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A hozomány szabályozása a korábbi magyar 

magánjogban — a hagyományozott hozomány 

kettős jogi természete és kapcsolata az új Ptk. 

által szorgalmazott halál esetére rendelkező 

szerződéssel 

 

Bevezető — a dolgozat célja 

A hozomány régebbi, főként magánjogi törvényjavaslatokon, 

tervezeteken és cikkelyeken nyugvó hazai szabályozásának, átfogó 

bemutatásán túlmenően e történeti-összehasonlító szemlélet jegyében 

íródott tanulmány a kodifikációs folyamat jelen állás szerinti legutóbbi 

csomópontját jelentő új, de hatályba nem léptetett Ptk.1 által életre hívott 

és bevezetni kívánt ún. halál esetére rendelkező szerződés2 korábbi 

                                                           
1 Az Országgyűlés 2009. szeptember 21-én elfogadta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvényt, 
a köztársasági elnök viszont az Alkotmányban biztosított, ún. politikai vétójogával élve első körben nem írta alá 
azt, hanem október 13-án megfontolásra visszaküldte a Parlamentnek. A képviselők ezt követően 2009. 
november 9-én ismételten kaput tártak az elnöki álláspontokkal összhangban több ponton módosított, tetemes 
mennyiségű szakmai munkát maga mögött tudó új törvény előtt, és ezzel az államfő vétójoga a Kódex-szel 
szemben ki is merült. A hatályos Ptk. felváltásához közelebb vivő, következő lépésben — 2009. december 15-én 
— az Országgyűlés az előtt az új polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény (Ptké.) 
is zöld utat kapott, Sólyom László azonban e jogszabállyal szemben is gyakorolta államfői minőségéből fakadó 
alkotmányos jogosultságát, és fenti vétójának kihasználásával alig egy héttel később, 2009. december 22-én 
újabb megfontolás erejéig ismételten „visszadobta a labdát” a Parlamentnek. A 2010 áprilisában tartott 
országgyűlési képviselői választás átrajzolta a törvényhozás palettáját, az új Ptk. hatályba lépését azonban végső 
soron az Alkotmánybíróság 2010. április 26-án elfogadott határozata akasztotta meg, amely — az első két Könyv 
tartalmi vizsgálatára sort sem kerítve — a jogbiztonság sérelmére, valamint a jogalkalmazók és jogkeresők 
részére biztosított felkészülési idő elégtelenségére való hivatkozással alkotmányellenessé nyilvánította a Ptké. 
egyes rendelkezéseit. Az utólagos normakontrollt követően 2010. július 5-én megszületett a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXIII. törvény.  Az új kormány által közölt legoptimistább becslések 
értelmében az új polgári törvénykönyv 2013. január elsején léphet hatályba, mivel az AB döntése a kodifikációs 
munkálatok jóval korábbi állomására vetette vissza a jogalkotási folyamatot. A törvényszöveg felülvizsgálatát és 
az esetleges változtatások foganatosítását a Kormány miniszteri biztos koordinációja alatt álló és a tevékenysége 
során két szakmai bizottság által is támogatott Kodifikációs Főbizottság feladatává tette, továbbá az eddigi 
gyakorlattal szemben széles körű szakmai egyeztetést is kilátásba helyezett. A társadalmi és szakmai vita 
feltételeinek megteremtésére tűzött határidő jelen dolgozat elkészültét követően, 2010. november 30-án jár le. 
2 A z  ú j ,  d e  h a t á l y b a  n e m  l é p t e t e t t  P t k .  Családjogi Könyve h a l á l  e s e t é r e  s z ó l ó  
s z e r z ő d é s  elnevezéssel illeti az olyan házassági vagyonjogi szerződést, amely a házastársak tartalmában 
közös kölcsönös, vagy viszonos végrendeletként értékelhető, halál esetére szóló rendelkezését is magában 
foglalja. A házassági vagyonjogi szerződésben a házastársak vagyonuk sorsáról haláluk esetére is 
rendelkezhetnek; e rendelkezésekre a közös végrendelet szabályait kell alkalmazni. (3:69. §) Az említett szakasz 
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magánjogunkban fellelhető gyökereit és lehetséges előképeit kutatja. 

Igyekszik párhuzamot vonni a hozomány egyik altípusa, a természetét 

tekintve a család- illetve az öröklési jog határmezsgyéjén mozgó ún. 

hagyományozott hozomány, valamint az ún. írott hitbér intézményeivel, 

és egyúttal értékeli sajátos megközelítésből végzett vizsgálatának 

eredményeit. 

 

A hozomány fogalma és juttatásának lehetséges módozatai 

 

A nő házasságból folyó egyes vagyoni jogait már a középkortól kezdve a 

jegyajándék, a hozomány, a hajadoni jog és a hitbér kategóriái mentén 

lehetett meghatározni.3 A jegyajándék (ius paraphernales) fogalmába 

azok az ingóságok, ékszerek és ruhák sorolhatók, amelyeket a vőlegény, 

vagy rá tekintettel más személy a házasságkötést megelőzően a nőnek 

juttatott, aki e privilegizált vagyontárgyak felett szabadon 

rendelkezhetett. A már az Aranybullában is feltűnt hitbér (dos) a 

törvényes feleség részére a házassági kötelezettség teljesítésért „cserébe” 

(ezzel a szóhasználat azonban eszmei szinten tényleges ellenszolgáltatást 

és visszterhességet feltételez) nyújtott jutalom.  

A hozomány (allatura uxorea) alatt azt a vagyont kell érteni, amelyet a 

feleség, vagy nevében bárki más, a házassággal járó kiadások könnyebb 

fedezése — mint a hozomány alapeszméje és egyben rendeltetése — 

céljából a férjnek haszonélvezetre átad. Noha a Werbőczy-féle 

Hármaskönyv kifejezetten nem említi, eredeti szövegéből azonban kitűnik, 

hogy a Tripartitum három egymástól eltérő tartalmú, bár néhol 

kölcsönösen egymás szinonimájaként használt kifejezést vonultat fel: a 

hasonló római jogi jogintézmény megfelelőjének tekinthető, és hazánkban 

írott hitbér elnevezés alatt továbbélő dos- t, a pharaphernum-ot, valamint 

a dossal gyakran egybeeső donatio-t.4 Frank Ignác szerint a magyar dos a 

kikötött hozománnyal azonosítható, amely eredetét tekintve a német 

Morgengabe megfelelőjeként, és egyben a pharaphernum részeként 

                                                                                                                                                                                     
hatálya — az új, de hatályba nem léptetett Ptk. által felvállalt technikai megoldásnak köszönhetően csupán 
implicit módon — a törvényi felhatalmazásnak megfelelően a bejegyzett élettársak hasonló szerződésére is 
kiterjed, akik kétoldalú jognyilatkozatukban minden olyan természetű kérdést rendezhetnek, amelyre a 
házastársaknak lehetősége nyílik. Ld. részletesen: KŐRÖS A.: "Fontolva haladás" - az új Ptk. Családjogi Könyve: 
4.Rész: A házassági vagyonjogi szerződés, Családi jog 1/2006, 11-17. p. és KŐRÖS A.: Házassági vagyonjogi 
szerződés az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében, Közjegyzők közlönye 2007/3., 3-7. p. 
3 BARZÓ T.: A magyar családjog múltja, jelene és jövője: 1. Rész: A házassági jog és a házassági vagyonjog 
fejlődésének rövid történeti bemutatása, Családi jog, 2006/1, 1-10. p. 
4KAUSER L.: Hozzászólás a házastársi vagyonközösség lényegesebb problémáihoz, Bp. 1958, 90. p. 
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értendő, utóbbi nézete azonban a korabeli jogirodalom képviselői között 

nem talált követőre.5 A római jogban művészi éllel kifejtett dossal 

szemben Kauser Lipót hangsúlyozza, hogy tagadhatatlan ókori kötődése 

ellenére a szóetimológiai szempontból a pharaphernum görög szó 

fordításából — a Mitgift kifejezés analógiájára — nyert hozományt 

kétségkívül a joggyakorlat honosította meg, és jelentősége a házassági 

szerződések fokozatos terjedésének következtében folyamatosan 

növekszik.6 

A magyar allaturához a római jogban ismert hozománnyal járó 

privilégiumok mintájára ugyancsak megtartási és elsőbbségi kiváltságok 

kapcsolódtak, fejlődési útja azonban igen hézagos, és minden tekintetben 

magán viseli az ősiség, mint sajátos nemzeti „termék” nyomait. A korabeli 

jogirodalom az asszonyi hozomány elnevezéssel illette e jogintézményt, 

azonban a jelző használata hasonló, a férj oldaláról érkező juttatás 

hiányában felesleges tautológia. Tárgyát tekintve hozomány gyanánt 

minden hasznot hajtó dolgot (kategóriájára nézve ingót, ingatlant, 

elhasználható vagy elhasználhatatlan, öröklött vagy szerzeményi javakat), 

illetve vagyoni értékű jogot, de akár jogilag egységes egészet képező 

vagyont (gazdaság, örökség) is szabadon lehetett juttatni, melynek fő 

jellemzőjét a férj házához vitelben ragadták meg.7  

A fentebb említett, általánosság szintjén maradó és az adott tárgy 

alvagyoni hovatartozásának szinte kizárólagos minősítő körülményeként 

jelentkező átvitel puszta tényén alapuló hozomány-meghatározást 

azonban gyakran kiterjesztően értelmezték, és összemosták a női 

különvagyon fogalmával. Ennek keretében gyakran a feleség — mai 

felfogással tisztán a különvagyon körébe sorolható — ruha- és ágyneműit, 

mint a nő által vitt vagyont is hozománynak tekintették. A kiházasítási 

tárgyak helyesen a nő különvagyonát és nem hozományát alkották. A 

juttatás hozományi minőségéhez azonban mellőzhetetlenül szükséges volt 

annak a célzatnak a megjelölése, hogy ezt kifejezetten ilyen típusú 

részesítésnek, vagyis a feleség részéről a férjnek, mint családfenntartónak 

a házas élettel járó, őt terhelő kiadások fedezéséhez nyújtott 

hozzájárulásnak szánták. A hozományadás még a kiházasított lány 

szüleire nézve sem jelentett kényszert, hanem azt bárki szabad akaratából 

nyújthatta, feltéve, hogy „terhes” szerződési képességgel rendelkezett. 

                                                           
5 KAUSER L.:id.m. 90. p. 
6 KAUSER L.:id.m. 91. p. 
7 Ettől eltérően Markovics és Frank tagadja az ingatlan hagyomány létezését. „… 1881.évben aug. 8-án kelt 
összeírásban jelzett 86 frt becsértékű következő ingóságok és élelmiszerek: 2 darab borjú, 2 véka buza, 2 véka 
bab, 6 véka kukoricza, 1 szekér széna, fél oldal szalonna, 3 darab hosszú tölgyfa, atyjuk házához ennek özvegye, 
t.i. felperes által vitettek.”(Kir. tábla 24.867/1886. sz.). 
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Kiskorú vagy gondnokság alá helyezett személy csak törvényes 

képviselőjének (atya, gyám, gondnok) hozzájárulásával adhatott 

hozományt, ennek hiányában ugyanis a juttatás bármikor visszavehető 

volt. Kivételesen a 14. életévét betöltött és fenntartásáról maga 

gondoskodó kiskorú menyasszony a saját munkája vagy szolgálata által 

szerzett vagyont hozományul adhatta. Rendszerint a saját külön 

vagyonnal — bár ez a mai értelemben vett alvagyoni kategória a 

házassági életközösség megkezdését megelőzően nem releváns — bíró nő 

szolgáltatta, de ez a nyújtó fél bőkezűségeként és nem kötelezettségként 

értékelhető részesítés — a férjet leszámítva — idegenektől, sőt akár a 

jövendő házastárs szüleitől is származhatott. A harmadik személy, illetve 

a nő saját maga által nyújtott ingó vagy ingatlan hozományt rögzítő 

szerződések az irányadó alakszerűségi követelmények mentén 

kettéválaszthatók: ha a hozomány tárgyául ingatlan szolgált, azt a juttató 

személyére való tekintet nélkül, továbbá a nő által ilyen jogcímen vállalt 

ingó vagyont szolgáltató szerződést mindenképpen közjegyzői okiratba 

kellett foglalni, míg az idegen harmadik személyek ingót érintő 

rendelkezései nem voltak alakszerűségekhez kötve8. Ingatlan-hozomány 

esetén a telekkönyvbe történő bejegyzés a hatályosság (helyesebben 

érvényesség) mellőzhetetlen feltételét jelentette. 

Kauser Lipót terminológiai zavart keltő módon e juttatást a férj 

szemszögéből néhol ajándéknak tekinti, máshol viszont a hozománykapást 

egy olyan, őt esetleg károsító, és belegyezéséhez kötött visszterhes 

jogügyletként említi, melynek lényegét a férj oldalán a házasság 

felbontása esetére vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség képezi. A 

férj házába magával vitt vagyontárgy tehát a célzott helyváltoztatás 

következtében ipso iure nem válik hozománnyá, a különvagyon és a dos 

következetes elhatárolása elsődlegesen annak fényében bír jelentőséggel, 

hogy a feleség (saját) vagyonára kiterjedően a férj a házasságkötéssel 

sem kezelési, sem haszonélvezeti, sem pedig egyéb jogosítványt nem 

szerez.  

Korábbi magánjogunk a hozomány juttatásának három módját 

különítette el9. A nevéből is kivehetően tettleges, kézből kézbe történő 

traditiot feltételező hozományátadást, a követelési jogot keletkeztető 

hozománykötelezést (obligatio), illetve tükörfordítással a megtévesztő, 

hagyomány vagy elhagyás néven is emlegetett, kettős természetű 

hagyományozott hozományt (legatum). A hozomány mindhárom 

                                                           
8 A minősített alakiság előírását részben a házastársak közötti „visszaélések és viszálykodások meggátlásával”, 
részben pedig csőd bekövetkezése esetén a hozomány „hitelezőkkel szembeni biztosításának” szükségességével 
indokolták (1840. évi VIII. tc. 15.§, 1874. évi XXXV. tc. 54. §). 
9 KAUSER L.: id.m. 106. sk. 
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formájának jogi természetét illetően elmondható, hogy az átadással az 

érintett vagyontárgyra nézve kettős jogviszony keletkezett: a férj 

szempontjából idegen vagyonon gyakorolt jog (haszonélvezet), a feleség 

szemszögéből pedig idegen jog által korlátozott tulajdon jött lére. A 

hozomány tehát olyan minden tekintetben önkéntes adomány, amely 

pusztán a juttató személy bőkezűségéből adódóan, vagyis 

„visszkötelezettség” hiányában, ingyenesen növelte a házastársak 

vagyonát, más szóval ún. kettős ajándéknak (azaz mindkét házastársra 

nézve ingyenes adománynak) minősült. A feleség eszerint a hozomány 

állagát, a férj pedig az azt terhelő haszonélvezeti jogot kapta ajándékba, 

bár felmerült olyan téves jogirodalmi álláspont is, amely a férj számára 

keletkező tulajdonosi részjogosítványt a nő tartásának, mint általa 

teljesítendő szolgáltatásnak az ellenértékeként értelmezte. Noha a 

hozomány fogalmi kelléke, helyesebben a jogügylet által elérni kívánt 

célja, hogy a házassági kiadások fedezésének megkönnyítése céljából 

„adatik”, ez azonban egyfajta önkéntes hozzájárulást jelent a férj vállain 

nyugvó terhek viseléséhez. A férj ezt a személyhez tapadó, feltétlen 

kötelezettséget nem háríthatja el, teljesítését más személyre nem bízhatja 

és feltételtől sem teheti függővé, ebből következően pedig a „szabadulás” 

érdekében visszterhes jogügylet tárgyává sem teheti. A férj tehát attól 

függetlenül, hogy részesült-e egyáltalán hozományi juttatásban, köteles 

volt asszonyának a saját rangjának és társadalmi állásának megfelelő 

tartást nyújtani.  

A római jogból ismert dos recepticia fogalma éledt részben újjá az ún. 

fenntartott hozomány intézményében10, ezen altípusnak megfelelően 

ugyanis korábbi jogunkban egyedül a férj lett a megajándékozott, ilyenkor 

ugyanis a juttató személy a részesítés megszerzéséhez feltételül szabta, 

hogy a házasság felbontását követően a vagyon állaga rá, illetve az általa 

meghatározott egyénre szálljon vissza.  

A hozomány átadására akár a házasságkötést megelőzően, vagy azzal 

egyidejűleg, akár pedig azt követően sort lehetett keríteni. A remélt 

házasság-kötés fejében, annak létesítését megelőzően már átadott 

hozomány, mint teljesedésbe ment jogügylet esetében a frigy 

meghiúsulásának bekövetkeztére előírt visszaszolgáltatási kötelezettség 

nem az állagot megszerző menyasszonyt, hanem a haszonélvezeti jogot 

                                                           
10 KAUSER L.: id.m. 117. „p. Elsőrendű alperesnek örökhagyóval egybekelése alkalmával, az egybekelt házaspár 
szülei által oly szerződés köttetett, hogy a menyasszony apja által leánya részére hozomány gyanánt lefizetett 
1000 frt az esetre, ha a nő, lemenő örökösök hátrahagyása nélkül, a férj előtt halálozna el, a hozomány a nő 
legközelebbi rokonaira szálland vissza.”(Kúria 4919/1885. sz.) 
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gyakorló, így ténylegesen birtokosnak tekinthető férjjelöltet terhelte. A 

vőlegény, mint birtokos jó- vagy rosszhiszeműségének megállapítása azon 

múlott, hogy a házasság a saját, illetve az ara hibájából hiúsult-e meg. 

Hozományt tehát hallgatólagosan nem, csupán a jogcímre utaló 

kifejezett rendelkezéssel lehetett juttatni. Az ilyen követelménynek meg 

nem felelő részesítés ugyanis a férj javára történő ajándékozásnak 

minősült. A részesítést nyújtó személynek természetesen már akkoriban 

sem kellett okvetlenül a törvényben szereplő kifejezéseket használnia, 

tágabb értelemben olyan tartalmú kikötés is elégségesnek bizonyult, hogy 

a vagyont „a nő nevében”, „a nő kedvéért”, vagy „a nőre való tekintetből” 

adja. 

A hozománykötelezés (obligatio) és a traditio abban az értelemben kéz 

a kézben jártak, hogy átadás hiányában a hozomány csonka, sőt a maga 

teljességében voltaképpen létre sem jön, hiszen a juttatás nem kerül a 

férj birtokába és haszonélvezetébe. Ilyenkor a férj mindössze jogot szerez 

(mai szóhasználattal kötelmi várománya keletkezik) az allatura tárgyának 

követelésére. A hozományátadás (traditio) a hozomány csaknem 

kizárólagosan előforduló alakzata, ahol a hozomány tulajdonjoga a 

feleséget illeti, a férj haszonélvezeti jogával terhelten. 

Hozománykötelezésnél (obligatio) a juttatás a birtok átadásával (traditio 

possessionis), hasznot hajtó jog (akkortájt főként pl. kölcsönösszeg 

kamatszedési joga, legeltetési szolgalom) esetén pedig engedményezés 

útján keletkezik. A szándék kinyilvánítása (causa debendi) és annak 

megvalósítása azonban időben elválhat egymástól. 

A mai értelemben vett pro mortis causa rendelkezésekhez közelítő, ám 

élők közötti jogügyleten, mint jogcímen alapuló és elnevezésében a római 
jogi dost idéző, döntően szintén a bírói gyakorlat által kimunkált ún. írott, 

másképpen szerződési, vagy egyezményi hitbér (dos scripta) egyes 
vélemények szerint a német Widerlage pontos megfelelője. E juttatást 

azonban kizárólag a férj adhatta viszonzásul nejének a házasságba vitt 
javakért, amit valamelyik házastárs vagy jegyes, — illetve helyette, saját 

nevében bárki — a házasság bármely, ténylegesen a részesített félnek fel 
nem róható okból történő felbomlása estére a másik fél javára kötelezett. 

(Mtj. 39.§.) Törvényjavaslati szintű deklarálását követően az írott hitbér a 
halálon, illetve házassági kötelék megszakadásán túlnyúló gondoskodás 

jegyében egyre inkább a házassági szerződések szerves részévé vált. 
Valamelyik házastárs csődbe jutásának ténye azonban önmagában még 

nem eredményezte a házassági szerződés — egységes, következetesen 

végigvitt fogalomrendszer hiányában — „felbomlását”, ugyanis ehhez 
többletfeltételként azt is megkívánták, hogy a vagyonbukott félre nézve 

terhes szerződést jelentsen. Az ilyen hátrányos tartalmat hordozó 
házassági szerződést a törvény értelmében az ún. tömeggondnok 
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megtámadhatta és érvényteleníthette. Ezzel ellentétben, ha a házastársak 

között létrejött szerződés megkötésére két évvel a csődmegnyitást 
megelőzően került sor, akkor az érintett jogügyet minden esetben megáll, 

azaz erre az okra alapítva nem támadható meg.  

A hagyományozott hozomány intézménye és összevetése a halál 

esetére rendelkező szerződéssel 

A házassági szerződésbe ágyazott, jövendő Ptk. által várhatóan 
bevezetésre kerülő halál esetére szóló rendelkezésekhez még egy lépéssel 

közelebb áll a hozomány egyik altípusát képező ún. hagyományozott 

hozomány intézménye. A hozomány három válfaja között a házasságkötés 
érvényességére vonatkozó jogkövetkezmények tekintetében nincs 

különbség. A hozományadás időpontja — amelyre akár a házasságkötést 
megelőzően, akár pedig azt követően is sor kerülhetett — ugyanis a 

házasság érvényes létrejöttére nem volt kihatással. Amennyiben azonban 
a két kiszemelt egyén utóbb mégsem lépett házasságra, illetve frigyük 

non existens-nek, vagy érvénytelennek minősült, a hozományt nem 
lehetett követelni, valamint a házasság érvénytelenítését követően vissza 

kellett szolgáltatni. A hozományadás alaptípusa és az öröklési jog 
terrénumának határait feszegető hagyományozott hozomány intézménye 

között tátongó legélesebb különbség a korabeli jogtudomány kissé 
nehézkes megfogalmazása szerint röviden abban nyilvánul meg, hogy 

utóbbi esetben valódi hozomány létesítésének hiányában annak átadása 
sem valósulhat meg, hanem csupán egy már meglévő vagyonról történik 

intézkedés. Az előbbi megállapítás kizárólag abban a szituációban nyer 

értelemet, amennyiben a férj hagy hozományt a feleségének, és ezáltal 
anélkül kötelezi magát a megjelölt vagyontárgy kiszolgáltatására, hogy 

utóbb az özvegy a traditio megtörténtének, vagyis a juttatás 
valódiságának igazolására köteles volna. Az igazolási kötelezettség alóli 

felmentéssel párhuzamosan természetesen az elhunyt fél örökösei oldalán 
megnyílik az ellenbizonyítás lehetősége. A hozomány konkrét tárgyát 

szabatosan megjelölő végrendelet ugyanakkor nem menti fel a túlélő 
házastársat a részesítés eredetének, illetve tényleges átadásának 

bizonyítása alól.  

A visszaszolgáltatási kötelezettség előírása szempontjából a juttató 

házastársak személyük szerint eltérő elbírálás alá estek. Amennyiben a nő 
kívánta férjét hagyományozott hozományban részesíteni (un. legatum 

liberationis), akkor a férj szabadult a visszajuttatás kötelezettsége alól, és 
a továbbiakban a feleség törvényes örökösei tőle hozomány címén semmit 

sem követelhettek. (Érdekes, hogy a jogirodalom jogcímként — az altípus 
sajátos természetének kidomborításával — hozományt említ, és nem a női 

különvagyonban bekövetkező öröklésről beszél.) Ilyen esetben valójában 
a hozomány megszüntetéséről beszélhetünk, hiszen az elhagyás által a 

juttatás megvált eredeti természetétől és férj tulajdonába ment át. 
Amennyiben a hozományt vagy kiházasítást két személy közötti jövendő 

házasságkötés reményében végrendelettel juttatják, akkor a 
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jognyilatkozat eltérő tartalmú kifejezett rendelkezése hiányában, egyfajta 

testamentumon kívüli törvényes feltételként a részesítés csak akkor 
követelhető, ha a célul tűzött házasság az illetők között ténylegesen 

létrejön. A hozományt létesítő házassági szerződés alaki érvényességi 

kellékeit tekintve minősített alakiságot a magánjogi tervezetek csak abban 
az esetben írtak elő, ha a hozományadásra  a menyasszony, vagy feleség 

kötelezte magát, ilyenkor ugyanis a jogügylet — imperativa et directa 
verba — közjegyzői okiratba „foglaltassék”11. A férj a minősített alakiság 

hiánya következtében az őt egyébként megillető hozományt nem 
követelhette. Amennyiben a szerződés által célzott állapot a felek egyező 

akaratából ténylegesen létrejött, azaz a formai kritériumoknak nem 
megfelelő (alakszerűtlen) szerződésben foglaltaknak a feleség eleget tesz, 

az átadásra is kiterjedő teljesítés, mint alakszerűségekhez nem kötött 
hozományadás, érvényes lesz. 

Harmadik személy által végrendeleti úton a férjnek szánt hagyományo-
zott hozomány esetében a férjet mindenképpen kedvezményezettként 

kellett megjelölni ahhoz, hogy a javára szóló juttatást a nevezett örököstől 
követelhesse. Ha ugyanis végrendeletben a feleség neve szerepelt, akkor 

a férj az eredetileg számára rendelt juttatás feletti haszonélvezeti jogot 
csak házastársa személyének közvetítésével szerezhette meg. A 

jogirodalom rámutat, hogy ezáltal a felek könnyen meghiúsíthatták 
egymás joggyakorlását: amennyiben az egyik felhagy az őt megillető jog 

gyakorlásával, azaz az őt megillető hozományt nem veszi át, illetve nem 
követeli, akkor a férj csorbíthatja a feleség tulajdonjogát, ő pedig 

megkurtíthatja, vagy elvonhatja annak haszonélvezetét.  

A hagyományost az örökösre vonatkozó rendelkezések megfelelő 

alkalmazása alapján megillette a javára szóló hagyományozott 
hozománynak minősülő juttatásról történő lemondás joga, a nem kívánt 

átszállás elhárítása azonban a két fél tekintetében eltérő 
jogkövetkezményt vont maga után: Amennyiben a lemondó nyilatkozatot 

a férj teszi, akkor a hagyományozott hozományt a feleség kapja meg, és 
ezáltal a haszonélvezeti jog, mint a tulajdonjogba visszaépülő 

részjogosítvány, megszűnik. Ellenben, ha a feleség az, aki nem tart igényt 
a juttatásra, ez esetben a vagyon állagát a végrendeletben nevezett 

örökös szerzi meg, a rajta keletkező haszonélvezeti jog azonban a 
házasság teljes tartama alatt a férjet illeti.  

Noha a hozomány nagysága formálisan a juttató személy kénye-kedve 
szerint alakult, ténylegesen általában a családfő, illetve a nő vagyoni 

helyzetéhez, társadalomban elfoglalt pozíciójához, rangjához igazodott. A 
hagyományozott hozomány mennyiségét illetően azonban a törvény a 

következő tilalomfákat építette ki. Az örökhagyó kötelesrészre jogosult 
törvényes örököse számára rendelt jutatás mértéke a kötelesrész 

                                                           
11 1886. évi VII. tc. 22.§. 
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sérthetetlensége elvének megfelelően csupán az illető kötelesrészét 

meghaladó, ugyanakkor törvényes örökrészének értékét el nem érő 
vagyonig terjedhetett. Abban az esetben, ha a házastársak nem egymást 

kedvezményezték hagyományozott hozomány juttatása útján, hanem a 

részesítést egy kívülálló harmadik személy végrendeletben egyikük vagy 
másikuk javára rendelte, akkor a hozomány tárgyát konkrétan, „miség és 

nagyság” szerint meg kellett határozni, melynek mértéke — mint 
korábban említettem — főként az örökhagyó tetszése szerint alakult. 

Kifejezett körülírás és meghatározás hiányában a juttatás mértéke az apa, 
házasságon kívül született gyermek esetében pedig az anya társadalmi 

állásához igazodott. Az ingatlan-hozományt, valamint a kifejezetten annak 
jogcímén a fél által gyakorolt haszonélvezeti jogot kötelező volt 

bejegyeztetni az telekkönyvi nyilvántartásba. Ha a hozomány átadásának 
időpontjára nézve a végrendelet nem adott iránymutatást, akkor a 

hagyományozott hozomány jogosultja az örökhagyó halálát, azaz az 
öröklés megnyíltát követően azonnal igényt formálhatott a részesítésre.  

A hagyományozott hozomány korábban már említett sajátos 

természetéről — erős örökjogi kötődése ellenére is — vitán felül álló 
családjogi gyökereiről árulkodik az alábbi csavaros jogi megoldás: 

amennyiben a végrendeletben rendelt, nem meghatározott házasság 
megkötésére figyelemmel tett juttatás házasságban nem élő (nőtlen vagy 

hajadon) férfi vagy nő javára szólt, a hagyományozott hozomány az 
érintett számára — egyfajta törvényen alapuló, mellőzhetetlen 

felfüggesztő feltételként — csak akkor vált követelhetővé, ha az illető 

házasságra lépett. A házasságkötés tehát egyben a kiszolgáltatás 
esedékességének időpontját és a hagyományozott hozományrendelés 

érvényességét is jelentette.12  

A hozományhagyományozás elsődleges alapfeltételét és egyben 

mellőzhetetlen „külkellékét” az érvényesen fennálló végrendelet képezte. 

Tehát a hagyományozott hozomány egy olyan halál esetére szóló öröklési 
jogi jogügyletbe inkorporált, és ezáltal módosult, kettős természetre szert 

tévő, eredendően családjogi jogintézmény, amely az elfogadott, de 
hatályba nem léptetett Ptk. egyik vívmányának — azaz élők közötti 

jogügyletbe ágyazott, halál esetére szóló rendelkezésnek — 
ellentettjeként fogható fel. 

Amennyiben a jegyes vagy házastárs a másiknak a házasság 

felbontásáig tartó hűség egyidejű feltételének támasztása mellett rendelt 
vagyont, az ilyen juttatás nem hozománynak, hanem írott hitbérnek 

minősült. Az írott hitbér és a halál esetére szóló ajándékozás következetes 
elhatárolására a jogirodalom számos, több-kevesebb sikerrel záruló 

kísérletet tett13: Elöljáróban leszögezték, hogy a kettő közé egyenlőségjel 
                                                           
12 Ugyanakkor az ilyen típusú hozományt, vagy kiházasítást a 14. életévét betöltött kiskorú nő esetleges 
házasságkötésére való tekintet nélkül követelhette. 
13 KAUSER L.:id.m. 240.p. 
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nem tehető, mert az írott hitbér a másik fél halála esetén kizárólag csak 

egy ilyen tartalmú kifejezett kikötés alapján követelhető, házasságtörés 
elkövetésekor a törvény erejénél fogva elenyészik, illetve érvényesen csak 

jegyesek, illetve házastársak részére kötelezhető. A fentiek fényében 

tehát megállapítható, hogy néhány hasonló vonáson túlmenően az írott 
hitbérben sem fedezhetjük fel egészében a hatályba nem lépett Ptk. által 

bevezetett, halál esetére rendelkező szerződés korai megfelelőjét.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


