Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A JEGYESSÉG
- a Polgári Törvénykönyv bevezeti a jegyesség fogalmát (266-270 cikkek);
- jegyességnek nevezzük a házasság megkötésének kölcsönös ígéretét;
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-
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A jegyesség megkötése
a jegyesség megkötésének érdemi feltételei, elvben, ugyanazok mint a házasság megkötés
feltételei illetve:
o a jegyesek szabad és személyes beleegyezése;
o a személy tizennyolcadik életévét betöltötte, vagy alapos indokolás esetében
tizenhatodik életévét betöltötte, ilyen esetben a szülők vagy a gyám beleegyezése
szükséges;
o a személy ne legyen eljegyezve mással;
o tilos az azonos neműek közötti jegyesség (jegyesség köthető egy férfi és egy nő
között);
o tilos a jegyesség a gyám és a gondozása alatt lévő kiskorú személy között;
o tilos a jegyesség egy elmebeteg és a gyenge elméjű esetében;
o tilos az egyenes ági rokonok közötti jegyesség (a szülő és gyermekei között vagy
a nagyszülő és unoka között), valamint a negyedik fokig az oldalági rokonok
közötti jegyesség (a testvérek között, a nagynéni/ nagybácsi és testvér utáni unoka
között, az első unokatestvérek között, kivétel egyes alapozott indokok esetben) ;
a jegyesség megkötése nem kötelez semmilyen formaságra és akármilyen bizonyítási
eszközzel bizonyítható (irat, tanúk stb.);
a házasság megkötése nem feltételezi a jegyességet.
Jegyesség felbontása
nem kötelez semmilyen formaságra és akármilyen bizonyítási eszközzel bizonyítható;
a jegyességet felbontó jegyes fél nem kötelezhető a házasság megkötéséhez;
mint a házassági szabadságjogok garanciája, a jegyesség felbontásáért előírt büntető
feltétel íratlan (nem vehető figyelembe egy meghatározott összeg kifizetésére vállalt
kötelezettség) ;
a jegyesség felbontása esetén, a jegyesség nevében és ideje alatt kapott ajándék
visszaadása, kivéve a rendes ajándékot. Az ajándék visszaadása természetben történik
vagy ha az már nem lehetséges, akkor gazdagodás mértékében;
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az ajándék visszaadása nem történik meg, ha az egyik jegyes halála esete miatt szűnik
meg a jegyesség;
- a jegyességet önkényesen felbontó jegyes fél, vagy aki a másik jegyest vétkesen ráveszi a
jegyesség felbontására, a házasság megkötésére tett vagy szerződtetett költségek
megtérítésére kötelezhető, abban az esetben, amikor ezek alkalmasak voltak a
körülményekhez, valamint egyéb okozott kárért.
A házasság megkötésére, a jegyesség nevében vagy ideje alatt ajándékozott dolgok
visszaadása céljából, valamint a jegyesség önkényes felbontása büntetésére fogalmazott
kereset előterjesztésére meghatározott határidő a jegyesség felbontásától számítva egy év.
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