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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS
A köznyelvben a házassági szerződés kifejezést használják (amely azonban nem
azonosan fedezi az élettársi szerződés szabályozását).
Az új Polgári Törvénykönyv meghatároz három fajta házassági rendszert:
1. közösségi jogi rendszer,
2. szétválasztási vagyonjogi rendszer,
3. egyezményes közösségi rendszer
- A közösségi jogi rendszertől eltérő más jogi rendszer kiválasztása (amely a
törvény által egyedül volt megengedett), egy házassági szerződés megkötésével
történik: gyakorlatilag a felek áttérnek a közösségi jogi rendszertől az
egyezményes közösségi rendszerhez, vagy kiválasztják a szétválasztási
vagyonjogi rendszert,
- A házassági szerződést közjegyző által hitelesített okiratban lehet megkötni,
mindegyik fél hozzájárulásával, amelyet személyesen vagy hiteles különleges
meghatalmazással meghatalmazott által kell kifejezni, és a szerződés szövegét
előzetesen kell meghatározni. Ezek a rendelkezések megszegése magával
vonja az okirat érvénytelenségét.
- A házassági szerződés megköthető:
- a házasság megkötése előtt (és ebben az esetben csak a házasság
megkötése időpontjától kelt hatást)
- a házasság ideje alatt (és akkor csak a felek által meghatározott
időpontban kelt hatást, vagy, annak hiányában, a szerződés megkötése
napjától);
A házassági szerződés tárgya
- Az házassági szerződés tárgya az együttélés rendszer meghatározása, amelyet
a házastársak válasszák, mint a házassági jogi rendszert
- A házassági szerződés a házassági törvényre vonatkozó rendelkezéseinek kell
megfeleljen, kivéve a törvény által előírt különleges helyzetet; ellenkező esetben,
a szerződés érvénytelen;
- A házassági szerződés által nem szeghető meg a minden házassági rendszerre
vonatkozó jelentős közös rendelkezések;
- Nem érintheti meg a házastársak közötti egyenlőséget, a szülői felügyeletet
vagy a törvényes örökségi továbbítást.
Az elosztás előtt egy vagy több közös javak elvitele joga
- A házassági szerződés alapján a felek megegyezhetnek abban, hogy a túlélő
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házastárs elvegyen fizetés nélkül, az örökségi elosztás előtt, egy vagy több javat
a közös javak közül, amelyet a közös tulajdonban (tulajdonjog egy osztatlan
vagyonra) vagy társtulajdonba birtokoltak.
Meghatározható mindegyik házastárs javára, vagy csak az egyik házastárs
javára;
Hatálya alá nem tartozik az adomány (a leszármazottak és a túlélő házastárs
kötelezettsége, hogy a hagyatéki tömeghez hozzák azokat a javakat, amelyet az
elhunyt nekik adományozott), csak a leszállítási ajándékozás (bírósági határozat
alapján korlátozás az elhunyt személy döntése a vagyona ajándékozása, ha
ezzel egyes örökösök hagyatéki tartalékára hatott);
Ez a rendelkezés nem érinti a közös hitelezők jogait, hogy kövessék, még a
házassági szerződés megszűnése előtt, a rendelkezés tárgyát képező javakat;
Alkalmazhatatlanná válik, mikor a házastársak élete idején a közösség
megszűnik, amikor a kedvezményezett házastárs a rendelkező házastárs előtt
hal meg, vagy amikor azok ugyanakkor elhunytak, vagy amikor a javak, amelyek
a tárgyát képezték értékesítve lettek a közös hitelezők kérésére;
A rendelkezés végrehajtása természetben, vagy ha ez nem lehetséges, annak
egyenértékével történik.

A házassági szerződés nyilvánossága
- Hogy harmadik személlyel szemben érvényesíthető legyen, a házassági
szerződés bejegyzésre kerül az Országos közjegyzői Könyvbe;
- A házassági szerződés hitelesítése után a házasság ideje alatt, vagy a házassági
anyakönyvi kivonat átvétele után (az anyakönyvi hivataltól), a közjegyző, a
szerződés egy példányát, hivatalból, a következőknek megküldi;
o a házasság megkötése helye szerinti anyakönyvi hivatalhoz, a
házassági kivonatba megjegyzés beírása céljából.
o A Házassági rendszert nyilvántartó országos közjegyzői könyve;
o Egyéb hirdetési könyvek - figyelembe véve a javak természetét, a
házassági szerződést a telekkönyvbe is bejegyzésre kerül, a
cégbírósághoz, valamint a törvény által előírt egyéb hirdetési naplóba
(mindezek esetében, a hirdetési formalitások nem teljesítését nem
fedezi a Házassági rendszert nyilvántartó országos közjegyzői könyvbe
való bejegyzése);
Ezek a rendelkezések a hirdetési formalitások teljesítése kérése jogát nem zárják
ki akármelyik házastárs részére;
- Akárki átnézheti az Országos nyilvántartó Közjegyző könyvet, és törvény szerint,
bizonylati kivonatot kérhet, anélkül hogy valamely érdekét igazolja;
- A házassági szerződés nem lehet ellentétes harmadik személlyel szemben,
annak az egyik házastárssal megkötött okiratokra vonatkozóan, ha az említett
hirdetési formalitásokat teljesítették, vagy a harmadik személy, aki azt más úton
ismerte. Ez azt jelenti, hogy amikor a házassági rendszerre vonatkozva egy
titkos okirat létezik, ilyen esetben az okirat csak a házastársak között kelt hatást,
és nem lehet ellentétes harmadik személlyel szemben, csak olyan helyzetben
amikor bebizonyítható hogy a harmadik személy ismerte ez okirat tartalmát,
amelyre a hirdetési formalitásokat nem volt teljesítették.
- A házassági szerződés nem lehet ellentétes harmadik személlyel, az általa és az
egyik házastárs közötti, a házasság megkötése előtti szerződésre vonatkozóan
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A házassági szerződés megkötése
- A házassági szerződés a házasság megkötése előtt módosítható, annak
megkötésére előírt ugyanolyan körülményekben
- A házassági szerződésre vonatkozó hirdetési és illetve megtámadhatatlani
rendelkezések alkalmazhatók.
Kiskorú által megkötött házassági szerződés
- A 16 életévét betöltő kiskorú és alapos indokok miatt, az orvosi vélemény alapján
és a törvényes védelmezője beleegyezésével, házasságot köthet, és csak a
törvényes védelmezője belelegyezésével és a gyámügyi bíróság engedélyével
házassági szerződést köthet vagy módosíthat.
- A beleegyezés vagy engedély hiányában a kiskorú által megkötött szerződés a
törvény által előírt feltételekben érvénytelenítő,
- Az érvénytelenítés iránti keresetet csak a házasság megkötésétől számított egy
év után lehet megfogalmazni.
A házassági szerződés érvénytelensége
- Abban az esetben, amikor a házassági szerződés semmis vagy érvénytelen, a
házastársak között a közösségi jogi rendszert kell alkalmazni, anélkül hogy a
jóhiszemű harmadik személyek által szerzett jogait érintse.
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