magán-

jog feladata a jogrendszerek összeütközésének feloldása és a legjobb, legigazságo-

sabb jogrendezés biztosítása. A jogrendszerek összeütközését kollíziónak nevez-

                                                 
9  Ahogy a törvénytervezet előterjesztése mondja: „Nagyságrendileg megnőtt a nemzetkö-

zi magánjogi, azaz külföldi elemet tartalmazó jogviszonyok száma. Az Európai Unió-

ban minden ötödik házasság „nemzetközinek” tekinthető, mivel a házastársak állampol-

gársága/domiciliuma különböző, vagy közös szokásos tartózkodási helyük eltér állam-

polgárságuktól/domiciliumuktól. Ehhez hasonló arányt: kb. 16 %-ot tesznek ki a „nem-

zetközi” házasságok az Európai Unió bontási statisztikájában; ez évente több mint 

150 000 „nemzetközi” bontást jelent. Ugyanígy jelentősek az Európai Unión belül pél-

dául az államhatárokat „átlépő” öröklési jogi ügyek is: számukat évi 450 000-re, kom-

binált értéküket pedig több mint 120 milliárd euróra becsülik.” 

Az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciója. 2. 

http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf  

Letöltve: 2017. V. 10. 
10  Magyar Közlöny 2016. évi 184. szám 77573–77581. o. (A továbbiakban: Koncepció) 
11  Uo. 77573.  
12  Ld. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 288. cikkének (2) bekezdése: „A rende-

let általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valameny-

nyi tagállamban.” 
13  Koncepció 77573.  

http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf
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zük, és amint azt minden hallgató kívülről fújja, a kollíziót fel kell oldani. Azonban 

mi okoz kollíziót? A kollízió meglétéért a jogviszonyban megbúvó lényeges kül-

földi elem a felelős, ami felveti a különböző jogrendszerek összeütközésének lehe-

tőségét, és így kialakítja azt a helyzetet, hogy az egymással versengő jogrendszerek 

közül a fórumnak (vagy a feleknek) választania kell, hogy melyiket alkalmazza a 

jogviszony érdemi megítélése során. Amint arra Vörös Imre is rámutat, a külföldi 

elemnek lényegesnek kell lennie ahhoz, hogy kollíziót okozzon.14 Azt pedig, hogy 

valóban lényeges-e, a kollíziós norma dönti el.15 Megjegyezzük, hogy a fórum 

feladata felismerni, hogy a külföldi elem van-e a jogviszonyban, és ha van, akkor 

olyan súlyú-e, hogy kollíziót okozzon.  

Fenti eszmefuttatás azért tűnt szükségesnek, mert a Koncepció – és a törvény 

végleges szövege is – külföldi elemet tartalmazó jogviszonyokat említ, holott itt 

szűkítés mutatkozik célszerűnek a lényeges külföldi elem irányába, magyarán pon-

tosabb lenne a megfogalmazása, ha a lényeges jelzőt tartalmazná. 

Az új törvény felépítését illetően számos újdonságot árul el a Koncepció. Nem 

okoz nagy meglepetést, hogy az a jogalkotási reform újításaival összhangban ké-

szül, ennek megfelelően az új Ptk.-val egyezően az államot jogi személynek tekinti, 

és ezért az alkalmazandó jog meghatározása körében az államra külön szabályokat 

nem állapít meg. 

A törvény a bevezető rendelkezéseiben rendezi a saját hatályát, és ehhez kap-

csolódva a nemzetközi egyezményekhez és az uniós rendeletekhez való viszo-

nyát,16 míg külön részben határozza meg az általános szabályokat. 

A polgári jogban bekövetkezett változásokra figyelemmel a családjogra vonat-

kozó rendelkezések a személyekre vonatkozó szabályokat követően kerülnek a 

szövegbe. A szellemi alkotások jogának szabályozása a dologi jogi fejezet után 

következik.17 

                                                 
14  „A nemzetközi kollíziós magánjog tehát nem elégedhet meg általánosságban annak 

megkívánásával, hogy a tényállásban külföldi elem szerepeljen. Ha ezt tenné, akkor 

kollíziót nem okozó tényállások sokasága a kollíziós norma hatálya alá kerülhetne. 

Adott esetben kizárt lenne az, hogy a fórum akkor is saját jogát alkalmazza, amikor a 

külföldi elem lényegtelensége miatt – a fórum kollíziós magánjogának megítélése sze-

rint – kollízió voltaképpen nincs is, ellenkezőleg: éppen a lex fori alkalmazása kínálná a 

helyes, ésszerű, igazságos döntést.” BURIÁN–CZIGLER–KECSKÉS–VÖRÖS: Európai és 

magyar nemzetközi kollíziós magánjog. KRIM Bt., Budapest, 2010, 39.  
15  Uo. 39.  
16  A Kódex – érthető módon – csak a nemzetközi egyezményekhez fűződő viszonyát sza-

bályozta.  

2. § Nem lehet alkalmazni e törvényerejű rendeletet olyan kérdésben, amelyet nemzet-

közi szerződés szabályoz. 
17  A Kódexben a személyek jogát követte a szellemi alkotások jogának rendezése, majd a 

dologi és kötelmi jog után az öröklési jogot követően rendelkeztek a családi jogi szabá-

lyokról.  

A törvény szerkezetéről részletesen: VÉKÁS Lajos: i. m. 16–18.   
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A Koncepció alapján a törvény szabályozza a joghatóságot, a peres eljárás nem-

zetközi sajátosságait, továbbá a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására 

vonatkozó rendelkezéseket is.18 

A Koncepció amellett foglalt állást, hogy az eljárásjogi rendelkezések, a jogha-

tósági, továbbá az elismerési és végrehajtási szabályok – ebben a sorrendben – az 

alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályokat követően szerepeljenek 

a törvényben. Álláspontunk szerint ez a helyes sorrend, hiszen a kollíziós jog el-

sődleges feladata az alkalmazandó jog meghatározása. Vannak olyan elképzelések 

azonban, amelyek szerint a szerkezeti koherencia szempontjára tekintettel megfon-

tolandó lett volna egy olyan megoldás is, miszerint a bevezető rendelkezések után 

következnének az eljárási jogi rendelkezések, valamint a joghatóság, míg a külföldi 

határozatok elismerésének és végrehajtásának kérdésköre az alkalmazandó jogról 

szóló szabályokat követően kapott volna helyet a törvényben.19 

2017 februárjában megjelent a Koncepció törvényjavaslati formába öntött vál-

tozata,20 annak részletes indokolásával együtt. Sok újdonságot nem hozott az elfo-

gadás előtti szöveg, a Koncepcióban kidolgozott és előrevetített megoldások szere-

pelnek benne, ezért a részletesebb elemzésétől ehelyütt eltekintünk.  

 

2. MEGSZÜLETETT A TÖRVÉNY 

Nem sok időt hagyva a Javaslat megoldásainak elemzésére és az esetleges módosí-

tások beépítésére, 2017. április 4-én az Országgyűlés elfogadta a nemzetközi ma-

gánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényt (a továbbiakban: új Kódex). 

Az új jogszabály 2018. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kódex ha-

tályát veszti.  

Az új Kódex szabályozása a fentiek alapján egyrészt jóval korszerűbb, másrészt 

teljes mértékben magáévá tette az európai jogalkotó megoldásait is.  

A törvény szerkezete a Koncepciótól inkább, a Javaslattól kissé eltérően, az 

alábbiak szerint alakul: 

a) Általános rendelkezések 

b) Személyek 

c) Családjog 

d) Élettársak, bejegyzett élettársak 

e) Dologi jog 

f) Szellemi tulajdonjog 

g) Kötelmi jog 

h) Öröklési jog 

i)   Eljárásjogi rendelkezések 

                                                 
18  A Kódex ezen három kérdés szabályozását az utolsó három fejezetében nevesítette. 
19  Koncepció. 77573. 
20  Magyarország Kormányának T/14237. számú törvényjavaslata a nemzetközi magánjog-

ról, a továbbiakban: Javaslat 



358                                                                Mátyás Imre 

 

j)   Joghatóság 

k) Külföldi határozatok elismerése és végrehajtása 

l)    Záró rendelkezések 

 

A Koncepció szerinti szerkezet többek között az általános szabályok mellett beve-

zető rendelkezéseket is tartalmazott, míg a végleges verzió csak az Általános ren-

delkezéseket jeleníti meg. A jelentősebb változás azonban, ami már bizonyosan 

szemet szúrt az olvasónak, az élettársakra, bejegyzett élettársakra vonatkozó szabá-

lyok külön fejezetben történő elhelyezése. Míg a Javaslat ezt a kérdéskört a család-

jogi fejezeten belül kívánta rendezni, az új Kódexben már önálló fejezetet kapott, 

sőt a két szabályozási tárgy is helyet cserélt. A Javaslat előbb szabályozta a bejegy-

zett élettársakra vonatkozó kollíziós szabályokat, majd ezt követték az élettársakra 

vonatkozó rendelkezések, ehhez képest a végleges szövegben előbb jönnek az élet-

társi szabályok, és utána a bejegyzett élettársakat érintő kapcsolóelvek.  

Az élettársi kapcsolat tekintetében már önmagában az önálló fejezeti elhelyezés 

is felvethet kérdéseket, hiszen a kérdéskör dogmatikailag vitathatatlanul a család-

jog tárgykörébe tartozik.21 Kiemelése azért is furcsa, mert az élettársi kapcsolatra 

alapvetően a házasság szabályait kell alkalmazni. Ez ugyanígy vonatkozik a homo-

szexuális személyek számára rendelkezésre álló bejegyzett élettársi kapcsolatra is.  

A sorrend felcserélése tekintetében megjegyzendő, hogy minden jogszabály ér-

tékítéletet, követendő társadalmi mintát is hordoz magában, a jogalkotó saját világ-

nézetét jeleníti meg az egyes normákban. Továbbá az élettársi kapcsolat jóval elter-

jedtebb, mint a bejegyzett élettársi jogviszony, így a sorrend megváltoztatása külö-

nösebb aggály tárgyát nem képezheti.  

Az új Kódex egyes megoldásai körében kiemelendő, hogy bár némi vita után,22 

az általános részt illetően megmaradt a renvoi, azonban kibővül az eddig nem en-

gedélyezett egyszeri továbbutalással. A ping-pong effektust elkerülendő, azonban 

minden esetben csak szűk értelemben vett, az anyagi jogra vonatkozó vissza- vagy 

továbbutalásról beszélhetünk.23 A minősítés tekintetében, amennyiben a lex fori 

                                                 
21  Ellentmondani látszik ezen kijelentésnek a Ptk. megoldása, amely a kötelmi jogi könyv-

ben, mintegy szerződésként szabályozza az élettársi viszonyt. Ld: Ptk. XXV. cím 6:514. 

§–517. § 
22  BURIÁN László: Megjegyzések a készülő nemzetközi magánjogi kódex koncepciójának 

a hatállyal, a szerkezettel és az általános rendelkezésekkel kapcsolatos megállapításai-

hoz. In (szerk.: GLAVANITS Judit–HORVÁTHY Balázs–KNAPP László) Az európai jog és 

a nemzetközi magánjog aktuális kérdései. Ünnepi tanulmányok a 65 éves Milassin 

László tiszteletére. 21–24. 
23  5. § (1) Ha e törvénynek az alkalmazandó jogot meghatározó kollíziós szabályai külföl-

di jogra utalnak, a külföldi jognak a kérdést közvetlenül rendező anyagi jogi szabályait 

kell alkalmazni. 

(2) Ha az alkalmazandó külföldi jogot e törvény értelmében az állampolgárság határoz-

za meg és a külföldi jog kollíziós szabálya 

a) a magyar jogra utal vissza, a magyar anyagi jogot kell alkalmazni; 
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nem ismeri az adott jogintézményt, helyet foghat a lex causae szerinti minősítés.24  

A törvény nem tartalmaz rendelkezéseket a csalárd kapcsolás25 és a viszonosság sza-

bályozása tárgyában, azonban – igazolhatóan – bekerült a statútumváltás kérdése. 

Sajátos szóhasználtra bukkanhatunk a 10. és 11. §-ok vizsgálata alkalmával. Az új 

Kódex bevezeti a nemzetközi magánjogi diskurzusba az általános kitérítő klauzula 

és az általános kisegítő szabály fogalmát.  

Az első azt jelenti, hogy ha az ügy körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az 

ügy a törvény szerint irányadó jognál lényegesen szorosabban kapcsolódik egy 

másik joghoz, kivételesen ezt a másik jogot lehet alkalmazni. Azok számára, akik 

otthonosan mozognak a nemzetközi magánjogban, főként annak jogegységesítési 

részében, rögtön ismerősen csenghet ez a megfogalmazás. Ez nem is véletlen, hi-

szen fenti szöveg szerepel mind a négy rendeletben, azonban ott a szorosabb kap-

csolat elnevezést viseli.26 Jelen esetben támogatandó a rendelkezés bevezetése a 

magyar jogba, azonban nem látjuk az indokát, hogy miért a talányosan hangzó 

általános kitérítő klauzula, és miért nem az egyszerűbb, frappánsabb és a magyar 

jogi szaknyelvben már meghonosodott szorosabb kapcsolat elnevezést viseli.  

Ugyanez mondható el az általános kisegítő szabály tekintetében. Az új Kódex 

szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben a törvény nem ad útmutatást a hatálya alá 

tartozó valamely jogviszonyra nézve, arra annak az államnak a joga alkalmazandó, 

amellyel a jogviszony a legszorosabb kapcsolatban van. 

Az európai kollíziós jogi jogalkotásban erre is van példa, méghozzá a Róma I 

rendeletben.27 Elnevezése legszorosabb kapcsolat, az a kifejezés, ami az új Kódex 

szövegében is szerepel. Igaz, némi tartalmi eltérés feltárható, hiszen a rendelet 

szerint akkor kell a legszorosabb kapcsolatot segítségül hívni, ha a korábbi lépcső-

fokok segítségével nem állapítható meg az alkalmazandó jog, míg az új jogszabály 

értelmében akkor, ha a törvény nem tartalmaz rendelkezést. Eltérő megfogalmazás, 

de a végeredmény ugyanaz: nem állapítható meg a lex causae, ezért a generálklau-

zulát kell igénybe venni, mint ultima ratio-t, hogy rámutasson, melyik joggal is áll 

a jogviszony a legszorosabb kapcsolatban. Kisegítő szabálynak kisegítő szabály, de 

mégis szerencsésebb volna, már csak az egységes szakkifejezések miatt is legszo-

rosabb kapcsolatnak nevezni. 

                                                                                                                            
b) egy másik külföldi jogra utal tovább, ennek a jognak az anyagi jogi szabályait kell 

alkalmazni. 
24  Ennek elvetendő voltáról és veszélyeiről ld. BURIÁN–CZIGLER–KECSKÉS–VÖRÖS: i. m. 

109–110.  
25  Ehhez ld. BURIÁN László: i. m. 25–27.  
26  Például Róma I. rendelet, 4. cikk (3) bek: Ha az eset valamennyi körülménye alapján 

egyértelmű, hogy a szerződés nyilvánvalóan szorosabban kapcsolódik egy, az (1) vagy 

(2) bekezdésben említettektől eltérő országhoz, akkor e másik ország jogát kell alkal-

mazni. 
27  Róma I. rendelet, 4. cikk (4) bek. Ha az (1) vagy a (2) bekezdés alapján alkalmazandó 

jog nem állapítható meg, a szerződésre azon ország joga irányadó, amelyhez a szerző-

dés a legszorosabban kapcsolódik. 
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A lakóhely és a szokásos tartózkodási hely problémájának egy külön fejezetet 

szánunk, ott részletesen vitatjuk meg az ezzel kapcsolatos kérdéseket.  

Az, hogy az új Kódex tökéletesen eurokonform, a személyhez fűződő jogok 

megsértése esetén alkalmazandó kapcsolóelv mutat rá.28 Ilyen sérelem esetén 

ugyanis nem a személyes jog, nem is a jogsértés elkövetése vagy a kár bekövetkez-

te helyének jogát kell alkalmazni, hanem a sértett fél szokásos tartózkodási helye 

szerinti állam jogát. A fent említett négy kapcsolóelv akár négy különböző jog-

rendszert is jelenthet. Nehezen lehet előre nagy bizonyossággal kijelenteni, hogy 

pont az amúgy is nehezen meghatározható szokásos tartózkodási hely jelenti majd 

a tényállás és az alkalmazandó jog között azt a szignifikáns kapcsolatot, amely 

alapján a fórum eljuthat a legigazságosabb és legjobb jogrendezési megoldás bizto-

sításához. 

Nagyon érdekes újítás továbbá, hogy a törvény egyoldalú jogválasztási lehető-

séget biztosít a sértett fél számára,29 finomítva kissé a szokásos tartózkodási hely 

kapcsolóelvének egyoldalúságát. Más kérdés, hogy mennyire jogászias és magya-

ros – bár uniós jogi gyökerekkel vitathatatlanul rendelkezik30 – az „ahol érdekeinek 

központja található” fordulat. 

A különös részben is számos újításra bukkanhatunk. A személyes jog meghatá-

rozása alapvetően megváltozott, így végképp búcsút inthetünk például a lex domi-

cilii kapcsolóelvének. Szintén a személyek fejezetben kerül szabályozásra a sze-

mélyhez fűződő jogok megsértése. 

A fenti, élettársakkal, bejegyzett élettársakkal kapcsolatos eszmefuttatást ide 

nem értve, talán a családjog körében találkozhatunk a legtöbb ismerős szabállyal. 

A dologi jogi szabályozása bevezet néhány újítást, mint például a dologi biztosíté-

kok, kulturális javak, lopott dolgok tárgykörei, valamint a jogválasztás lehetőségé-

nek biztosítása ingó dolog tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés esetén, 

dologi jogi joghatások tekintetében. Ezen lépés összhangban áll az európai kollízi-

ós jogegységesítés irányaival, hiszen a hajdan csak a kötelmi jog tekintetében ren-

delkezésre álló jogválasztást az európai jogalkotó kiterjesztette a szerződésen kívü-

li kötelmekre, a házasság felbontására, de még az öröklési jogra is.  

A kötelmi jog területét átfogóan szabályozza a Róma I. rendelet, azonban szá-

mos kérdést kizár hatálya alól. A Kódex ennek megfelelően szabályozza a tőzsdén, 

versenytárgyaláson vagy árverésen kötött szerződésre, a társasági szerződésre, 

                                                 
28  Új Kódex 23. § (1) A személyhez fűződő jogok megsértésére a sértett szokásos tartóz-

kodási helyének – jogi személy esetén a létesítő okirata szerinti székhelyének – jogát 

kell alkalmazni. E jog alapján kell megítélni, hogy történt-e jogsértés, és e jog szerint 

kell megállapítani a jogsértés következményeit. 
29  Új Kódex 23. § (2) Akinek személyhez fűződő jogát megsértik, legkésőbb a perfelvételi 

szakban a bíróság által megállapított határidőn belül választhatja: 

a) annak az államnak a jogát, ahol érdekeinek központja található,  

b) annak az államnak a jogát, ahol a jogsértő szokásos tartózkodási helye – jogi személy 

esetén létesítő okirata szerinti székhelye – található, vagy  

c) a magyar jogot. 
30  Az uniós joganyag magyarra fordításának nehézségei kapcsán ld. MÁTYÁS: i. m. 65–76.  
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valamint az értékpapírokra alkalmazandó jog meghatározását. Az új Kódex ezen 

tárgykörökből egyedül az értékpapírokat nevesíti,31 kis hiányérzetet hagyva az 

olvasóban.  

A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog meghatározására a Róma I. rendelet 

csinos, négylépcsős rendszert alkalmaz, korábban a Kódex is hasonló megoldással 

élt. Az új Kódex kissé átfogalmazta a Kódex eddigi szabályozását, és a legszoro-

sabban kapcsolódó állam jogát rendeli alkalmazni, kis fogalomzavart teremtve a 

legszorosabb kapcsolat imént részletezett definíciója okán. 

A kötelmi jogban külön szabályozást nyer továbbá a választottbírósági kikötés 

és a szerződés alaki érvényessége. 

Az európai jogfejlődéssel összhangban a deliktuális felelősség helyett már szer-

ződésen kívüli kötelmi jogviszonyokkal találkozhatunk, ahogy ez a Róma II. rende-

letben is megfigyelhető. Ennek megfelelően búcsút mondhatunk a lex loci delicti 

commissi és lex loci damni kapcsolóelveknek is, hiszen az új kapcsolóelv a köte-

lem-keletkeztető jogi tény hatásának bekövetkezése szerinti hely lesz.  

Szerkezetileg, ha már az élettársak viszonyai külön fejezetet kaptak, a szerződé-

sen kívüli kötelmi jogviszonyok csoportja is megérdemelte volna, hogy saját, na-

gyobb szerkezeti egységben nyerjen szabályozást.  

 

3. A SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY PROBLEMATIKÁJA  

Amint arra számítani lehetett, az európai kollíziós jogalkotási felfogás átültetésre 

kerül a hazai törvénykezésbe is. A legjelentősebb eltérés ezen a téren a személyes 

jog (lakóhely) kontra szokásos tartózkodási hely szemlélet, tehát az, hogy egy jog-

alany szempontjából mi jelenti a szorosabb kapcsolatot egy állammal és annak az 

államnak a jogával. A hagyományos jogi felfogás, és ezt követte a Kódex is, úgy 

tartotta, hogy a személyes jog és annak három lépcsőből álló megállapítása32 meg-

                                                 
31  Új Kódex, 57. § 
32  Kódex 11–12. §  

11. § (1) Az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek állampolgára. 

Az állampolgárság megváltozása nem érinti a korábbi személyi állapotot és az annak 

alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket. 

(2) Ha valakinek több állampolgársága van, és egyik állampolgársága magyar, szemé-

lyes joga a magyar jog. 

(3) Akinek több állampolgársága van és egyik sem magyar, valamint a hontalan szemé-

lyes joga annak az államnak a joga, amelynek területén lakóhelye van, illetőleg a ma-

gyar jog, ha Magyarországon is van lakóhelye. Akinek külföldön több lakóhelye van, 

személyes joga annak az államnak a joga, amellyel kapcsolata a legszorosabb. 

(4) Akinek személyes jogát az előző bekezdések alapján nem lehet megállapítani és 

nincs lakóhelye, személyes jogát szokásos tartózkodási helye határozza meg. Akinek 

több szokásos tartózkodási helye közül az egyik Magyarországon van, személyes joga a 

magyar jog. 

12. § (1) Lakóhely az a hely, ahol valaki állandóan vagy a letelepedés szándékával lakik. 

(2) Szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol valaki letelepedés szándéka nélkül hosz-

szabb ideje tartózkodik. 
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felelő kapcsolóelvként szolgálhat a legjobb, legigazságosabb, legcélszerűbb jog 

felkutatása tárgyában. Az európai jogalkotó ezzel szemben – és ez az irányvonal 

minden kollíziós rendeletben megfigyelhető – a szokásos tartózkodási hely kapcso-

lóelvét helyezi előtérbe, tehát véleménye szerint a jogalany azon ország jogával 

mutatja a legszorosabb kapcsolatot, amelyben éppen a szokásos tartózkodási helye 

van. Ez némileg aggályos, tekintve, hogy míg az állampolgárság vagy a lakóhely 

ténye állandó, kiszámítható, közokirattal igazolható, megváltoztatása nem egyik 

napról a másikra történik, addig a szokásos tartózkodási hely könnyebben változik, 

szélsőséges esetben akár az is elképzelhető, hogy egy magánszemélynek három-

négy vagy akár öt szokásos tartózkodási helye is lehet egy esztendő leforgása alatt. 

Problémát jelent továbbá a definíció. A kódex egyértelmű meghatározást ad: 12. § 

(2) Szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol valaki letelepedés szándéka nélkül 

hosszabb ideje tartózkodik.  

Ezen fogalom, álláspontunk szerint nem lehet adekvát az európai jogalkotó de-

finíciójával, hiszen szinte minden, a jogegységesítés által szabályozott jogviszony-

ra a szokásos tartózkodási hely kapcsolóelvét rendeli alkalmazni, ami már meg 

kell, hogy követelje a letelepedés szándékát is. Hogyan lehetne ennek hiányában 

azt gondolni, hogy szorosabb kapcsolatot jelöl a szokásos tartózkodási hely, mint 

az állampolgárság vagy a lakóhely? Az európai jogalkotó azonban adós maradt a 

pontos definícióval, és emiatt lehet bennünk némi hiányérzet. A Róma I. rendelet 

19. cikke rendelkezik a szokásos tartózkodási helyről33, azonban a definíciót csak a 

társaságok és a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli más 

szervezetek, illetve az üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy 

szabályozására szűkíti.  

Ugyanezen körben ad meghatározást a Róma II. rendelet 23. cikke.34  

                                                 
33  Róma I. rendelet, 19. cikk, A szokásos tartózkodási hely. 

(1) E rendelet alkalmazásában a társaságok és a jogi személyiséggel rendelkező vagy 

jogi személyiség nélküli más szervezetek szokásos tartózkodási helye a központi ügy-

vezetés helye. 

Az üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy szokásos tartózkodási helye 

az üzleti tevékenysége fő helye. 

(2) A fióktelep, képviselet vagy más telephely működése keretében kötött szerződés 

esetén, vagy ha a szerződés szerint a teljesítésre egy ilyen fióktelep, képviselet vagy 

más telephely kötelezett, úgy a szokásos tartózkodási helynek a fióktelep, képviselet 

vagy más telephely helye kell tekintendő. 

(3) A szokásos tartózkodási hely meghatározása szempontjából a lényeges időpont a 

szerződés megkötésének időpontja. 
34  Róma II. rendelet, 23. cikk, A szokásos tartózkodási hely. 

(1) E rendelet alkalmazásában a társaságok, jogi személyek és jogi személyiség nélküli 

szervezetek szokásos tartózkodási helyének a központi ügyvezetés helye tekintendő. 

Ha azonban a kárt okozó esemény, illetve a kár fióktelep, képviselet vagy más telephely 

működéséből származik, a szokásos tartózkodási helynek a fióktelep, képviselet vagy 

más telephely tekintendő. 

(2) E rendelet alkalmazásában a saját üzleti tevékenysége körében eljáró természetes 

személy szokásos tartózkodási helye e személy üzleti tevékenységének fő helye. 
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A Róma IV. rendelet a preambulum 23. és 24. pontjában próbálja körülírni a 

szokásos tartózkodási hely jelentését, amely így hangzik: 

(23) Tekintettel az európai polgárok növekvő mobilitására, továbbá annak érdeké-

ben, hogy biztosított legyen az Európai Unión belül a megfelelő igazságszolgálta-

tás, valamint a tényleges kapcsolat az öröklés és azon tagállam között, amelyben a 

joghatóságot gyakorolják, e rendeletnek elő kell írnia, hogy mind a joghatóság, 

mind az alkalmazandó jog meghatározása tekintetében az általános kapcsoló elv az 

örökhagyónak az elhalálozás időpontjában szokásos tartózkodási helye kell, hogy 

legyen. A szokásos tartózkodási hely meghatározása céljából az öröklés ügyében 

eljáró hatóságnak átfogóan kell értékelnie az örökhagyónak a halálát megelőző 

években és az elhalálozása időpontjában fennálló életkörülményeit, figyelembe 

véve az összes releváns tényállási elemet, különösen az örökhagyónak az érintett 

államban való tartózkodása időtartamát és gyakoriságát, valamint annak körülmé-

nyeit és indokait. Az így meghatározott szokásos tartózkodási hely szoros és tartós 

kapcsolatot kell, hogy jelentsen az érintett állammal e rendelet konkrét célkitűzése-

inek figyelembevételével. 

(24) Egyes esetekben az örökhagyó szokásos tartózkodási helyének megállapítása 

összetettnek bizonyulhat. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha az örökhagyó 

szakmai vagy gazdasági okokból külföldre került és ott dolgozott, esetenként hosz-

szú ideig, azonban a származási államával szoros és tartós kapcsolatot őrzött meg. 

Ez az eset az adott körülményektől függően úgy is értékelhető, hogy az örökhagyó 

szokásos tartózkodási helye továbbra is a családi és társadalmi életének központját 

képező származási államban található. További összetett esetek adódhatnak abból, 

ha az örökhagyó élete során felváltva több államban élt, vagy az egyik államból a 

másikba utazott, ugyanakkor egyik államban sem telepedett le állandó jelleggel. 

Amennyiben az örökhagyó az egyik érintett állam állampolgára volt, illetve összes 

jelentősebb vagyontárgya az egyik érintett államban volt fellelhető, akkor az örök-

hagyó állampolgársága vagy ezeknek a vagyontárgyaknak a fellelhetősége külön-

leges tényező lehet az egész tényállás átfogó értékelésekor. 

 

Fentiekből kitűnik, hogy az európai jogalkotó a növekvő mobilitásból vezeti le a 

szokásos tartózkodási hely kapcsolóelvének főszabályként történő alkalmazását, 

azonban pontos definíció hiányában a fórumra bízza annak eldöntését, hogy a va-

jon az melyik ország joga lesz. 

Mivel a rendeletekben általánosságban is rendelkezésre áll a szorosabb kapcso-

lat kapcsolóelve, amely széleskörű diszkrecionális jogkört biztosít a fórumnak, 

hogy az egyébként alkalmazandó jog helyett saját belátása alapján válasszon egy, a 

tényálláshoz szorosabban kapcsolódó jogot, véleményünk szerint a szokásos tar-

tózkodási hely ilyen mértékű alkalmazása nem indokolható. 

Azonban a magyar jogalkotónak igazodnia kell az európai törekvésekhez, és 

nem alkothat egy új nemzetközi magánjogi törvényt a kollíziós jogegységesítési 

                                                 
35  Róma IV. rendelet, Preambulum, 23, 24. pont. 
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rendeletek megoldásainak figyelmen kívül hagyásával. Ennek megfelelően a tör-

vény módszere is abba az irányba mutat, hogy jóval szélesebb körben kerül alkal-

mazásra a szokásos tartózkodási hely kapcsolóelve, mint az a Kódexben megfi-

gyelhető volt. 

Miután a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság sürgette a szokásos 

tartózkodási hely fogalmának definiálását36, amelynek értelmében a meghatározás-

nak kellően nyitottnak és rugalmasnak kell lenni azzal, hogy fókuszában a személy 

életvitelének középpontja áll, az új jogszabály eleget is tett ennek az elvárásnak.  

A törvény az értelmező rendelkezéseket tartalmazó 3. § b) pontjában tesz kísér-

letet a definíció meghatározására, amelynek lényege a személy életvitelének tény-

leges központja.37 

A szokásos tartózkodási hely lényeges elemei különösen: a tartózkodás tényle-

gessége és a szabad elhatározás. A letelepedés szándékának szükségessége, amely 

a Kódex definíciójában feltűnt, itt már nem szerepel. A jogalany szokásos tartóz-

kodási helyét az adott jogviszony összefüggéseiben kell vizsgálni, ami ismét a fó-

rumra ró komolyabb terhet. Látható, hogy az elképzelés a lakóhely jellemzőit 

transzformálja, sűríti a szokásos tartózkodási hely európai jogalkotási szinten 

egyeduralkodóvá vált fogalmába.  

A Javaslatnak megfelelően azonban az új Kódex is némi ragaszkodást mutat a 

Kódexhez, ugyanis definiálja a lakóhely fogalmát is, azonban jelzésértékűnek te-

kinthető, hogy csak a szokásos tartózkodási helyet követően.38 A két meghatározás 

között nem található lényegi különbség, hiszen a köznyelv, de a jogi szaknyelv sem 

tekinti egy állammal és annak jogrendszerével szorosabb kapcsolatot megalapozó 

ténynek a szokásos tartózkodási helyet a lakóhelynél. Ha különbséget teszünk a két 

fogalom között, akkor azt találjuk, hogy az ember állandóan vagy a végleges lete-

lepedés szándékával lakik a lakóhelyén, ami elég szoros kapcsolatot feltételez, 

azonban ezt a helyet elhagyja, és életvitelének tényleges központja egy másik hely 

lesz, ami ebből kifolyólag jogi szempontból szorosabban köti egy államhoz és an-

nak jogrendszeréhez, mint az állandó vagy a végleges letelepedés szándéka a lakó-

hely államához és annak jogrendszeréhez.  

                                                 
36  A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság részletes előterjesztése az új nemzet-

közi magánjogi törvény koncepcióját illetően.  

http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf 

letöltés dátuma: 2017. V. 11.  
37  3. § b) az ember szokásos tartózkodási helye az a hely, ahol az adott jogviszony összes 

körülményéből megállapíthatóan életvitelének tényleges központja van; ennek meghatá-

rozása során az érintett szándékára utaló tényekre is figyelemmel kell lenni. 
38  Magyarország Kormányának T/14237. számú törvényjavaslata a nemzetközi magánjogról 

3 § b) az ember szokásos tartózkodási helye az a hely, ahol az adott jogviszony összes 

körülményéből megállapíthatóan életvitelének tényleges központja van; ennek meghatá-

rozása során az érintett szándékára utaló tényekre is figyelemmel kell lenni, 

c) lakóhely az a hely, ahol az ember állandóan vagy a végleges letelepedés szándékával 

lakik. 

http://www.kormany.hu/download/c/cf/c0000/NMJ%20TV%20KONCEPCI%C3%93.pdf
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Rögtön a személyes jog meghatározása esetében kiesni látszik az eddigi máso-

dik lépcső, a lex domicilii, a lakóhely joga, és helyette a szokásos tartózkodási hely 

került bevezetésre. Álláspontunk szerint az életvitel tényleges központja nem nyújt 

annyival több pluszt a kapcsolat szorosságának elbírálásához, ami indokolná a 

lakóhely lecserélését, azonban érthető szempont, hogy a jogalkotónak igazodnia 

kellett az európai jogalkotási folyamatokban alkalmazott irányhoz és trendekhez39, 

még akkor is, ha mint fentebb rámutattunk, az európai jogalkotó mindmáig adós 

maradt a szabatos definíció megfogalmazásával. 

A szokásos tartózkodási hely legyűrte a lakóhelyet a házastársak személyi és 

vagyoni viszonyaira alkalmazandó jog meghatározása kapcsán is, de az élettársak, 

bejegyzett élettársak esetében, a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok tárgyköré-

ben, de még a szóbeli végrendelet alaki érvényességének vizsgálata során is előbbi 

nyer alkalmazást. 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A nemzetközi kollíziós magánjogot szabályozó hazai jogszabály idén 38 éves. 

Felnőttkorára megélt sok változást, olyanokat is, amelyek alapjaiban kérdőjelezhet-

ték volna meg létét, azonban kiállta az idők próbáját, minden kérdésre jól megfe-

lelt. Az európai jogegységesítési folyamatok meggyengítették, majdhogynem ki-

üresítették. Mint egy alig termő, elszáradt fát, törvényszerű volt, hogy a gazda 

előbb-utóbb kivágja. Az idő most jött el. Az új csemete még ismeretlen erényei 

szempontjából, azonban minden olyan tulajdonsággal beoltották, amelyek európai 

szinten elfogadottak, sőt, kívánatosak, hogy megfelelően bő termést hozhasson.  

Az új Kódex tartalmilag egységes, korszerű, haladó szellemű rendelkezéseket 

tartalmaz, még akkor is, ha néhány részletkérdés tekintetében más megoldás talán 

célravezetőbb lett volna.  

Bízunk benne, hogy az új Kódex legalább annyi ideig és olyan hasznosan fogja 

segíteni és szolgálni a fórumokat a lényeges külföldi elemmel bíró tényállások 

esetében az alkalmazandó jog megtalálásában, illetőleg joghatóságuk elbírálásában 

és egyéb feladataik betöltésében, mint a Kódex tette majd négy évtizeden keresztül. 

Le roi est mort, vive le roi! 

 

                                                 
39  Ennek a felvetésnek némileg ellentmond a fentebb elemzett általános kitérítő klauzula 

és általános kisegítő szabály beemelése a törvénybe, vö. 10–11. § 


