
történeti szem le'*— ^

TANULMÁNYA  nő végleges nötartási igénye a házasság élethosz- 
szig tartó életközössegén alapszik, ennek meg
felelően ez a kötelem a házasság fogalmából is 

levezethető kötelezettség. A Mag\'ar Jogi Lexikon meg
határozása szerint „A férjnek, mint a család fejének, kö
telessége a házassági terheket viselni. A házassági terhek 
alatt a házastársaknak és gyermekeiknek összes szükség
letei értetnek, természetesen a gazdasági és társadalmi ál
lásuk követelte szükség mértékéhez képest. A férj ebből 
kifolyólag tartozik a nőt eltartani."1 Lényegében ezt fo
galmazta meg Sztehlo Koméi is: „A férfi, a ki a házasság 
megkötésénél ígéri, hogy a nőt semmi körülmények közt 
elhagyni nem fogja, ezáltal nemcsak erkölcsi, hanem jogi 
kötelezettséget is vállal arra nézve, hogy neje vagyoni lé
téről holta napjáig gondoskodni fog."2 Ezt az elvet rög
zítette a Kúria döntése, amikor kimondta, hogy „férjhez 
ment lányukat illetően a szülök tartási kötelezettségét a 
férj nőtartási kötelezettsége megelőzi”.5

A végleges nötartás a házassági kötelékből eredő jog 
volt. amelyet a házasság felbontásakor lehetett érvénye
síteni. E tanulmányban arra keresünk választ, hogy léte
zett-e a bírói gyakorlatban olyan eset, amely szerint, bár a 
bíróság a feleség végleges tartásdíjigényének helyt adott, 
a félj mégis mentesülhetett annak fizetése alól. A lényegi 
kérdéseket vizsgálva a Kúria döntései nyomán három te
rületet vizsgálunk: az érdemtelenség kérdéskörét, a felek 
között létrejött közjegyzői okiratba foglalt szerződés jó  er
kölcsbe való ütközésének eseteit, amelyek kifejezetten a 
nötartásdíj fizetésének mentesülési okaként jelentek meg, 
valamint a férj vagyonlalanságának állapotát és ezzel kap
csolatosan a szülök tartásdíj-fizetési kötelezettségét, vala
mint az annak fizetése alóli mentesülés lehetőségeit.

A nötartás szoros összefüggésben volt a vétkesség kér
désével. A nötartás ugyanis csak akkor járt a nőnek, ha 
a házasság fennállása alatt magatartása a korabeli elvárá
soknak megfelelő volt.4 Ennek szellemében kell megem
líteni a 410. számú Polgári Jogi Elvi Határozatot, amely
kimondta, hogy .....a férjétől különváltan élő feleséget
tartásdíj nem illeti meg, ha a feleség férjes nőhöz nem illő 
magaviseleté folytán a tartásdíjra érdemtelenné vált. Ez 
érvényes akkor is. ha a különválás ténye egyedül a férj 
magatartására vezethető vissza és a feleség csak a külön
válás utáni időben folytat olyan magaviseletét, amely öt 
a tartásra érdemtelenné teszi”.' A Kúria 1927-ben adta ki 
azon döntését, amely szerint, bár a felek jogerős bírói íté
let birtokában elváltnak tekintendöek. „ ...a  volt házastár
sak között a házasság meg is szűnt és azért őket egymással 
szemben a házassági kötelékből számlázó házastársi köte
lességek. így a hitvestársi hűség, nem kötelezik”, mégis a 
férj csak addig volt köteles tartásdíjat fizetni volt felesé
gének. amíg az a tartásra érdemtelenné nem vált. vagyis
.....a végleges nötartás iránti jogosítvány elenyészik, ha az
elváltán élő nő olyan magatartást tanúsít, amelynél fogva 
a házasság alatt sem tarthatna igényt eltartásra”."

Ugyanerre az elvi alapra helyezkedett Staud Lajos, aki
az előzőekkel szemben hangsúlyozta, h o g y .....erkölcsi
követelmény és a tételes joggal sem ellenkezik, hogy a 
tanás megszűnését utólag beállott érdemtelenség alap
ján is kérni lehessen".7 Az érdemtelenség tartalmi elemeit
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azonban ö sem határozta meg. Az érdemtelenség pontos 
fogalmi meghatározására később sem került sor. jogi tar
talmáról a Kúria döntéseit és a bírói gyakorlatot vizsgálva 
kaphatunk képet. Először 1928-ban, egy konkrét jogeset 
kapcsán mondta ki a Kúria, hogy „.. .a nő végleges tartás- 
díjra csak akkor válik érdemtelenné, ha súlyosabb meg
ítélés alá eső jogtalan cselekményt követ el volt férjével 
szemben, vagy pedig mcgátalkodottan erkölcstelen életet 
folytat". így a grémium elé került esetben, amikor a volt 
feleség szűkös anyagi viszonyai miatti elkeseredésében 
gazembernek nevezte volt férjét, a bírák arra a döntés
re jutottak, hogy a nő cselekménye még nem merítette 
ki az érdemtelenség tartalmi elemeit, így öt a nötartástól 
nem fosztották meg.* Eszerint az érdemtelenségnek két. 
esetleg külön fennálló tartalmi kritériuma volt, úgymint 
egyrészt a férj ellen elkövetett bűncselekmény, konkrétan 
súlyosabb megítélés alá eső jogtalan cselekmény, más
részt az erkölcstelen életmód minősített esete. A későbbi 
kúriai gyakorlat is azt mutatta, hogy a bírák az egyes jog
esetek kapcsán ennek a két kritériumnak való megfelel
tetést vizsgálták. Az erkölcstelen életmódra, viselkedés
re történt hivatkozások sorát azzal az 1928-ban tárgyalt 
jogesettel kezdjük, amelyben a korábbi férj volt felesége 
azon tettét, hogy „...bánatosan megjegyezte a Kiskomé- 
dia előadásán, hogy ö is hasonló helyzetben van, mint a 
színpadon szereplő impotens férfi felesége”, férje impo
tenciáját híresztcltc volna. A bíróság döntése értelmében a 
nőt kijelentésében csak az elkeseredés vezette, és „...nem 
akarta az alperest erkölcsi értékében csorbítani", vagyis 
az érdemtelenség nem állt fenn.'' 1929-ben az érdemtelen
ség fogalmi kritériumai közül a „megátalkodott erkölcs
telen élet” elemét bővítették azzal a kitétellel, hogy .....
míg a nő szeméremérzetét és tisztességét súlyosan érintő 
magaviseletét nem tanúsít”, addig a nötartásdíj megillette 
öt. Ezen tételnek megfelelően a Kúria nem állapította meg 
az érdemtelenséget és elutasításra került a volt félj kerese
te, amelyben hangsúlyozta, hogy öt volt felesége..... úton
útfélen valótlan kijelentésekkel meghurcolja, az a híresz
telése, hogy férjétől egy fillér nélkül távozott, holott nagy 
értéket vitt magával. A tartásdíjat [...] végrehajtás kérése 
nélkül soha meg nem kapta, és hogy az alperes (volt férj) 
olyan büntetendő cselekményt követett el, amelynél fogva 
századosi rangját nem tarthatta volna meg, ha a felperesnö
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a feljelentéstől könyörületből el nem áll, az érdemtelenség 
fogalmát nem meríti k i."10

1930-ban merült fel az érdemtelenség fogalmi kritériu
mának második mozzanata, a bűncselekmény, illetve sú
lyosabb megítélés alá eső jogtalan cselekmény elkövetése, 
mint a tartási kötelezettség alóli mentesülés jogcíme. Ez 
évben a volt férj azzal fordult a bírósághoz, hogy érdem
telenség címén fosszák meg volt nejét a nötartásdíjtól. 
Csatolta a hatóságnak azon okiratot, amely igazolta, hogy 
volt felesége ellen csalás miatt büntetőeljárást indítottak. 
A Kúria döntése alapján azonban az eljárás megindítása 
még nem elegendő indok, hogy érdemtelenség jogcímén 
a nötartásdijat megvonják. Ráadásul az eljárás alá vont 
személyt a bíróság csalás vádja alól fel is mentette. Így a 
volt férj tartási kötelezettsége továbbra is fennmaradt.11 Az 
említett esetben bár bűncselekmény alapos gyanúja miatt 
eljárás indult, a cselekményt nem a volt férj ellen követ
te el a gyanúsított. Ezzel szemben a Kúria elé 1932-ben 
került jogeset alapján a volt feleség korábbi férjét bántal
mazta úgy, hogy „ ...a  felperesnö az utcán ernyőjével az 
alperest megütötte, és a járásbíróságnál feljelentette". Az 
érdemtelenség tartalmi elemeit magában hordozó eset
ben a Kúria még mindig a volt feleség oldalára állt, mikor 
annak „beteges, ideges" természetét akceptálta, valamint 
döntésénél figyelembe vette azt a tényt is. hogy a volt férj 
a megítélt tartásdíjat nem fizette. Mindezen körülmények 
alapján a Kúria kimondta, hogy a feleség cselekménye 
nem volt olyan súlyos, hogy öt a férj keresetlevelében 
meghatározott érdemtelenségjogcímén a tartásdijtól meg
fosztotta volna.12 Ugyanezen évben mondta ki a Kúria, 
hogy „...a puszta szóbeli sértések, a férj meghurcolása, 
kivált, ha menthetők, akkor sem alkalmasak érdemtelen
ség jogcímén a tartásdíj megvonására” , ha a férj kerese
tében hangsúlyozta, hogy felesége tettét vele szemben 
súlyosabb megítélés alá eső jogtalan cselekményként ha
tározta meg.13

A Kúria döntése értelmében a társadalom külön körét 
képezték a művészek, így a köztük lévő nő azon cselek
ményét, hogy koccintás közben a férfiakat letegezte, sőt 
egyiküket homlokon csókolta, nem ítélte olyan súlyosnak, 
hogy érdemtelenség címén a nötartásdijat megvonja.14 
Staud Lajos elvi tételét támasztotta alá a praxis oldaláról a 
Kúria 1931 -ben hozott döntése, amelyben kimondta, hogy
..... érdemtelenség alapjául szolgál a nőnek olyan vétkes
cselekménye is. amely, ha a télek közti bontó perben meg
állapítást nyer, a feleséget nőtartási igényétől megfosztotta 
volna."15 Az ítélőtábla is hasonlóan fogalmazott, amikor 
kimondta, hogy érdemtelenség címén elvesztette a nő a 
tartásra való igényét, h a ..... az életközösség megszünteté
se után a férj olyan tények tudomására jut, amelyek miatt 
a házassági életközösség megszakítására maga részéről is 
jogosult lett volna, továbbá abban az esetben, hogyha a nő 
[ . .. j házastárshoz nem illő, a házastársi kötelességet szán
dékosan és súlyosan sértő magatartást tanúsít."10

Az eddig bemutatott példák azt igazolták, hogy a Kú
ria inkább a volt feleség javára ítélt, és nehéz helyzet ele 
állította a volt férjeket, illetve azok ügyvédeit, hogy olyan 
érdemtelenség! okokat találjanak, a volt feleség olyan tet- 
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alapján a nőtartásdíj fizetése alóli mentesülést a Kúria íté
letében kimondhatta volna.

A következőkben olyan jogeseteket mutatok be, ahol 
a legfelsőbb grémium már megalapozottnak találta a félj 
keresetét és a volt feleség ellen hozott ítéletet. Az érdem
telenség erkölcsi alapokon való meghatározottságát álla
pította meg a Kúria 1932-ben, amikor több tanú állítására 
alapozva elfogadta azon tényt, hogy a volt feleség albérle
tében szerelmi viszonyt ápolt, és nem a volt férjével: „az 
albérlőjével csókolózott, vele egy ágyban feküdt és az al
bérlőnek akkor is volt a nő lakásához kulcsa, amikor az 
albérleti viszony megszűnt. Az albérleti viszony megszű
nése után is meglátogatta a nőt és csak este kilenc óra táj
ban távozott el tőle... A nő nevezettel éveken át szerelmi 
viszonyt tartott fenn és ezt a viszonyt a női szeméremérzet 
legelemibb követelményeinek szem elöl tévesztésével, 
leplezetlenül folytatta, tehát a női tisztességei súlyosan 
sértő, erkölcstelen magaviseletét tanúsított...” A Kúria a 
nötartási díjat megvonta. Ezen felül a gyámhatóság a gyer
mekek nevelésére sem találta alkalmasnak az asszonyt.17

Ugyancsak ebben az évben és ugyancsak az elégtelen 
erkölcsi magaviselet miatt mondta ki a Kúria az érdemte
lenséget. A legfőbb hazai ítélő fórum azt is hangsúlyozta, 
hogy ebben az esetben irreleváns, „...közömbös, hogy a 
férj a maga részéről szintén hasonló erkölcstelen viselke
dést tanúsít, mert ennek a kérdésnek a vizsgálata csak a 
felek házassági viszonyában jelentkező vétkességnek a 
kérdésével függ össze...”, hiszen a kereset szempontjából 
a nő viselkedése, magatartása volt a meghatározó.IB 1933- 
ban is a volt feleség hasonló magatartása miatt ítélte meg 
a Kúria érdemtelenségjogcímén a nőtartásdíj fizetése alóli 
mentességet a volt férjnek. Ugyan a volt feleség elismerte, 
hogy „...1932. október 9. napjától ugyanezen év novem
ber 9. napjáig terjedő időben egy férfival Budapesten egy 
albérleti lakásban egy ágyban aludva együtt lakott és ezzel 
nemi viszonyt folytatott." Tehát „...nem  szolgálhat a nő 
mentségéül az a körülmény, hogy ágyasa őt feleségül kér
te és el isjegyezte.” |g

A Ht. életbelépésével a korábban kizárólag szentségnek 
számító, egyházi eljárásrendhez kötött házasság intézmé
nyét a polgári jogi szerződések szintjére helyezték. Már
pedig, ha két fél között a házasság, mint szerződés jöhetett 
létre, arra a polgári jog szabályai értelmében vonatkozott 
minden olyan feltétel, amely egyéb szerződéskötésekre 
is érvényes volt. A házasság, mint szerződés specialitása 
annak megkötésében, felbontásában, valamint egyes jog
hatásainak érvényességben keresendő. Már viszonylag 
korán felmerült a kérdés, vajon a házasfelek szerződésileg 
rendelkezhetnek-e a nőt megillető tartásdíjról, és ha igen, 
milyen kritériumok mellett.21' Ezt a kérdéskört vizsgálta 
meg 1905-ben Nötartás című cikkében Mandel Pál.21 Ál
láspontja szerint hibás volt a Kúria azon döntése, misze
rint „Ha a házasfelek azt célozzák, hogy a férj neje részére 
abban az esetben is külön tartást adjon, vagy megfelelő 
tartásdíjat fizessen, ha különélésre okot nem szolgáltatott, 
szükséges, hogy a tartásdíjnak a férj részéről való feltétlen 
fizetés kifejezetten kikötessék.”22 Azt ö is elfogadta, hogy 
a válást követő időszakra a férj már a bontópert megelő
zően köthetett feleségével szerződést a tartásdíj fizetésére.



de annak joghatálya csak és kizárólag a házasság felbon
tását kimondó ítélet jogerőre emelkedése utáni időszakra 
vonatkozhatott.

F.zt az elvet rögzítette a Ht. 92. §-a is. amely kimondta, 
hogy a felek a végleges nötartásra nézve szabadon meg
egyezhetlek. és a nő le is mondhatott arról.15 Ennek lé
nyegi eleme, hogy a feleknek előbb el kellett egymástól 
válniuk, mert a nötartásdíj csak akkor járt a nőnek. Ab
ban az esetben, ha felek csak külön éltek, de nem váltak 
el, Mandel szerint a feleség nőtartást még a közjegyzői 
okiratba foglalt szerződés alapján sem követelhetett ma
gának.'5 Álláspontja értelmében pedig „...szerződések 
nem köthetők hatályosan a jogrend ellenében, contra ho
nos mores. A házassági jogunk szerint az. hogy a nőnek az 
életközösséget a férj által előidézett kényszer vagy bírói 
határozat nélkül megbontani nem szabad, erre tehát díjat 
nem igényelhet és ennek kikötése turpis causa."25 Ugyan
csak lehetetlenségnek tartotta Grosschmid a nőnek ilyen 
rendelkezési jogát a bontóper megindítása előtt.26

Azt már eleink is polgári jogi elvként rögzítették, hogy 
a jó  erkölcsökbe ütköző szerződést a jog nem védheti. Ezt 
fogalmazta meg a 458. számú polgári jogi elvi határozat 
is. amikor kimondta, hogy „abban az esetben, ha vala
mely szerződésszerű megállapodás a jó  erkölcsökbe való 
ütközés miatt nem részesülhet bírói oltalomban, a meg
állapodás előtti állapotot kell helyreállítani”.27 Azon eset
ben. amikor a felek a törvényi előírásoknak megfelelően 
a házastársak közötti megállapodást közjegyzői okiratba 
foglaltatták, a Kúria a felek között létrejött szerződést még
is jó erkölcsbe ütközőnek tekinthette. Ennek oka, hogy a 
felek többek között a házasság közös megegyezés alapján 
való felbontásában egyeztek meg. a Ht. ezzel szemben a 
házasság felbontását kizárólag a vétkességi alapon enged
te meg.2* Gyakorlati példánkban a felek a Ht. szabályainak 
megfelelően házassági bontóper során szüntették meg a há
zassági életközösséget. A férj azt a kötelezettséget is önként 
vállalta, hogy feleségének havi 50 korona tartásdíjat fizet, 
amíg újból házasságra nem lép, annak ellenére, hogy a bí
róság a feleség vétkességét állapította meg. 1918-ban a férj 
újabb keresetet adott be a bírósághoz, hogy őt a tartásdíj 
fizetése alól mentesítsék. A bíróság a keresetet elutasította, 
hivatkozva arra, hogy „a felek között 1916. aug. 4-én létre
jött közjegyzői okirat tartalmából megállapíthatóan olyan 
egyezség létesült, amely szerint a házastársak kijelentették, 
hogy az együttélést megszüntették, egymástól válni kí
vánnak. és a nő kijelenti, hogy a válóper lefolytatása elé 
akadályt nem gördít".2’’ Ezek alapján a bíróság megállapí
totta. hogy a felek lényegében közös megegyezés alapján 
kívánták a házasságukat felbontani, valamint „a közjegy
zői okirat tartalmából az állapítható meg. hogy az alperes 
(félj) az egyezségben megállapított fizetések teljesítését 
az ö vétkességére tekintet nélkül kötelezte”.

Mindezek alapján a bíróság a korabeli joggyakorlatnak 
megfelelően helyesen állapította meg, ..a félj, volt nejének 
vétkességére, mint jogszüntetö körülményre sikerrel csak 
akkor hivatkozhatna, ha öt nem terhelné a jó erkölcsökbe 
ütköző magatartás. De ha -  mint jelen esetben is -  a há
zasságnak bontó ok nélkül, közös megegyezés útján való 
felbontása, tehát erkölcstelen cél megvalósítása érdeké-
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ben vállalt a másik féllel szemben tartási kötelezettséget, 
a méltányosság követelményeinek és az erkölcsi jó  érzés
nek megsértése nélkül nem követelhető, hogy eme kötele
zettség teljesítése alól a nőnek csak mesterséges bontó ok 
alapján, önként vállalt, tehát csak képzelt, valójában fenn 
nem állt vétkessége címén mentesítsék.”30 Amit az említett 
jogeset kapcsán külön ki kell emelni, a bíróság a közjegy
zői okiratba foglalt, házastársak között létrejött szerződés 
egyes elemeit nem vizsgálta külön, hanem egységesen ál
lapította meg a jó  erkölcsbe való ütközést. Ezzel szem
ben -  miután a szerződés nötartásdíj fizetésére vonatko
zó része jogszabályba nem ütközött, semmilyen hibában 
nem szenvedett , a bíróság ebben a kérdésben érvényes
nek tekinthette volna azt. 1928-ban a Kúria megerősítette 
azt az elvet, miszerint a házastársaknak a házasság közös 
megegyezéssel történő felbontására tett, közjegyzői ok
iratba foglalt nyilatkozata a jó  erkölcsbe ütközik. Ebben 
az esetben is a szerződés második elemét, azaz a feleség 
nőtartásdíjról való lemondását nem találta különválaszt- 
hatónak a szerződés első részétől, így azt a bíróság nem 
fogadta el.31 Ezen felsöbírósági gyakorlat mintegy se
gédkezet nyújtott a férjeknek abban, hogy bár látszólag 
gálánsán, közokiratba foglaltan kötelezettséget vállaltak 
feleségük tartásdíjának fizetésére, mégis mentesülhettek 
ennek fizetése alól. A Kúria először 1929-ben mondta ki, 
hogy „a házasságnak közös megegyezéssel való felbontá
sára vonatkozó megállapodás és az annak biztosítására tett 
vagyonjogi kikötés semmis” . Mindemellett elfogadta azt, 
hogy „a tartásdíjnak a házasság felbontása után az erede
tileg semmis szerződés alapján hosszú időn át fizetése és 
ennek elfogadása s felek között az érvényes szerződés jel
legét vette fel, és így az eredeti semmisség megszűnt”.32 Itt 
jelent meg először a Kúria azon álláspontja, amelynek ér
telmében egy szerződést részlegesen, egyes elemei tekin
tetében is lehet semmisnek tekinteni. Ugyancsak megál
lapította a Kúria, hogy azon esetben, amikor a házasfelek 
kifejezetten a nötartásdíj fizetésére kötöttek szerződést, az. 
még akkor sem volt jó  erkölcsbe ütközőnek tekinthető, ha 
a férj kötelezettséget vállalt arra, hogy felesége vétkessé
gének bírói megállapítása esetén is fizeti a tartásdíjat.33

A végleges nötartásdíj mentesülése alóli lehetőség a 
félj részére annak vagyontalansága, hiszen elsődlegesen 
az. ö kötelezettsége volt a nötartásdíj fizetése. A Kúria már 
a 19. század végén kialakította azt az álláspontját, hogy a 
nő rendszerint csak a volt tétjétől követelhetett tartást. Ezt 
az. elvet alkalmazta 1926-ban hozott döntése esetében is, 
amikor kimondta, hogy „az anyagi jog szerint a nőnek az 
eltartására elsősorban a férj van kötelezve [...]. Közöm
bös, hogy a férj az ingatlanait a gyennekeire ruházta, mert 
mindaddig, amíg a félj, jóllehet végrehajtás útján, a nö
vel szemben tartási kötelezettségének eleget tesz, az anya 
gyermekei ellen a törvénynél fogva avagy azért, mert a 
fizetésre kötelezett vagyonát a gyennekeire ruházta, tar
tásdíj iránti igénnyel fel nem léphet.”34 Az anyagi jognak 
megfelel tehát a fellebbezési bíróságnak az a döntése, 
amellyel a nőt gyermekeivel szemben támasztott tartásdíj 
iránti kérelmével elutasította.

A Ht. kimondta, hogy a férjnek társadalmi állásának 
megfelelően kell feleségét eltartania. Volt-e lehetősége a



feleségnek arra, hogy férje vagyontalansága esetén valaki 
mástól követelje a törvény által biztosított nötartásdíjat? 
Már a századfordulón kimondta a Kúria, hogy abban az 
esetben, ha a félj vagyontalan, de feleségét apja engedé
lyével vette el, és annak házába vitte, valamint az ifjú félj 
a szülői vagyont gyarapította munkájával úgy, hogy nekik 
dolgozott, és az önhibáján kívül különélésre kényszerűen 
feleség vagyontalan és keresőképtelen, úgy a nő apósát is 
terheli a nötartási kötelezettség.35 Három évvel később a 
Kúria újabb korlátot állított fel, amikor kimondta, hogy 
az após esak addig kötelezhető fia helyett a nötartásdíj fi
zetésére. am íg.....a fiú tevékenységét az apai vagyonnak
megmunkálásában és annak gyarapítására érvényesíti”.36 
Ugyanezt az elvet rögzítette a Kúria 1904-ben is, de már 
„.. .állandóan követett bírói gyakorlat” alapján fogalmazta 
meg döntését.37 A Kúria 1927-ben hozott döntése értelmé
ben a volt feleség apósát akkor is terheli a nőtartásdij-fi- 
zetési kötelezettség, ha az előzőekben meghatározottakon 
túl a nő férje hősi halált halt és nem maradt utána semmi38 
1928-ban ugyancsak megerősítést nyert a szülők tartási 
kötelezettsége, amikor a Kúria kimondta, hogy..... a szü
lök üzletében fizetés nélkül alkalmazott alperes férj fele
ségének nötartásdíjáért a szülők is felelősek, ha a házasság 
a szülők beleegyezésével köttetett”.31'

Nötartásnál állandó gyakorlat volt. hogy az atyja üz
letében vagy gazdaságában ingyenesen dolgozó férjnek, 
illetve természetes atyának atyját egyetemleges kötele
zettséggel marasztalták, ha a férj önálló vagyonnal vagy 
keresettel nem rendelkezett. Az Ítélőtábla P.IX.416/1929. 
számú határozatával új gyakorlatot kívánt megvalósítani. 
Kimondta, hogy „nem lehetett helyet adni felperes egye
temleges marasztalásra irányuló kérelmének azért, mert 
jogszabályaink értelmében alperes csak másodsorban, 
mintegy kezesként tartozik felelősséggel arra az esetre, ha 
felperes követelése alperessel szemben a kényszervégre
hajtás során kielégítést nem nyert". Nyilván az MMT. ha
tása ez, mert a 262. íj-ban kimondta, hogy a szülő „kezes 
módjára felel".'1" Ezzel szemben mondta ki a Kúria 1932- 
ben hozott döntésével, hogy bár a férjjel együtt a feleség 
megfelelő nagyságú tanyán gazdálkodott, amelyből önálló 
jövedelemre tettek szert, ezt a tanyát a férj a szüleitől csak 
használatra kapta. Ezért a feleség a nötartás díjának fize
tése tekintetében „...alperes szülei egyetemlegesen felel
nek".'" Elutasításra került a volt feleség nötartásdíj meg
állapítása iránti keresete, mert „a szülő bizonyítani tudta, 
hogy gyermeke házasságát annak megkötése alkalmával 
ellenezte, illetve amennyiben arról később értesült, azt 
helytelenítette és az ellenkezésre, illetve helytelenítésre a 
nő előéletére való tekintettel alapos oka volt".43 A Kúria a 
következő eset kapcsán a férj tevékenységének mértékét 
emelte ki a nötartásdíj megállapítása kapcsán, mert „...a 
nötartásdíj a férj szüleivel szemben esak akkor érvénye
síthető. ha az önálló vagyonnal nem bíró fiú tevékenysé

gét egészen vagy túlnyomó részben a szüleinek gazdasá
gában. üzletében, vagy vállalkozásában fejti ki, és ezért 
megfelelő díjazásban nem részesül". Ebből következtetett 
a Kúria, hogy amennyiben a volt férj csak egy meghatáro
zott összeg erejéig dolgozott szüleinél, általában azonban 
más munkáltatónál végzett munkát, úgy a feleség apósától 
nötartásdíjat nem követelhetett.43 1933-ban már egyértel
művé vált, hogy bár a férj anyjánál dolgozott, nötartásdíj 
fizetésére mégsem kötelezhető, hiszen tevékenységét te
kintve „alkalmazásban van anyjánál és önállóan, a saját 
maga részére fejti ki munkaerejét”, vagyis anyja fizetést 
biztosított fiának, annak munkájára tekintettel. Márpedig 
ezen esetben a fiú önálló jövedelemmel rendelkezett, így 
e körülmény a Kúria döntése alapján mentesítette a félj 
anyját a nötartásdíj fizetési kötelezettség alól.44

A fenti bírói gyakorlatot vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy minden esetben szükség volt a férj vagyontalansá- 
gára. az apa beleegyezésére a házasságba, az apa hozzá
járulására, hogy fia a feleségét a szülői vagyonba, házba 
vigye, valamint arra, hogy a fiú egész tevékenységét a 
szülői vagyon megmunkálásában, annak gyarapításában 
végezze, s végül, hogy a különélésre kényszerült nő va
gyontalan legyen. Felmerülhet a kérdés, hogy a szülők tar
tási kötelezettsége miért jelent meg menyükkel szemben. 
Alföldy álláspontja szerint a megoldást a kötelmi jog alap
elvei segítenek megtalálni, mivel a fent említett feltételek 
közül kettő esetében is a szülői belegyezést hangsúlyoz
ták, így a szülő hallgatólag belegyezett abba, hogy a há
zasság ideje alatt a fiú családjának gondját viseli.45 A há
zasság felbontását követően azonban ilyen kötelezettség 
automatikusan nem terhelte a szülőket. A Kúria döntése 
jellegében inkább arra a kitételre alapozódott, hogy a fiú 
munkájával, egész tevékenységével a szülői vagyont gya
rapította, önálló keresményre nem tett szert. így a Kúria a 
tartásdíjat abból az értékből állapította meg, amelyet a fiú 
munkája képviselt.

A bemutatott példák is igazolják, hogy a bírói gyakor
lat a 20. század harmincas éveire kiforrottá vált a végleges 
nőtartás kérdésében. Kialakult, hogy ki és milyen felté
telek mellett lehetett végleges nötartásra kötelezett, vala
mint, hogy milyen módon, mikor szűnt vagy szűnhetett 
meg a volt férj nötartásdíj-fizetési kötelezettsége. Körvo
nalazódott az ítélkezésben, hogy mikor válik a nő érdem
telenné a nötartásdíj megállapítását kimondó jogerős bírói 
ítéletet követően, és az érdemtelenség fogalmának mely- 
elemeit kellett vizsgálnia a bíróságnak a konkrét esetek
ben. Bár a férj a bírói gyakorlatnak köszönhetően mente
sült a végleges nötartásdíj fizetése alól, helyette azonban a 
bírói gyakorlat más kötelezetteket állított a férj szüleinek 
személyében. Természetesen a Kúria ezen esetekben is 
konkrét kritériumok vizsgálata alapján ítélte meg a nőtar- 
tásdíj fizetési kötelezettséget, vagy mentesítette a szülőket 
annak fizetése alól.
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Konc /., Ibolya K atalin

Dic Befreiung von dér cndgültigen Frauenuntcrhaltszahlung in dér Praxis dér Curia 
in dér ersten Halfte des 20. Jahrhunderts

_____________________ Jog
lörténeti szemle ̂ J

(Zusammenfassung)
Eine dér gröBten Errungenschaften war im Privatrecht am 
Endes des 19. Jahrhunderts in Ungam war die Einfuhrung 
dér staatlichen Éhe. GemáB dér neuen Regelung wurde die 
Scheidung dér Éhe möglich, die ein neues Rechtsinstitut, 
den Frauenuntcrhalt mit eingeführt hat. Zűr Zahlung des 
Frauenunterhalts war dér ehemalige Ehemann verpfiichtet 
an dér Ehefrau. dic an dér Scheidung keine Schuld trag. 
Die Rechtspraxis schaffte abcr Möglichkeiten. auf dérén 
Grundlage dér gcschiedene Ehemann von dér Zahlung des 
Frauenunterhalts befreit werden konnte. In diesem Aufsatz

werden die wichtigsten Fragen untersucht und anhand dér 
Entscheidungen dér Curia drei Gebiete behandelt, so die 
Frage dér Unwürdigkeit, die Falle dér Sittenwidrigkeit des 
Vertrages in einer notariellen Urkunde zwischen den Ehe- 
partner, die ausdrücklich als Ursachc dér Befreiung von 
dér Zahlung des Frauenunterhalts in Erscheinung treten, 
des Weiteren dér Zustand dér Mittellosigkeit des Eheman- 
nes und in diesem Zusammenhang die Unterhaltspflicht 
dér Éltem, sowie die Befreiung von dér Zahlungspfiicht 
in diesem Fali.
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