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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 

tantárgy oktatójának. 
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Házassági jog II. 
 

Az állam és az egyház szétválasztásának történeti háttere 

- Magyarországon minden keresztény felekezetnek saját házassági joga volt. 

- Vegyes házasságok problémája. 

- A magánjogi kodifikáció lépései: öröklési jogi tervezet – családjog – házassági 

törvény 

Házassági törvény 1894:XXXI. tc. 

a polgári házasság megkötésének alaki feltételei: 

- valamelyik fél lakhelye szerint illetékes anyakönyvezető 

- a két fél egybehangzó akaratkijelentése 

- Kettő tanú jelenléte 

- Az anyakönyvezető kijelenti: „ezennel önöket házastársaknak nyilvánítom.” 

- A feleség felvette férje nevét a „-né” toldattal 

-  

a) A házasság érvénytelenségének esetei 

• Alaki hiba 

• Cselekvőképtelenség: korhiány, elmeállapot 

• Vérrokonság 

• Gyám gyámoltjával 

• Örökbefogadó örökbefogadójával 

• Szerzetesi fogadalom, felszentelt pap 

• Már meglévő házasság 

• Kényszer, fenyegetés megtévesztés 

 

b) A házasság megszűnése 
• Az egyik fél halála 

• Jogerős bírói ítélet 

• Holttányilvánítás, ha a túlélő 

házastárs új házasságot kötött 
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c) A házassági kötelék bírói ítélettel való felbontása 

 

a vétkességi elv érvényesítése 

 

Feltétlen bontó okok 

 

• Házasságtörés 

• Hűtlen elhagyás 

• Alaptalan bántalmazás 

• Olyan bűncselekmény elkövetése, 

amelyet legalább öt évi 

szabadságvesztéssel vagy halállal 

büntettek. 

 

Ezekben az esetekben a bírónak nincs 

mérlegelési joga. 

 

Feltételes bontó okok 

 

• A bírónak mérlegelési joga van. 

• Arról kell meggyőződnie, hogy a 

házasság tartósan és 

helyrehozhatatlanul megromlott. 

• Ágytól asztaltól való elválást 

rendelhetett el fél- vagy egy évre. 

 

 

A házassági köteléket felbontó ítéletben a bírónak rendelkeznie kellett: 

 

- A házasságból született gyermekek elhelyezéséről 

=  mindig a vétlen félnél helyezték el a gyerekeket, 

=  ha mindkét fél vétkességét kimondták, akkor a 7 év alatti gyerekek  az anyánál 

maradtak, a 7. év betöltése után a lányok az anyánál, a fiúk  az apánál nyertek 

elhelyezést.  

=  Ha egyik fél sem volt alkalmas a gyerek nevelésére, akkor, ha a  nagyszülők 

képesek voltak rá, náluk helyezték el a gyerekeket, illetve  értesítették a 

gyámhatóságot, amely köteles volt gyámot rendelni a  gyerekek számára. 

 

- A feleségének a névviseléséről 

=  ha a feleség volt a vétkes, akkor nem viselhette tovább férje nevét; 

=  ha a feleség vétlen volt, akkor nyilatkoznia kellett, hogy megtartja a  férje nevét, 

vagy visszaveszi lánykori nevét 

-  A vagyoni viszonyokról 
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Házassági vagyonjog a polgári korban 

Közszerzemény: ez lett a főszabály 

Amit a házastársak a házasság alatt szereztek az közszerzemény lett; 

Különvagyon: amit a felek a házasság előtt szereztek vagy a házasság alatt ingyenes 

juttatásként kaptak  

A különvagyon gyümölcse a házasság fennállta alatt közszerzeménnyé vált 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mikor vezették be Magyarországon a polgári házasság intézményét? 

2. Mi volt a történelmi, társadalmi háttere a polgári házasság bevezetésének? 

3. Melyek a polgári házasság érvényességének feltételei? 

4. Milyen változások következtek be a házassági vagyonjogban? 

5. Melyek a polgári házasság megszűnésének esetei? 

6. Mely esetekben lehetett a bírónak a házassági köteléket felbontania? 

7. Miről kellett rendelkeznie a bírónak a házassági köteléket felbontó pert lezáró ítéletben? 

 
 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 227-235. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-

tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s 

 

 

 

 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
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