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Szükség van-e a házassági vagyonjog európai 

harmonizációjára? 

 

I. Bevezető 
 

Az európai szabad költözködés jogának gyakorlásával egyre több olyan emberi 

kapcsolat – ezen belül házasság – létesül, amelyeknek a felek különböző 

állampolgársága miatt nemzetközi magánjogi vonatkozásai vannak. A tapasztalat 

azonban azt mutatja, hogy ezek a viszonyok sajnálatos módon – más 

házassághoz hasonlóan – sokszor fel is bomlanak, és előfordul, hogy emiatt 

bonyolult nemzetközi házassági vagyonjogi viták alapját képezik. Az Európai 

Unión belüli megkötött házasságok fele 2007-ben válással végződött1, és ezen 

belül azok 16%-a nemzetközi vonatkozású, ez is mutatja a téma aktualitását. 

Ezt felismerve az Európai Unió Bizottsága hosszú évek óta azon fáradozik, 

hogy minél több olyan uniós rendelet szülessen meg, amelyek akár eljárásjogi – 

újabban anyagi jogi – szempontból egyszerűsítik ezeknek a bonyolult és 

érzelmekkel terhelt ügyeknek az intézését. 

A házastársak vagyoni viszonyait jelenleg jellemzően csak a nemzeti jog 

égisze alatt szabályozzák, bár a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciának van 

ilyen tárgyú nemzetközi konvenciója, az 1978. március 14-i Egyezmény,2 de azt 

csak három uniós tagállam (Franciaország, Luxemburg és Hollandia) erősítette 

meg, és emiatt hatása a jogbiztonságra és kiszámíthatóságra nem jelentős. 

 

II. A témával kapcsolatos európai jogalkotási folyamat 

 

Az Európai Bizottság 2006-ban bocsátott ki Zöld Könyvet a házassági 

vagyonjogi rendszerekre vonatkozó kollíziós szabályokról3, és a megkérdezett 

különböző tagállami kormányzati szervek, testületek és a tudomány 

képviselőinek a többsége üdvözölték az abban foglaltakat. Az előkészítő 

dokumentum fontosságát és a közösségi kezdeményezés hasznosságát csak azok 

                                       
1 Demography report 2010 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KE-ET-10-001 
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=87 
3 Zöld könyv a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó kollíziós szabályokról, különös tekintettel a 

joghatóságra és a kölcsönös elismerésre  COM (2006) 400 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-001-EN.PDF
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a common law országok kérdőjelezték meg, amelyek a kontinentális jogi 

értelemben nem rendelkeznek házassági vagyonjogi rendszerrel.4  

Jelenleg az ezek alapján előkészített, a házassági vagyonjogi rendszerekkel 

kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról tervezett Róma IV. rendelet5 még 

csak javaslati formában létezik, csakúgy mint a bejegyzett élettársi közösségek 

vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 

jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról tervezett tanácsi 

rendelet6. 

Mindkét rendeletet, a javaslat szerint állampolgárságtól függetlenül 

valamennyi, határokon átnyúló ügyben közvetlenül, kötelezően és egyetemesen 

alkalmazni kell majd. A tárgyi hatályát illetően várhatóan nemcsak a Nmj. tvr.7 

joghatósági és alkalmazandó jogra vonatkozó rendelkezéseit cserélik fel, hanem 

az ilyen tárgyú, esetlegesen hatályos bi- és multilaterális egyezményekét is, 

miután a tagállamok közötti kapcsolatokban elsőbbséget fognak élvezni azon 

egyezményekkel és megállapodásokkal szemben, amelyek ezen rendeletek által 

szabályozott területre vonatkoznak, és amelynek a tagállamok részesei.8 

Persze felmerülhet bárkiben a kérdés, hogy az európai családjog területén 

szükség van-e ilyen fokú integrációra, és ezek a kérdések miért nem 

maradhatnak meg a nemzeti jogalkotás szintjén. 

Erre utal az is, hogy a Róma III. rendeletet9 jelenleg a 27 tagállamból végül 

csak 14-ben kell alkalmazni, és a jogszabállyal kapcsolatban súlyos kritikák is 

megfogalmazódtak. Mindez azt mutatja, hogy többen veszélyes precedensként 

tekintenek az unión belüli jövőbeli családjogi együttműködésre, amely a 

vagyonjoggal kapcsolatos rendeletjavaslatok elfogadását is beárnyékolhatja.10 

 

III. Jelenleg hatályos lex fori alapján felmerülő gyakorlati problémák 

 

A házastársak közötti vagyoni viszonyok rendezése során a felek, illetve 

esetenként az eljáró fórum számára egyik legnagyobb nehézséget az 

alkalmazandó jog eldöntése jelenti. A magyar nemzetközi magánjog 

                                       
4 Wopera Zsuzsa: Az európai családjog kézikönyve, HVG-Orac, Budapest, 2012. 221.  
5 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a 

joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról COM/2011/0126 
végleges - CNS 2011/0059 */ forrás: http://eur-lex.europa.eu 

6 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról/* 
COM/2011/0127 végleges - CNS 2011/0060 */*/ forrás: http://eur-lex.europa.eu 

7 A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 
8 Kozák Henriett: Gyakorlati kalauz a nemzetközi családjog egyes kérdéseihez Családi Jog HVG-ORAC X. 

évf. 1. sz.  
9 A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra 

alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról  
10 Wopera i.m. 217.  
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rendelkezéseiből kiindulva ez a kérdés csak akkor válaszolható meg 

egyértelműen, ha a házastársaknak van vagy volt közös személyes joguk.11  

Az is előfordulhat, hogy a személyes jog megváltozása miatt az alkalmazandó 

jog az idő múlásával változik, például abban az esetben, ha a feleknek nem volt 

közös személyes joga, később azonban ugyanannak az országnak lesznek az 

állampolgárai.12 A Nmj. tvr. 39.§ (4) bekezdése13 ugyan a személyes jog 

megváltozásának esetére kimondja, hogy az nem válthat ki visszamenőleges 

hatásokat, és a szerzett jogokat tiszteletben kell tartani,14 az egyéb okból 

bekövetkezett statutúm-váltás lehetséges jogkövetkezményeiről azonban hallgat. 

Amennyiben a Nmj. tvr. 39.§ (4) bekezdését szó szerint értelmezzük, akkor 

egyéb esetekben az új kollíziós jogot visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.15 

Ez utóbbi azért jelent problémát, mert egyre gyakrabban fordul elő olyan 

nemzetközi – sokszor kérészéletű – házasság, ahol a feleknek nincs, és soha 

nem is volt közös személyes joga, és a kötelék során több alkalommal is 

megváltozik a lakóhelyük. Ilyenkor előállhat olyan helyzet, hogy a házassági 

vagyonjogi szerződést az egyik tagállam alaki, és egyéb szabályainak 

megfelelően kötötték meg, azonban az azzal kapcsolatos jogvitájuk során egy 

másik – az utolsó közös lakóhelyük – államának jogát kell alkalmazni. 

Ez utóbbi sokszor váratlan helyzet elé állítja a házastársakat, és bizonytalan 

jogi helyzetet teremt, mivel előre nem lehet kiszámítani, hogy a házassági 

vagyonjogi szerződés megkötésénél melyik nemzeti jog alaki követelményeire 

kell figyelemmel lenniük.16 

Az Európai Unió tagállamaiban is gyakran egymástól eltérő alaki 

követelményeket találunk a házassági vagyonjogot érintő megállapodásokra. Így 

számos országban közokiratba17 kell ezeket foglalni, de olyan is előfordul, hogy 

elég az írásbeliség, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati18 forma.19 

 

                                       
11 Nmj. tvr. 39. § (1) A házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira - ideértve a házastársi névviselést, 

valamint a házassági vagyonjogi megállapodást is - az a jog az irányadó, amely az elbírálás idején a 
házastársak közös személyes joga. (2) Ha a házastársak személyes joga az elbírálás idején különböző, utolsó 
közös személyes jogukat, ennek hiányában annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén a 
házastársaknak utoljára közös lakóhelyük volt. 

12 Nagy Csongor István: Nemzetközi magánjog HVG-Orac, Budapest 2011., V. fejezet 313.  
13 Nmj. tvr. 39.§ (4) A házastársak személyes jogának megváltozása nem érinti a korábbi jog alapján 

megállapított névviselést, továbbá az érvényesen létrejött vagyonjogi hatásokat, ideértve a házassági 
vagyonjogi megállapodást is. 

14 Nagy Cs. I. i.m. 313.  
15 Nagy Cs. I. i.m. 316. 
16 Nagy Cs. I. i.m. 319. 
17 Pl. a német polgári törvénykönyv/BGB §1410 Der Ehevertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider 

Teile zur Niederschrift eines Notars geschlossen werden. 
18 Csjt. 27.§ (3) bek.  A szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy jogi képviselő által 

ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingó dolgok 
ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént, valamint az életközösség megszakadása után a házastársi 
közös vagyon megosztása tárgyában létrejött megállapodásra. 

19 Nagy Cs. I. i.m. 319. 
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IV. A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 

ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a 

határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi 

rendeletre (Róma IV. rendelet) vonatkozó javaslat várható 

hatása a jelen gyakorlatra 

 

A Róma IV. rendelet javaslatának szövegezéséből kitűnik, hogy nagy 

valószínűséggel az eddigi általánosan megszokott tagállami nemzeti joggal 

szemben a házastársaknak lehetőségük nyílik majd megválasztani a házassági 

vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogot. Ez azzal az előnnyel járna, hogy 

kiszámíthatóvá tenné bontás esetére a vagyon sorsát.  

Ez nálunk is igen nagy változást fog jelenteni a házastársi közös vagyon 

megosztásával kapcsolatos ügyek elbírálása során, mivel a magyar hatályos 

jogban a házassági vagyonjogi szerződésekkel kapcsolatos kérdések a 

családjogba tartoznak, és emiatt a feleknek eddig nem volt lehetőségük arra, 

hogy megválasszák a szerződésre alkalmazandó jogot.20  

Ez jelenleg a nemzetközi házasságok vonatkozásában nagyon nagy 

bizonytalanságot jelent, hiszen az egymástól eltérő különböző nemzeti jogok 

sokszor más-más kapcsolódási elvet alkalmaznak (pl. első vagy utolsó közös 

lakóhely)21, és emiatt a felek nem tudhatják előre, hogy bontás esetén az 

esetleges házastársi vagyonjogi vitájukat melyik jog alkalmazásával kell majd 

rendezniük. 

A Róma IV. rendeletjavaslat szerint úgy tűnik, hogy a házassági vagyonjogi 

rendszerre alkalmazandó jog a házastársak teljes – ezen belül ingó- és ingatlan – 

vagyonára alkalmazandó lesz, függetlenül attól, hogy azok hol találhatók. A 

Róma III. rendelethez hasonlóan azonban a jogválasztásukat a rendelet 

behatárolja majd, eszerint a felek kiválaszthatják majd azon állam jogát, 

amelyben a házastársak vagy leendő házastársak közös szokásos tartózkodási 

helye található, vagy azon állam jogát, ahol a házastársak vagy leendő 

házastársak e választás megtételekor szokásos tartózkodási helye található, 

illetve azon tagállam jogát, amelynek állampolgárságával a házastársak vagy a 

leendő házastársak egyike e választás megtételekor rendelkezik.22 

Mivel a Nmj. tvr. a jogválasztást tekintve a jogelméletek közül a kollíziós 

jogválasztás talaján áll23 – hasonlóan a Róma I. rendelethez24 és a várható Róma 

IV. rendelethez is –, amennyiben a felek megállapodnak a szerződésre irányadó 

jogban, ez a jog lesz irányadó a megállapodásra, függetlenül a felek 

jogválasztása hiányában irányadó jog akár kogens szabályaitól. 

                                       
20 Nagy Cs. I. i.m. 318. 
21 Nagy Cs. I. i.m. 318. 
22 Róma IV. rendeletjavaslat 15-18. cikk 
23 Nagy Cs. I. i.m. 165. 
24 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) 
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Amennyiben a házastársak nem élnének a jogválasztás lehetőségével, a 

rendeletjavaslat maga határozza meg szigorú sorrendiség betartásával a 

házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jogot. Ez nem más, mint azon 

állam joga, amelyben a házastársak házasságkötés utáni első közös szokásos 

tartózkodási helye található, vagy ennek hiányában, azon állam joga, amelyben 

a házastársak a házasságkötéskor közös állampolgársággal rendelkeznek. A 

fentiek hiányában azon állam joga mellett dönthetnek, amelyhez a házastársakat 

együtt a legszorosabb kötelékek fűzik, figyelembe véve valamennyi körülményt, 

főleg a házasságkötés helyét.25 

A házasságkötéskori közös állampolgárság kapcsoló tényezője azonban nem 

lesz alkalmazandó abban az esetben, ha a házastársak egynél több közös 

állampolgársággal rendelkeznek.26 A javaslat ezen rendelkezése újnak mondható 

a Brüsszel II.a. rendelethez27 és a Róma III. rendelethez képest, amelyek nem 

szólnak a többes állampolgárság problematikájáról. Ez utóbbi hiány vezetett az 

ún. Hadadi ügyhöz28, amelynek elbírálásakor az Európai Bíróság már szembesült 

azzal, hogy az egyes tagállamok nemzeti jogértelmezése igen eltérő a kettős 

állampolgárságról.29 

Amennyiben a felek éltek a jogválasztás lehetőségével, a házasság ideje alatt 

bármikor kérhetik majd, hogy házassági vagyonjogi rendszerükre az addig 

alkalmazott jog helyett inkább azon állam jogát alkalmazzák, ahol e választás 

megtételekor az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye található, avagy 

azon tagállam jogát, amelynek állampolgárságával az egyik házastárs e választás 

megtételekor rendelkezik.30 

A statutúmváltás természetesen meglepetést is tartogathat akár egyik, akár 

mindkét fél számára, ezért a változás csak a jövőre nézve válthat ki joghatást, 

kivéve, ha a házastársak kifejezetten úgy döntenek, hogy e változtatást 

visszamenőleges hatállyal kérik. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez utóbbi 

esetben az addig alkalmazandó jog alapján kötött korábbi aktusok érvényessége 

nem kérdőjelezhető majd meg.  

A jogválasztás választható visszamenőleges hatálya miatt a javaslatban 

gondoltak a harmadik személyek védelmére is, miszerint a házassági vagyonjogi 

rendszer megváltozásának hatásai kogens módon csak a házastársakra 

korlátozódhatnak, és a harmadik személyek előzőleg alkalmazandó jogból fakadó 

jogait nem érinthetik. 

                                       
25 Róma IV. rendeletjavaslat 17. cikk 
26 Róma IV. rendeletjavaslat 17. cikk 2. pont 
27 A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre 

vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

28 Európai Bíróság C-168/08 sz. 2009.07.16-án hozott ítélete 
29 Wopera i.m., 206. oldal 
30 Róma IV. rendeletjavaslat 18. cikk 
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A Róma IV. rendeletjavaslat szól az alkalmazandó jog megválasztásának alaki 

szabályairól, a házassági szerződés formájára alkalmazandó jogról is, amelyet 

várhatóan a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog vagy a házassági 

szerződés megfogalmazásának helye szerinti állam joga határoz majd meg. 

A házasság vagyonjogi következményeinek elbírálása során gyakorlatban 

problémát okozhat a kollíziós norma minősítése is, azaz annak meghatározása, 

hogy az adott jogeset kapcsán felmerülő probléma melyik jogi fogalom 

(eljárásjog, anyagi jog, nemzetközi magánjog) körébe tartozik, és a külföldi jog 

mely részét vehetjük figyelembe. A családjog területénél maradva az angol és az 

ír jog nem ismeri pl. a házassági vagyonjog fogalmát31, de a német jogban is a 

külföldön kötött szerződések alaki érvényességére vonatkozó szabályok az 

anyagi jognak minősülő BGB32-n túl az nemzetközi magánjogi szabálynak 

számító EGBGB33-ben is találhatóak.  

Részben ehhez kapcsolódik, és szintén fejtörést okoz a vitás kérdések 

megoldása során a renvoi – a visszautalás, továbbutalás – kérdése. Amikor a 

kollíziós szabályok külföldi jog alkalmazásához vezetnek, kérdéses lehet, vajon a 

külföldi jogrendszert a maga teljességében hívják-e fel, vagy a kollíziós 

szabályok csak a külföldi jogrendszer anyagi jogi szabályaira utalnak.34 A magyar 

kollíziós jog igencsak egyszerű megoldást követ a renvoi kérdésének 

megoldására, a Nmj. tvr. 4.§-a35 elfogadja a visszautalást, és kizárja a 

továbbutalást.36 A kollíziós tárgyú uniós rendeletek, mint pl. a Róma I. és Róma 

II. rendelet37 a felhívott jogrendszer anyagi jogi rendelkezéseire utalnak, mint 

ahogy azt a Róma IV. rendelet javaslata is tartalmazza, amely várhatóan szintén 

kizárja majd a nemzetközi magánjogi jogszabályok alkalmazását.38 

Az alábbi jogerős – ám jelenleg a felperes felülvizsgálati kérelme folytán a 

Kúria előtt lévő – magyar bírósági döntés jól illusztrálja valamennyi fent vázolt 

gyakorlati problémát.  

 

V. Esetjog 

 
A magyar állampolgárságú felperes a magyar helyi bíróságnál benyújtott 

keresetében kérte, hogy a német anyagi jog – ezen belül a BGB rendelkezései – 

alkalmazásával a következő sorrendiség megtartásával kötelezze a magyar 

bíróság a brit állampolgárságú, de szokásosan Németországban tartózkodó 

                                       
31 Nagy Cs. I. i.m. 35. 
32 Bürgerliches Gesetzbuch/német Polgári Törvénykönyv 
33 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
34 Nagy Cs. I. 39. 
35 Nmj. tvr. 4. § Ha e törvényerejű rendelet értelmében külföldi jogot kell alkalmazni, az alkalmazandó 

külföldi jognak a felmerült kérdést közvetlenül rendező szabályai irányadók. Ha azonban a külföldi jog a 
felmerült kérdésben a magyar jogra utal - e szabály figyelembevételével -, a magyar jogot kell alkalmazni. 

36 Nagy Cs. I. i.m. 48. 
37 Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi 

viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) 
38 Róma IV. rendeletjavaslat 24. cikk 
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alperest arra, hogy rendszerezett kimutatásban szolgáltasson adatot vagyoni 

helyzetéről 2005.04.11. napi fordulóponttal. Majd ezt követően kötelezze arra, 

hogy adott esetben esküjével erősítse meg az adatszolgáltatás teljességét és 

hibátlanságát, majd kötelezze arra, hogy az adatszolgáltatás szerint adódó 

vagyongyarapodást felperes részére fizesse meg. 

Keresetét arra alapította, hogy a felek házastársak voltak, azonban a dániai 

házasságkötés időpontjában egymással kötött házassági vagyonjogi szerződésük 

semmis a BGB 1410.§39 alapján az alakiságok megsértése miatt, miután azt nem 

foglalták közjegyzői okiratba. Ezért a felperes alappal tarthat igényt a német 

anyagi jog alapján az ún. Zugewinn/értékkiegyenlítés/ rá eső részére. 

Másodsorban arra hivatkozott, hogy a dán nyelven kötött házassági szerződés 

érvénytelen, mivel a felperes nem beszélt dánul, és nem tudta pontosan, hogy 

mit tartalmaz az okirat.  

Az alperes a kereset elutasítását kérte.  

Elsődlegesen vitatta, hogy a német anyagi jog alapján kell a magyar 

bíróságnak elbírálni a keresetet, és kérte az EGBGB 15. I.40 cikkelyben foglaltak 

alapján a dán jog alkalmazását. E ponton utalt a felek között Németországban 

folyamatban volt házassági vagyoni ügyben az Oberlandesgericht Hamm 

döntésére is, amely ugyanerre az eredményre jutott, és ennek során kimondta, 

hogy a felperes perlekedése esélytelen. 

Amennyiben az eljáró bíróság mégis a német jogot alkalmazná, akkor is kérte 

az EGBGB vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe venni – továbbutalva a dán 

jogra –, mivel ennek mellőzése a német jog téves értelmezéséhez és ugyanazon 

ügy más eredményhez vezetne. Érvelése szerint a dán alakiságok megtartásával 

kötött házassági vagyonjogi szerződés érvényes, emiatt a felperes keresete nem 

megalapozott. Másodlagosan arra hivatkozott, hogy a BGB 1409.§41 alapján a 

felek a házasságkötésnél kikötötték a dán külföldi jog alkalmazását, ezért a felek 

jogviszonyát nem a német, hanem a dán jog szerint kell elbírálni. 

Az alperes ezen előadásait a felperes vitatta, ezen belül különösen azt, hogy 

az ügyben eljáró magyar bíróság a német kollíziós jog alkalmazása során az 

EGBGB-ben foglaltakat a BGB rendelkezéseivel együtt figyelembe vehetné, illetve 

a felek dán jogra utaló jogválasztását, mivel álláspontja szerint azt a BGB 

1409.§-a ki is zárja. 

A magyar bíróság joghatóságát illetően a felek között jogvita nem volt.  

Az első fokon eljárt magyar helyi bíróság42 a felperes keresetét elutasította.  

                                       
39 BGB § 1410 Form: Der Ehevertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile zur Niederschrift 

eines Notars geschlossen werden. 
40 EGBGB Art. 15. (1) Die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung für 

die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht. 
41 BGB § 1409 Beschränkung der Vertragsfreiheit: Der Güterstand kann nicht durch Verweisung auf nicht 

mehr geltendes oder ausländisches Recht bestimmt werden. 
42 PKKB 
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Ítéletében megállapította, hogy a magyar állampolgárságú felperes és a brit 

állampolgár alperes 1987-ben Dániában kötöttek házasságot. Ezen időpontban és 

azt megelőzően is az alperes bejelentett lakóhelye Dániában, míg felperesé 

Magyarországon volt. A felek a házasságkötés napján dán ügyvéd által okiratba 

foglalt – dán nyelvű – házassági szerződést kötöttek, amelyek a felek kérelme 

alapján be is jegyeztek a dán helyi bíróság vagyonjogi nyilvántartásába. 

A felek e házassági vagyonjogi szerződésben kizárták a közös vagyon 

keletkezését, és vagyonelkülönítésben állapodtak meg oly módon, hogy a 

házasság előtt szerzett vagyon, továbbá ami a házasság alatt öröklés, ajándék, 

keresőtevékenység vagy egyéb módon kerül a tulajdonukba, az az érintett 

házastárs különvagyona marad. Ugyanez vonatkozik a kizárólagosan szerzett 

vagyontárgyakra, illetve azokra, amelyek ilyen vagyontárgyak helyébe lépnek. A 

felek ezen túlmenően kizárták a házassági vagyonközösség keletkezésének 

minden formáját.  

A felek a házasságkötést követően artistaként dolgoztak, házasságukból két 

gyermek született. A munkájuk jellegéből adódóan sokat utaztak, azonban mind 

az első, mind az utolsó közös lakóhelyük Németországban volt. A felek 

házassága időközben megromlott, és 2003 óta különváltan élnek oly módon, 

hogy a felperes szokásosan Magyarországon, míg az alperes Németországban 

tartózkodik. A német helyi bíróság a felperes kérelmére a felek házasságát 2009-

ben kelt és jogerőre emelkedett ítéletével felbontotta. 

Az elsőfokú bíróság a joghatóságát vizsgálva kimondta, hogy a magyar 

nemzetközi magánjogi szabályok értelmében a házassági vagyonjogot érintő 

eljárásokban eljárhat a Nmj. tvr. 59.§ (2) bekezdése43 alapján, mivel az egyik 

házastárs – jelen esetben a felperes – lakóhelye a perindításkor Magyarországon 

volt.  

Az alkalmazandó jog kérdésével kapcsolatban megállapította, hogy a 

rendelkezésre álló adatok alapján a Nmj. tvr. szabályait figyelembe véve a 

feleknek nincs, és nem is volt közös személyes joga, ezért ennek hiányában a 

Nmj. tvr. 39.§ (2) bekezdése44 és a 4.§45 alapján annak az államnak a felmerült 

kérdést közvetlenül rendező jogszabályait kell alkalmazni, amelynek területén 

házastársak utolsó közös lakóhelye volt, vagyis a német anyagi jogot. 

Mindezeket figyelembe véve a keresetet elutasító érdemi döntése azon alapult, 

hogy a BGB. §1363 (1)46 és §1414.47 alapján a felek a vagyonjogi viszonyaikat a 

                                       
43  Nmj. tvr. 59.§ (2) bek. Házassági vagyonjogot, valamint a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyait érintő 

eljárásban magyar bíróság eljárhat, ha az egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye belföldön van. 

44 Nmj. tvr. 39.§ (2) bek.: Ha a házastársak személyes joga az elbírálás idején különböző, utolsó közös 
személyes jogukat, ennek hiányában annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén a 
házastársaknak utoljára közös lakóhelyük volt. 

45 Nmj. tvr. 4.§ : Ha e törvényerejű rendelet értelmében külföldi jogot kell alkalmazni, az alkalmazandó 
külföldi jognak a felmerült kérdést közvetlenül rendező szabályai irányadók. Ha azonban a külföldi jog a 
felmerült kérdésben a magyar jogra utal - e szabály figyelembevételével -, a magyar jogot kell alkalmazni. 

46 BGB §1363 (1) Die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch 
Ehevertrag etwas anderes vereinbaren. 
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törvényi szerzeményi közösségi helyzettel szemben a BGB. §1408.48 szerint 

házassági szerződéssel oly módon rendezték, hogy vagyonelkülönítésben 

állapodtak meg. Emiatt az alperes a BGB. §1379.49 alapján nem kötelezhető a 

vagyonközösségre hivatkozással a vagyona tekintetében nyilatkozattételre, 

továbbá a BGB. §137850 alapján a házassági vagyonközösség végén a felperest 

nem illeti meg az esetleges vagyongyarapodás kapcsán ráeső értékkiegyenlítés, 

azaz az ún. Zugewinn. 

Kifejtette, hogy a BGB §141051 és a Beurkundungsgesetz, valamint a BGB. 

§12552 rendelkezéseivel szemben alakilag érvényes a felek írásba foglalt – 

Dániában kötött – házassági vagyonjogi megállapodása, annak ellenére, hogy azt 

nem foglalták közjegyzői okiratba.  

A magyar elsőfokú bíróság ugyanis azon az állásponton volt, hogy az alaki 

kötöttségek megsértése miatti semmisség német anyagi jog szerinti 

jogkövetkezményének alkalmazási lehetőségét a Nmj. tvr. 39.§ (2) bekezdésén53 

túl a felek közös személyes joga hiányában a Nmj. tvr. 29.§ (2) bekezdése54 

                                                                                                                        
47 BGB §1414 Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt 

Gütertrennung ein, falls sich nicht aus dem Ehevertrag etwas anderes ergibt. Das Gleiche gilt, wenn der 
Ausgleich des Zugewinns ausgeschlossen oder die Gütergemeinschaft aufgehoben wird. 

48 BGB §1408 (1) Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag (Ehevertrag) 
regeln, insbesondere auch nach der Eingehung der Ehe den Güterstand aufheben oder ändern. 

49 BGB §1379 Auskunftspflicht: (1) Ist der Güterstand beendet oder hat ein Ehegatte die Scheidung, die 
Aufhebung der Ehe, den vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vorzeitiger Aufhebung der 
Zugewinngemeinschaft oder die vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft beantragt, kann jeder 
Ehegatte von dem anderen Ehegatten 1. ) Auskunft über das Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen; 
2.) Auskunft über das Vermögen verlangen, soweit es für die Berechnung des Anfangs- und Endvermögens 
maßgeblich ist. Auf Anforderung sind Belege vorzulegen. Jeder Ehegatte kann verlangen, dass er bei der 
Aufnahme des ihm nach § 260 vorzulegenden Verzeichnisses zugezogen und dass der Wert der 
Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten ermittelt wird. Er kann auch verlangen, dass das Verzeichnis 
auf seine Kosten durch die zuständige Behörde oder durch einen zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen 
wird. (2) Leben die Ehegatten getrennt, kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten Auskunft über das 
Vermögen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

50 BGB §1378 Ausgleichsforderung: (1) Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des 
anderen, so steht die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu. (2) Die Höhe 
der Ausgleichsforderung wird durch den Wert des Vermögens begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkeiten 
bei Beendigung des Güterstands vorhanden ist. Die sich nach Satz 1 ergebende Begrenzung der 
Ausgleichsforderung erhöht sich in den Fällen des §1375 Absatz 2 Satz 1 um den dem Endvermögen 
hinzuzurechnenden Betrag.(3) Die Ausgleichsforderung entsteht mit der Beendigung des Güterstands und ist von 
diesem Zeitpunkt an vererblich und übertragbar. Eine Vereinbarung, die die Ehegatten während eines 
Verfahrens, das auf die Auflösung der Ehe gerichtet ist, für den Fall der Auflösung der Ehe über den Ausgleich 
des Zugewinns treffen, bedarf der notariellen Beurkundung; §127a findet auch auf eine Vereinbarung 
Anwendung, die in einem Verfahren in Ehesachen vor dem Prozessgericht protokolliert wird. Im Übrigen kann 
sich kein Ehegatte vor der Beendigung des Güterstands verpflichten, über die Ausgleichsforderung zu verfügen. 

51 BGB §1410 Form: Der Ehevertrag muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile zur Niederschrift 
eines Notars geschlossen werden. 

52 BGB §125 Nichtigkeit wegen Formmangels: Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz 
vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im 
Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. 

53 Nmj. tvr. 39.§ (2) bekezdés: Ha a házastársak személyes joga az elbírálás idején különböző, utolsó közös 
személyes jogukat, ennek hiányában annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén a 
házastársaknak utoljára közös lakóhelyük volt. 

54 Nmj. tvr. 29.§ (2) bekezdés: Ha a szerződés a szerződésre vonatkozó jog szerint (25-28. §) alaki okokból 
nem érvényes, a bíróság a szerződést érvényesnek tekinti, amennyiben az eljáró bíróság államának vagy annak 
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szerinti in favor validatis rendelkezést segítségül hívva, a locus regit actum 

elvének figyelembe vételével lehet elbírálni, különben az érvényesen létrejött 

vagyonjogi hatások, illetve a megszerzett jogok védelemben nem részesülnének, 

amely méltánytalan eredményre vezetne. 

Mivel a házassági szerződés megkötése helye és ideje szerinti dán jog nem 

tartalmazott olyan rendelkezést, hogy a felek közötti házassági szerződés csak 

közjegyzői okirati formában válik érvényessé, megkérdőjelezhető kizárólag a 

BGB vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása. A német nemzetközi magánjog 

ugyanis elfogadja a vissza- és továbbutalás intézményét, a házassági vagyonjogi 

szerződés alakiság miatti semmisségét a BGB vonatkozó rendelkezésein kívül az 

EGBGB 11. cikk. 1-3. bekezdéseire55 is figyelemmel kell elbírálni.  

Eszerint a házassági szerződés alakilag érvényes, ha a szerződéskötés helye 

szerinti alaki kötöttségeknek megfelel. Mindezek alapján a perbeli esetben a BGB 

kizárólagosan nem alkalmazható, ugyanis amennyiben a szerződés alakiság 

miatti semmisségének kérdése az EGBGB 11. cikke szerinti rendelkezés 

figyelembe vétele nélkül, kizárólag a német anyagi jog szerint kerülne 

elbírálásra, ahhoz a méltánytalan eredményre vezetne, hogy a felek között 1987-

ben Dániában, az akkori hatályos dán jogszabálynak56 megfelelően, érvényesen 

létrejött házassági szerződés az elbírálásra irányadó jogrendszer megváltozása 

miatt visszamenőlegesen minősülne érvénytelennek, és sértené a 

házastársaknak az érvényesen létrejött házassági szerződés alapján megszerzett 

jogait. 

Úgy ítélte meg, hogy a fentiekre figyelemmel az EGBGB fent említett 11. 

cikkét segítségül hívva a magyar bíróság az alkalmazandó német jog alapján a 

német közjegyzői okiratba foglalt házassági szerződéssel egyenértékűnek 

tekintheti a dán jogszabályok alapján nem közokiratba foglalt, de a német 

közjegyzői okirat jellemzőivel rendelkező házassági szerződést. Emiatt a felek 

között Dániában kelt szerződés alakiságok miatti semmisségét nem tudta 

megállapítani. 

Az elsőfokú bíróság a felperes másodlagos keresetében foglaltakat sem 

tartotta megalapozottnak a BGB §121 (2) bekezdésére57 és a §124 (3) 

bekezdésére58 visszautalva, mivel az 1987-ben kötött házassági szerződés 

                                                                                                                        
az államnak a joga szerint érvényes, amelynek területén kötötték, vagy ahol a célzott joghatásoknak be kell 
állniuk. 

55 EGBGB Art. 11.  1) Ein Rechtsgeschäft ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts, das auf 
das seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder des Rechts des Staates erfüllt, in dem es 
vorgenommen wird. (2) Wird ein Vertrag zwischen Personen geschlossen, die sich in verschiedenen Staaten 
befinden, so ist er formgültig, wenn er die Formerfordernisse des Rechts, das auf das seinen Gegenstand 
bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder des Rechts eines dieser Staaten erfüllt. (3) Wird der Vertrag 
durch einen Vertreter geschlossen, so ist bei Anwendung der Absätze 1 und 2 der Staat maßgebend, in dem sich 
der Vertreter befindet. 

56 A házasság joghatásairól szóló 1925. évi 56. számú törvény 
57 BGB §121 (2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre 

verstrichen sind. 
58 BGB §124 (3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre 

verstrichen sind. 
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tévedés, szándék hiányára hivatkozva a jognyilatkozat megtételétől számított 10 

éven túl nem támadható meg. 

Az ítélet ellen a felperes fellebbezett, amelyben kérte, hogy a másodfokú 

bíróság az elsőfokú ítélet megváltoztatásával adjon helyt keresetének.  

Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a magyar nemzetközi magánjog 

kollíziós szabályai szerint a perbeli esetben a német anyagi jogot – ennek 

megfelelően a BGB-t – kell alkalmazni, mert ez a jogviszonyt közvetlenül rendező 

jog. Nincs lehetőség a német nemzetközi magánjogi rendelkezésekre történő 

átlépésre, mert az nem szabályozza közvetlenül a vitatott kérdést. A BGB §1410-

a alapján a házassági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, ez azonban a 

perbeli esetben nem történt meg, tehát a szerződés a német jog alapján semmis. 

Emiatt a magyar elsőfokú bíróság ítélete téves és megalapozatlan, téves az 

EGBGB 11. cikk alkalmazása miatt, amely nem tartalmaz közvetlen anyagi jogi 

szabályt a Dániában megkötött szerződés alaki érvényességére, továbbá az 

érdemi döntés egyoldalúan az alperes érdekeit szolgálja. Álláspontja szerint nem 

tartozik a bíróság feladatkörébe azon célkitűzés érvényesítése, hogy a német 

bíróság előtti perindítással azonos eredményre kell vezetnie jelen eljárásnak is. 

Ezzel ugyanis a magyar bíróság kizárná a „forum shopping” nemzetközileg 

elfogadott gyakorlatát, azaz a perindítás helyével az ügyfelek kiválaszthatják a 

kedvezőbb elbírálást lehetővé tevő anyagi jogot. Ugyanakkor a német 

jogalkalmazási gyakorlat nem zárja ki azt, hogy a durva jogtalanságok 

kiküszöbölése érdekében még a dán szerződés érvényességének elfogadása 

esetén is követelhető legyen a felperes részéről a vagyonkiegyenlítés. 

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet 

helybenhagyta, jogi indokolását azonban részben módosította.  

A felperes fellebbezésében foglaltakat annyiban osztotta, hogy megállapította, 

hogy a Nmj. tvr. 4.§ megfelelő értelmezésével az alkalmazandó anyagi jog a 

szerződés érvényességének kérdését közvetlenül szabályozó német polgári 

törvénykönyv (BGB), és az elsőfokú bíróság álláspontjával szemben az EGBGB 

11. cikkének rendelkezései nem alkalmazhatóak. Leszögezte, hogy a magyar 

bíróság előtt indított jelen perben a bíróság a Nmj. tvr. 4.§ szövegezésében a 

közvetlenül alkalmazandó jogra utalás miatt csak egy anyagi jogrendszerbe tud 

átlépni, ami a német vagyonjog. A magyar Nmj. tvr. jelenlegi szövegezése 

alapesetben nem teszi lehetővé a magyar bíróság számára a harmadik 

jogrendszerbe történő továbblépést.  

Ugyanakkor a szerződés alaki érvényességének vizsgálatakor nem lehet 

mellőzni a perindítás idején hatályos Nmj. tvr. 30.§ (3) bekezdésének 

rendelkezését, amely szerint, ha a szerződés az alkalmazandó jog szerint alaki 

okból nem érvényes, a bíróság a szerződést érvényesnek tekinti, ha az eljáró 

bíróság államának vagy annak az államnak a joga szerint érvényes, amelynek a 

területén kötötték, vagy ahol a célzott joghatásoknak be kell állniuk. Ezen 

szakaszban foglaltak alkalmazásának lehetőségét azon jogi tény teremti meg, 

hogy a házassági vagyonjogi szerződés is a kötelem egy típusa, így erre a 
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szerződésfajtára is alkalmazni kell – a Nmj. tvr. Családi jogról szóló VII. 

fejezetében speciálisan nem szabályozott kérdésekben – a Nmj. tvr szerződéses 

kötelmi jogra vonatkozó, általános rendelkezéseit. 

A felek Dániában kötött – ügyvéd által ellenjegyzett és a dán helyi bírósági 

nyilvántartásba vett – szerződését a másodfokú bíróság szerint mind a német, 

mind a dán és a magyar jog szerint érvényesnek kell tekinteni. A német anyagi 

jog szerinti érvényességet a német bírói gyakorlatra, egy a német Legfelsőbb 

Bíróság – 1981.02.16. napján II. ZB 8/80. számon hozott [a Beck.OK: 

kommentárban EGBGB, Art. 11. szélszám: 35-37. alatt közzétett] – döntésére 

alapította, miszerint a külföldön kötött szerződést német közjegyző előtt kötött, 

érvényes szerződésnek kell elismerni, ha az eljáró jogász képzése és rangja 

hasonlít a német közjegyzőére. A másodfokú bíróság tényként fogadta el, hogy 

az európai uniós jogharmonizációt végrehajtó, uniós tagállam Dániában az 

ügyvédekre vonatkozó szabályozásnak megfelelően praktizáló ügyvéd a német 

közjegyzővel hasonló rangúnak és képzettségűnek tekinthető. A felek közötti 

megállapodás érvényességét erősítette az a tény is, hogy a felek közötti 

házastársi vagyonjogi vitában korábban eljárt német bíróságok előzetes 

állásfoglalásban jelezték, hogy a szerződés érvényességének megtámadása nem 

vezetne eredményre. Itt utalt az iratok közt elfekvő német helyi bíróság a 

felperes perköltség-kedvezmény iránti kérelmét elutasító döntésére, miszerint a 

felperes által tervezett jogérvényesítésnek az akkori tény és vitaállás alapján 

nem volt ésszerű kilátása a sikerre. A német fellebbviteli bíróság az ügyre 

vonatkozó nyilvános döntéselőkészítő tájékoztatójából, és határozatából 

egyértelműen megállapítható, hogy a következetes német ítélkezési gyakorlat 

szerint a német bíróságok a felek szerződésére az EGBGB 15. cikke alapján a dán 

jogot alkalmaznák, és álláspontjuk szerint szóba sem kerülhet a német 

vagyonjog alkalmazása. 

A másodfokú bíróság rámutatott arra, hogy amennyiben a német jog szerint a 

felek szerződése alaki okból érvénytelen lenne, a Nmj. tvr. 33.§ (3) bekezdését – 

számelírás miatt helyesen 30.§ (3) bekezdését – kellene alkalmazni. Ez esetben 

pedig a felek szerződése mind a szerződés megkötésének helye szerinti dán, 

mind az eljáró magyar bíróság államának joga – a Csjt. 27.§ (3) bekezdése59 – 

szerint alakilag érvényesnek tekintendő. 

A másodfokú bíróság indokolásában kifejtette, hogy a perbeli esetben a 

szerződés érvényességének elbírálása során figyelemmel volt a jogállamiság és 

jogbiztonság alappilléreire, ezen belül a szerződéses akarat komolyságának 

követelményére, a forgalombiztonság védelmének általános, a nemzetközi 

magánjogi szabályozás teljességén átívelő elvekre. „Ezek a házassági vagyonjogi 

megállapodásokra is ki kell, hogy terjedjenek. A házassági vagyonjogi 

megállapodást megkötő felek a többi szerződéses kapcsolatban résztvevő 

                                       
59 A házasságról, családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 27.§ (3) bekezdés: A szerződés 

érvényességéhez annak közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingó dolgok ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént, valamint az 
életközösség megszakadása után a házastársi közös vagyon megosztása tárgyában létrejött megállapodásra. 
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felekhez képest nem kerülhetnek sem hátrányosabb, sem előnyösebb helyzetbe 

a szerződések alakiságának nemzetközi magánjogi megítélése szempontjából. A 

nemzetközi magánjogi szabályozás viszonylag egységesen és konzekvensen 

törekszik arra, hogy a szerződő felek és a velük kapcsolatba kerülő harmadik 

személyek számára biztonságos és kiszámítható, azonos elveken nyugvó 

szabályozást alakítson ki és alkalmazzon. Erre utal a magyar Nmj. tvr. és a 

német EGBGB harmonizáló szabályrendszere a szerződések alaki 

érvényességének a szerződéskötés helyének joga szerinti megítéléséről. 

Kétségtelen, hogy a szerződéskötés helye szerinti jog konzekvens alkalmazása 

ebben a kérdésben – a felperesi állítást részben elfogadva – korlátozhatja a 

„forum shopping” érvényesülését, de az alapelvek konkurálásából egyértelműen 

a forgalombiztonság, a szerződések biztonsága, a magánjog alapjainak 

stabilitása az erősebb védelmet élvező követelmény.”60 

 

VI. Harmonizáció pro és kontra 

 

A fenti példát felhasználva végezzünk egy gondolatkísérletet azzal a 

feltételezéssel, hogy az ügyben alkalmazni kellett volna egy, a Róma IV. 

rendeletjavaslatnak megfelelő uniós rendeletet, és nézzük meg, hogy az milyen 

joghatással járt volna a per kimenetelére. 

Noha nem volt vitatott a felek között a magyar bíróság joghatósága, kezdjük 

mégis ezzel a kérdéssel, hiszen a Róma IV. rendelet erre vonatkozó 

rendelkezéseket is tartalmaz majd. 

Tény, hogy a peres felek közötti házasságot a német helyi bíróság bontotta fel, 

hiszen a Brüsszel II.a. rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján ez a fórum is 

joghatósággal rendelkezett az ügyben, mivel a házastársak legutóbbi szokásos 

tartózkodási helye ott volt, és az alperes férj még mindig ott tartózkodik.  

A Róma IV. rendeletjavaslatának 4. cikke miatt ez a bíróság is eljárhatott 

volna a keresettel kapcsolatos házassági vagyonjogi rendszert érintő 

kérdésekben, azonban ennek előfeltétele a házastársak írásbeli, keltezéssel 

ellátott beleegyezése lett volna. 

Természetesen a Brüsszel II.a. rendelet 3. cikke alapján a magyar bíróságok is 

eljárhattak volna a házasság felbontása kérdésében, a fórumok közötti választás 

joga a perindításkor a felperest illeti meg. 

Amennyiben a felperes a perbeli esethez hasonlóan úgy döntött volna, hogy a 

német bíróságnál indítja meg a házasság felbontását, és a házastársak nem 

adtak volna a Róma IV. rendelet 4. cikke szerinti közös írásbeli beleegyezést a 

házassági vagyonjogi vitájuk német bíróság előtti elbírálására, ez esetben is 

nagy valószínűséggel a német fórum járt volna el, mivel a perindításkor a 

feleknek nem volt közös állampolgársága és domicile-ja, és már közös szokásos 

                                       
60 Idézet a Fővárosi Törvényszék ítélete indokolásának 5. oldal második bekezdéséből 
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tartózkodási helye sem, továbbá az alperes szokásos tartózkodási helye 

Németországban volt.61  

A magyar bíróság csak akkor járhatott volna el a felek házassági vagyonjogi 

vitájában, ha a felperes Magyarországon indította volna meg a házasság 

felbontása iránti pert, és a felek írásban beleegyeztek volna a fórum e kérdéssel 

kapcsolatos joghatóságába.62 

Mint már fent részleteztem, a Róma IV. rendeletjavaslata alapján a feleknek 

lehetősége lesz az alkalmazandó jog megválasztására is. Ehhez kapcsolóadóan 

megállapodhatnak elvileg abban is, hogy azon tagállam bíróságai, amelynek 

jogát a házassági vagyonjogi rendszerükre alkalmazandó jogként választották 

meg, eljárhassanak a házassági vagyonjogi rendszerüket érintő kérdésekben 

bizonyos feltételek fennállta esetén. Ez a rendelkezés azonban jelen esetükben 

irreleváns, hiszen a felek nem éltek a jogválasztással a szerződésükben. 

A felek házassági vagyonjogi vitájában eljáró német – esetlegesen magyar – 

bíróságnak az alkalmazandó jog megválasztása hiányában a jelenleg 

rendelkezésünkre álló tényállási elemeket mérlegelve, a Róma IV. 

rendeletjavaslat 17. cikke a.) pontja alapján – álláspontom szerint – a német 

jogot kellene alkalmazni, mivel ott volt a házastársak házasságkötés utáni első 

közös szokásos tartózkodási helye. 

Mivel a Róma IV. rendeletjavaslat 24. cikke kimondja, hogy valamely állam e 

rendelet szerint alkalmazandó anyagi joga alatt az adott államban hatályban lévő 

jogszabályokat kell érteni, a nemzetközi magánjogi jogszabályok kizárásával, 

elvileg a német fórum előtt is felmerülhetne az EGBGB 11. cikkében lévő kisegítő 

szabály alkalmazhatóságának kérdése a Dániában kötött házassági szerződés 

alakiságának megítélése során.  

Itt segít azonban a jogalkalmazónak a Róma IV. rendeletjavaslat 20. cikke, 

amely a házassági szerződés formájára alkalmazandó jogról szól, és aszerint a 

házassági szerződést a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog vagy 

a házassági szerződés megfogalmazásának helye szerint állam joga határozza 

meg. A rendelkezés kimondja azt is, hogy a fentiek ellenére a házassági 

szerződésnek írásban kell készülnie keltezéssel és a házastársaknak alá kell azt 

írniuk, továbbá, ha a két házastárs e házassági szerződés megkötésekor közös 

szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam joga további alaki feltételeket ír elő 

a házassági szerződésre vonatkozóan, e feltételeket tiszteletben kell tartani. 

Noha a házassági vagyonjogi rendszerre alkalmazandó jog a német, amely 

közjegyző által szerkesztett okirati formát kíván meg ez esetben, a házassági 

szerződést a felek Dániában fogalmazták meg, amely csak ügyvéd által 

ellenjegyzett írásbeli alakiságot kívánt meg, továbbá bejegyzését a bíróság által 

vezetett házassági szerződési könyvbe. A felek a perbeli szerződést mindketten 

alá is írták, és keltezéssel is el volt látva. A házassági szerződés megkötésekor a 

                                       
61 Brüsszel II.a. rendelet 3. cikk (1) bekezdés 
62 Róma IV. rendeletjavaslat 5. cikk 1. pont 
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feleknek nem volt közös szokásos tartózkodási helye, így esetleges további alaki 

feltételeket nem is kell figyelembe venni a jogkérdés megítélése során.  

Emiatt bármely eljáró – akár a német, akár a magyar – bíróság a fentiek 

alapján elvileg arra a döntésre jutott volna, hogy a vitatott perbeli szerződés 

érvényes, és a felperes által hivatkozott, alakiság megsértése miatti semmisség 

jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak. 

Szerintem az ismertetett javaslatból, és a fenti levezetésből is kitűnik, hogy a 

felek házassági vagyonjogi vitája – még a felek jogválasztásának hiányában is – 

egyértelműen kiszámíthatóbb kimenetelű, ami nagyban egyszerűsíti a 

jogalkalmazók feladatát, és akár a perek számának csökkenésével járhat. 

Az alkalmazás során azonban problémát jelenthet, hogy a tagállamok 

vagyonjogi rendszerei között lényeges különbségek vannak, így előfordulnak 

vagyonegyesítő rendszerek, vagyonelkülönítő rendszerek, de olyanok is, amelyek 

kombinálják a vagyonelkülönítő és a szerzeményi közösségen alapuló rendszert.63 

A javaslat szerinti jogválasztási lehetőség miatt nagyon fontos, hogy a felek 

pontosan tisztában legyenek azzal, hogy a döntés anyagi jogi szempontból 

milyen következményeket hordoz magában. Ezt tartalmazza többek között az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011.09.21-én, a javaslattal 

összefüggésben előterjesztett véleménye is, miszerint szorgalmazzák az 

ingyenes technikai és jogi segítőközpontokból álló európai hálózat létrehozását 

annak érdekében, hogy a párok tudatosan, megfelelő információk birtokában 

gyakorolhassák jogaikat.64  

Megfelelő információk nélkül ugyanis a jogválasztás gyakorlása olyan 

veszélyeket hordoz magában, hogy a perekben előkérdésként merül majd fel az 

ezzel kapcsolatos jognyilatkozat érvényességének megtámadása a kevésbé 

tudatos és informált fél részéről, amikor rájön, hogy ő mégsem azt a „lovat” 

akarta.  

Ez a rendeletjavaslat azonban – a Róma III. rendelet 6. cikkével szemben – 

hallgat arról, hogy a jogválasztásról szóló megállapodás vagy valamely 

megállapodási feltétel fennállását és érvényességét melyik anyagi jog határozza 

meg. Sajnos csak az alkalmazandó jog megválasztásának alaki szabályairól, 

továbbá a házassági szerződés formájára alkalmazandó jogról rendelkezik, azt 

kimondva, hogy a házassági szerződést a házassági vagyonjogi rendszerre 

alkalmazandó jog vagy a házassági szerződés megfogalmazásának helye szerint 

állam joga határozza meg, de a házassági szerződésnek mindenképpen írásban 

kell készülnie keltezéssel és a házastársak aláírásával ellátva. Emiatt a 

jogválasztásról szóló jognyilatkozat érvényességének megtámadása esetén 

szerintem az eljáró bírónak még azt is el kellene döntenie, hogy melyik jog 

alapján bírálandó el az előkérdés. 

                                       
63 Wopera i.m. 219. és függelék 326.  
64 Wopera i.m. 237.  
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A Róma III. rendelethez hasonlóan itt is felmerülhetnek majd a közrendi 

klauzula és az imperatív rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos problémák.  

A javaslat 22. cikke szerint az uniós jogszabály rendelkezései nem sérthetik 

azon imperatív rendelkezések alkalmazását, amelyek betartását valamely ország 

a közérdek – mint például politikai, társadalmi vagy gazdasági rendjének 

megőrzése – szempontjából döntő fontosságúnak ítél, és megköveteli a hatálya 

alá tartozó valamennyi tényállásra történő alkalmazását, függetlenül attól, hogy 

e rendelet a házassági vagyonjogi rendszerre mely jog alkalmazását írja elő. A 

közrendi klauzula emellett kimondja, hogy a rendeletben meghatározott jog 

valamely rendelkezésének alkalmazása csak abban az esetben tagadható meg, 

ha az ilyen alkalmazás nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság 

országának közrendjével. 

A probléma abban gyökerezik, hogy a rendeletjavaslat hatálya csak a 

házassági vagyonjogi rendszerekre alkalmazandó, és természetesen nem terjed 

ki a házasság érvénytelenségére (nem létezésére). A házassági vagyonjogi 

rendszert azonban maga a házasság hozza létre, és miután több tagállamban65 is 

lehetséges az egyneműek házassága, előfordulhat olyan helyzet, hogy 

joghatósági okok folytán annak a tagállami bíróságnak kellene eldöntenie az 

azonos nemű felek házassági vagyonjogi vitáját, ahol ez a jogintézmény nem is 

létezik.  

A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatnak a közrenddel kapcsolatos 

kivételt egy másik állam joga rendelkezésének figyelmen kívül hagyása céljából, 

ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét66, 

amely a megkülönböztetés minden formájának tilalmáról rendelkezik.  

Mivel a házasság érvényességét a felek személyes joga alapján kell elbírálni, 

amelynek eldöntése jellemzően személyállapoti perre tartozik, és a házassági 

vagyonjogi per önállóan is elindítható, kérdéses, hogy közrendre vagy 

közérdekre hivatkozással megtagadható-e azonos nemű házaspárok házassági 

vagyonjogi vitájának elbírálása csak azért, mert az adott tagállamban jogi 

paradoxonnak minősül. A válasz valószínűleg nemleges, hiszen a rendelet 

különben egyetemesen nem lesz alkalmazható, a kérdésre adandó válasz 

azonban jelenleg még nem látható előre. 

A rendelet ellen szólhat még az is, hogy egyre több esetben kell majd külföldi 

jogot alkalmazni, amely hosszadalmas és nehézkes lehet, és sok esetben a 

tetemes fordítási díjak miatt többletköltséggel fog járni a felek, vagy az eljáró 

fórum számára. Ezt közös európai uniós – lényeges, tagállami belső 

                                       
65 Belgium, Hollandia, Spanyolország, Svédország, Portugália 
66 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2007/C 303/01) 21. cikk: (1) Tilos minden megkülönböztetés, így 

különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. (2) A Szerződések alkalmazási 
körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő 
minden megkülönböztetés. 
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jogszabályokat tartalmazó, állandóan frissített – jól kezelhető adatbázissal67, 

továbbá jogalkalmazóknak – elsősorban bíráknak – szóló szaknyelvi és külföldi 

jog értelmezését segítő képzésekkel lehetne némileg segíteni.  

 

VII. Összefoglaló 

 

A „2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok jogainak 

érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című 2010. október 27-én 

elfogadott dokumentumban az Európai Unió Bizottság azt állapította meg, hogy a 

nemzetközi párok tulajdonhoz fűződő jogaival kapcsolatos bizonytalanságok 

jelentik azokat a főbb akadályokat, amelyekkel a polgárok mindennapi életükben 

uniós jogaik nemzeti határokon átnyúló gyakorlása során még mindig 

szembesülnek.68 Ezek túlnyomórészt a házasságok vagyonjogi hatásait 

szabályozó anyagi jog szerint és a nemzetközi magánjog szerint alkalmazandó 

szabályok jelentősen eltéréseiből adódnak, mint arra már fentiek is utaltak. 

A Róma IV. rendeletjavaslat fő célja, hogy olyan egyértelmű jogi keretet 

hozzon létre az Európai Unióban, amely magában foglalja a joghatósággal 

rendelkező bíróság meghatározását és a házassági vagyonjogi rendszerekre 

alkalmazandó jogot, valamint megkönnyítse a határozatok és jogi aktusok 

tagállamok közötti mozgását. A javaslat jelenlegi szövegezése több éves széles 

körű konzultáció és hatásvizsgálat eredményeként született meg, és célkitűzései 

csak a házassági vagyonjogi rendszerekre vonatkozó közös szabályok 

formájában valósíthatók meg. E szabályoknak azonosnak kell lenniük ahhoz, 

hogy jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosíthassanak a polgárok számára. 

Az ismertetett javaslat megfelel az arányosság elvének, mivel szigorúan a 

célkitűzések eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik. A javaslat nem 

hangolja össze a tagállamok házassági vagyonjogát, és nem érinti a tagállamok 

házassági vagyonjogi rendszereinek megszüntetéséből fakadó adóügyi 

kérdéseket sem. Várhatóan a javaslat a polgárokra egyáltalán nem ró pénzügyi 

vagy igazgatási terhet, az érintett nemzeti hatóságokra pedig csak csekély 

többletteherrel jár.69 

Szintén javára írható, hogy várhatóan nem érinti sem az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot (7. 

cikk), valamint a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot (9. cikk) az 

e jogok gyakorlását szabályozó tagállami jogszabályok szerint. Ugyanakkor 

megerősíti a Charta 17. cikkében előírt tulajdonhoz való jogot, és a pár teljes 

vagyonára alkalmazandó jog kiszámíthatóság lehetővé teszi, hogy a házastársak 

hatékonyabban érvényesíthessék tulajdonhoz való jogukat.70 

                                       
67 Jelenleg is létezik az Európai Igazságügyi Portál Jog/tagállami jog/ N-lex adatbázisa, de gyakorlati 

alkalmazásáról még kevés a tapasztalat 
68 Róma IV. rendeletjavaslat 1.1. Háttér-információk 
69 Róma IV. rendeletjavaslat 2. Konzultáció eredménye – hatásvizsgálat, 3. Javaslat jog elemei 
70 Róma IV. rendeletjavaslat 3.4. Az alapvető jogokra gyakorolt hatás 
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A joghatósági szabályok összehangolása jelentősen egyszerűsíteni fogja az 

eljárásokat, mivel közös kollíziós szabályok alapján lehetővé teszi a házassági 

vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos ügyben eljáró, hatáskörrel rendelkező bíróság 

meghatározását. A házasság felbontásával, a különválással, a házasság 

érvényesítésével vagy hagyatéki eljárás lefolytatása érdekében megkeresett 

bíróságok joghatóságának – az Unió létező vagy jövőbeni jogi aktusainak 

alkalmazásával – az e keresetekkel kapcsolatos házassági vagyonjogi 

rendszerekre történő kiterjesztése lehetővé teszi a polgárok számára, hogy 

helyzetük valamennyi vonatkozásáról ugyanaz a bíróság döntsön.71 

A kollíziós szabályok harmonizálása azáltal jelentősen egyszerűsíti majd az 

eljárásokat, hogy a tagállamok meglévő nemzeti kollíziós szabályai helyébe lépő 

egységes szabályok alapján lehetővé teszi a polgárok számára az alkalmazandó 

jog meghatározását. 

Végül pedig, a bírósági határozatok elismerésével és végrehajtásával 

kapcsolatban javasolt szabályok megkönnyítik e határozatok tagállamok közötti 

mozgását. 

Mindezekre figyelemmel azt hiszem, hogy a címben felvetett kérdést – az 

előző pontban említett problémák kiküszöbölése esetén – igennel válaszolhatjuk 

meg. 

 

 

                                       
71 Róma IV. rendeletjavaslat 4.2. Egyszerűsítés 


