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Koncz Ibolya Katalin

A hitbér mint a rendi és 
a polgári korszak 

magánjogi jogintézménye

A  hitbér a magyar magánjog szokásjogban gyöke
rező, a törvényes jogban rögzített, évszázadok óta 
fennálló intézményrendszere. Kevés jogintézmény 

tudta -  jellegváltással ugyan -  mind a rendi, mint a polgá
ri társadalom igényeit kielégíteni. Még a 19. század végi 
magánjogi kodifikációs folyamat alatt is az az álláspont 
alakult ki, hogy a magyar polgári törvénykönyv tervezeté
ben a házassági vagyonjogi részben önálló intézményként 
kívánták szabályozni.1 Már az Aranybullában is külön ne
vesített jogintézményként jelent meg.2 Ha elfogadjuk azt 
a nézetet, hogy az Aranybullában többek között írásbeli 
megerősítést és uralkodói szentesítést nyertek a már mű
ködő jogintézmények, kivívott privilégiumok, akkor azt is 
akceptáljuk, hogy a hitbér intézménye is évtizedek, évszá
zadok óta szerves részét képezte a korabeli jogrendszer
nek. Ezt erősítették meg a Werbőczy Hármaskönyvében 
foglaltak is, hiszen az országbíró maga fogalmazta meg 
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műve bevezetőjében, hogy a már gyakorlatban élő szo
kásjogot kívánta összegyűjteni.3 Hazánk jogtörténetében 
a hitbér intézménye a 19. századi magánjogi kodifikációs 
törekvések időszakáig fennállt, a magánjogi tervezetek vi
tája során csak az alapformáját kívánták kiiktatni, míg az 
írott hitbért továbbra is fenn kívánták tartani.4

A törvényes hitbér tekintetében az első autentikus 
forrás, ahol a fogalom meghatározására választ kapunk, 
Werbőczy Tripartituma, ahol a következőket olvashatjuk: 
Hitbér: S ez nem egyéb, mint a mit a feleségnek szű
zessége vesztéseért és elhálásáért a férjnek javaiból ad
nak.”5 Másrészt Werbőczy hangsúlyozta, hogy „A honnét 
tudnunk kell, hogy a hitbér, országunk régi és törvényerő
re emelkedett szokása szerint, a törvényesen férjhez adott 
nőknek díja, a melyet a férjek fekvő jószágaiból és birtok
jogaiból, s állásuknak megfelelően házassági kötelessé- 
gűk teljesítése fejében szokás nekik adni.”6

A korszakban a házasság beteljesedését még nem te
kintették megvalósultnak a házasságkötési akarat és a 
szertartás létrejöttével, szükséges feltételként határozták 
meg a házassági életközösség megkezdését, vagyis az el- 
hálást. Ezért jelent meg a hitbér feléledésének feltétele
ként a „matrimonii comsummatio” és a házastársi hűség. 
A hitbér e kettős feltétele évszázadokon keresztül megma
radt, bár az egyes szerzők hol az egyik, hol pedig a másik 
kitételt hangsúlyozták fontosabb elemként.

A 19. századi gyakorló jogászok közül Schaurek vé
leménye szerint „A hitbér, mint tudjuk, a hitvesnek meg-
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jutalmazása a házassági tartozás teljesítéséért.” „...min- 
denekfelett etikai jelentőségű intézmény.” „Kitüntetése, 
jutalomra érdemesítése a feleségnek, mint aki hitvesi 
vonzalommal készségesen eleget tett a házasélet egyik 
legfőbb parancsának: a matrimonii comsummationak ”7 
Nézetét osztotta Knorr is.8 Ezt a meghatározást fogalmaz
ta meg a Curia is 1906-ban, amikor hangsúlyozta, hogy 
„A hitbér az a jutalom, mely a nőt a házasság megszűné
sekor a házastársi kötelesség teljesítéséért férj vagyonából 
megilleti.”9 Lallossevits is osztotta a legfőbb törvényszék 
álláspontját.10 Ezzel szemben Acsády szerint a hitbér „ . a  
törvényesen férjhez ment asszonynak házastársi hűsége 
megtartása esetében elhunyt férjének vagyonaiból annak 
örökösei fizetni tartoznak.”11 Szladits Károly a fogalom 
meghatározása esetén ugyancsak a hitvesi hűséget emelte 
ki a házasság elhálása helyett,12 bár a „debitum matrimo- 
nii” keletkezteti a törvényes hitbér feléledését és a feleség 
hűtlensége esetén elvész.13 A törvényes hitbér a nő követe
lése a törvényben meghatározott pénzösszeg fizetésére an
nak fejében, hogy a házastársi magatartást a házasságnak 
a tartama alatt meg nem szegte. A törvényes hitbér iránti 
követelés a házasság megkötésével keletkezik, és a házas
ság megszűnésével vált esedékessé.14

Miután a hitbér intézménye olyan vagyoni részesedés 
volt, amely a férj vagyonából a vele törvényesen egybe
kelt feleséget illette meg, így annak alanya speciális sze
mélyi kört feltételezett, elsősorban a férj és a feleség kö
zött jött létre. A férj halála után hagyatéki teherként szállt 
az örökösökre. Felmerülhet a kérdés, ha a feleség halt meg 
előbb, kit illetett a hitbér? Már az Árpád-kori jog is ki
mondta, hogy a nő örököseire szállt át a hitbér követelé
sének joga, az öröklési rend szabályai szerint.15 A feleség 
halála után a rokonainak -  nem nő ági leszármazóinak 
-  igényét a Tripartitumban szabályozták.16 A polgári kor
szakban ugyancsak ez a felfogás volt a jellemző a törvé
nyes hitbér tekintetében.17

A következőkben a személyi kör meghatározása után 
a hitbér vagyoni fedezetére keresünk rendelkezéseket. Az 
Árpád-kori magyar jogban a férj egész vagyona szavatolt 
a hitbérért.18 A kifizetést pedig pénzben, ingó vagy ingat
lan vagyonban valósulhatott meg.19 A 13. század végén 
már elterjedt volt az ingatlan hitbér, éppen ennek vissza
szorítására fogadták el az 1291. évi 30. törvénycikket,20 
amelynek értelmében az ingatlan vagyon egybetartása ér
dekében az örökösök pénzen megválthatták az özvegytől 
a hitbérként kapott ingatlant.

Werbőczy úgy foglalta össze a hitbér tárgyát,21 hogy 
annak elsősorban pénznek vagy ingó dolognak kellett 
lennie, de hangsúlyozta, hogy a hitbért bármilyen va
gyonból ki kellett adni, vagyis bármilyen vagyon lehetett 
a tárgya. Egy fontos kikötés volt: igaz értékkel kellett 
bírnia annak a tárgynak, amelyben kiadták.22 Az évszá
zadok során azonban a gazdasági és a társadalmi fejlődé
seknek köszönhetően a gyakorlat ettől eltérően alakult. 
A 19. század második felében már a Curia hozott erre 
vonatkozó döntést, miszerint a törvényes hitbért csak 
pénzben lehetett kiadni, tárgya is csak pénzösszeg lehe
tett, a mennyiségét törvény23 határozta meg,24 és a férj 
bármely vagyonából követelhető volt.25 Ezzel szemben

az írott hitbér tárgya bármilyen vagyon lehetett, vagyis 
pénz, ingó vagy ingatlan.26 Acsády határozottan állítot
ta, hogy csak szerzeményi vagyonból volt kifizethető.27 
Míg majd fél évszázaddal később a bírói gyakorlat sze
rint elsősorban a szerzeményi vagyonból kellett kifizetni, 
és csak annak elégtelensége esetén volt az ági vagyonból 
fizetendő.28

A Kúria azt is kimondta, hogy bár a hitbér mint adós
ságtermészetű követelés elsősorban a férj szerzeményi va
gyonát terhelte, de abban az esetben, amikor „a felperes 
férje után törvényes hitbérét meghaladó értékű szerzemé- 
nyi vagyont örökölt, hitbérének alperesre szállt ági va
gyonából kielégítését jogszerűen nem követelheti”.29 Ez 
a különbségtétel a szerzeményi és öröklött vagyon között 
lényegében az ősiség időszakára volt jellemző, a 19. szá
zad második felében relevanciája már nem volt, hisz meg
szüntették az ősiség intézményét, így az öröklött vagyon 
ilyen mértékű védelme irreleváns volt a gyakorlatban.

A törvényes hitbér nagyságának első konkrét, összeg
szerű meghatározása Werbőczynél jelent meg. A korábbi 
időszakokban nem adták meg e jogintézmény nagyságát, 
a férj társadalmi állását, vagyonát vették figyelembe.30 
A Tripartitumban ugyancsak megfogalmazásra került, 
hogy a hitbér megállapításánál figyelembe kellett ven
ni a férj rangját, állását, méltóságát, javainak és birto
kainak nagyságát; ennek megfelelően a magasabb rangú, 
vagyonosabb férj nejének több járt, mint a kevesebbel 
rendelkezőének.31 A következő szakaszok szerint pontos 
meghatározásra kerül az összeg is.32 Miután Werbőczy 
meghatározta, hogy a házasság kötésével feléledt a fele
ség hitbér iránti joga, így az is természetes, hogy rendelke
zett arról is, ha egy nő többször ment férjhez.33

A következő jogszabály, amely a hitbér összegét meg
határozta, a 19. század második felében született.34 Ezt 
fogadta el Szladit is a hitbér összegének meghatározásá- 
hoz.35 Almási is ezt vette alapul.36 A 19. század második 
felében azonban már hangsúlyozták, hogy az összegszerű 
meghatározás korábban előnyt jelentett, hiszen ez az ösz- 
szeg minimum járt a feleségnek, de az infláció miatt már a 
törvényben meghatározott összegeket nevetségesnek, cse
kélynek tekintették.37

A hitbérkövetelés a házasság megszűnésével vált ese
dékessé.38 A követelés nem évült el,39 és azt a nő férjének 
el is engedhette.40 A hitbér követelésének joga elveszett, 
ha a nő házastársi kötelezettségét nem teljesítette hűen,41 
vagy e kötelezettségeit szándékosan és súlyosan megsér- 
tette.42 Ellenben a férj megbocsátása felélesztette a hitbér 
iránti igényt.43 Ugyancsak elveszett a hitbér utáni igény, 
ha a nő vérfertőző házasságra lépett,44 vagy paráznasá- 
got követett el.45 Knorr kimondta, hogy a feleséget nem 
illette meg a hitbér, ha a házasságot a feleség vétkessége 
miatt bontották fel.46 A házasság megszűnése kizárólag a 
férj halálával valósulhatott meg Acsády szerint.47 Egyéb 
házasságot megszüntető okként jelölte meg bírói felbon
tást vagy a felek ágytól, asztaltól való elválasztását. A tör
vény értelmében a férj csődjével a törvényes hitbér nem 
vált esedékessé, de mint pénzkövetelést biztosítani kellett, 
mint a házasság megszűnését felfüggesztő és a nő házas
társi magatartásának felbontó feltételét.48
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A törvényes hitbért a férj halála után a férj örökösei
vel szemben érvényesíthetőnek és a hagyatékát terhelő 
családjogi követelésnek tekintették.49 Szily már 1899-ben 
hangsúlyozta, hogy a „hitbér... nem ajándékozás, hanem 
egy specziális családjogi intézmény”50. Ezen rendelkezést 
figyelembe véve döntött a Kúria úgy, hogy „a felerészben 
közszerzemény címén a nőnek jutott vagyont nem terhe
li” a hitbér kifizetésének kötelezettsége.51 Szladits hang
súlyozta, hogy a hitbér nem ajándék, de mint ingyen-ado
mány a leszármazók kötelesrészét nem csorbíthatja.52 „ .  
nem esik a végintézkedés szabályai alá s e m .”53 A köte
lesrészt élők között ajándékozási szerződéssel sem lehetett 
sérteni.54 A Kúria gyakorlata ezt a szabályt odáig fejlesz
tette, hogy az örökhagyónak nemcsak kifejezett ajándé
kozása, hanem minden olyan ingyenes juttatása sértette a 
kötelesrészt, amelyet ha az örökhagyó nem tett volna, a 
juttatás értéke a kötelesrész alapjául szolgált volna. Sértet
te továbbá minden olyan cselekménye vagy mulasztása, 
amely jogról való lemondást foglalt magában. Az ingye
nes juttatás körébe tartozott például az alapítvány, amelyet 
az örökhagyó élők között tett.55

A kötelesrész alapjául szolgáló vagyon valódi értéké
nek megállapításánál számba kellett venni a hagyatéki va
gyonon fekvő terheket; mindazokat a tartozásokat, ame
lyek az örököst, aki a kötelesrész kiadására köteles volt, 
az örökhagyó kötelezettsége alapján vagy a dolog termé
szeténél fogva terhelték.56

A törvényes hitbér mellett már Planum Tabulare rendel
kezett az írott hitbérről is az alábbiak szerint: „a törvényes 
hitbért eltörli az írott hitbér és így az özvegy feleség mind 
a kettőt nem követelheti, mert az embernek gondoskodása 
eltörli a törvénynek gondoskodását.”57 Ezen meghatáro
zás szerint már a joggyakorlatban ismert volt annak lehe
tősége, hogy házasfelek szerződésben kössenek ki hitbér 
összeget. Közel egy évszázaddal később az írott hitbér fo
galmát Knorr összegezte,58 akinek álláspontját Almási is 
osztotta. A házastársi magatartás ellenértékeként az egyik 
házastárs részére a másik házastárstól vagy harmadik sze
mélytől szerződésileg ígért vagyoni juttatás.59 Szladits 
szerint a „férj szerződéseileg kötelezhet a feleségnek; az 
írott hitbér az annál kisebb törvényes hitbért megszünte
ti”.60 Amennyiben azonban az írott hitbér kikötése az erre 
vonatkozó szerződés bármely eleménél fogva érvénytelen 
vagy hatálytalan volt, a törvényes hitbér feléled.61 Ebből 
következett, hogy a kétfajta hitbér csak annyiban zárta ki 
egymást, hogy egymás mellett, párhuzamosan nem létez
hettek, együtt nem voltak érvényesíthetőek.62 Lallossevits 
az írott hitbért már szerződéses hitbérnek nevezte,63 és ér
vényességéhez a házasság elhálását határozta meg.64

A hitbér intézményének harmadik változatát, a viszont- 
hitbért a 16. században Werbőczy még nem ismerte, vagy 
ha ismerte, a Tripartitumban nem rögzítette a rá vonatko
zó szabályokat. A 18. században Mária Terézia rendeletére 
létrehozott Planum Tabulare már a gyakorlatban alkalma
zott jogintézményként írta le.65 A 19. század első felében 
elismert intézménnyé vált, hiszen Acsády a gyakornokok
nak szánt könyvében is írt róla, bár nem nevezte viszont- 
hitbérnek. „A törvényes hitpénz csak asszonyt. illet, de 
az írott a férjet is illetheti.”66 Schaurek elfogadta azt a né- 
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zőpontot, hogy a hitbér csak a nőnek járt. Ezt támasztotta 
alá Werbőczy Tripartitumában megjelenő rendelkezés
sel,67 valamint elfogadta Frank álláspontját is, aki művé
ben68 a férjnek járó hitbért nem a hitbérnél, hanem külön 
házassági vagyonjogi intézményként tárgyalta. Schaurek 
ugyan elismerte, hogy Werbőczy Tripartitumában az írott 
hitbérről szó sincs, pedig a gyakorlatban már a 16. század
ban is létezett, de hangsúlyozta, hogy a dos sripta „egye
nes és logikus továbbképzése, kiépítése a törvényesnek, 
azzal nemhogy nem áll ellentétben, hanem inkább kiegé
szítője a legális hitbér korlátozottságának és fogyatékos
ságának .”.69 Hiszen vallotta, hogy „önmagában véve is 
visszás és torz gondolat az, hogy a nő jutalmazzon meg 
férfit »propter concubitum«”.70

„A hitbér annyira magán viseli a kizárólag férfi részé
ről a nőnek adhatás bélyegét, hogy ebbeli mivoltától való 
megfosztása komolyan veszélyezteti az intézmény etikai 
karakterét.”71

Egyedül a méltányossági elv tekintetében látszott el
fogadhatónak számára a contrados intézménye. Hiszen 
a férj felemelte maga mellé feleségét, társadalmi állást, 
tartást biztosított számára, a hitbérrel pedig lényegében 
a feleség aránytalanul nagyobb anyagi előnyhöz jutott a 
férjjel szemben. Ugyancsak aránytalan bőkezűségnek tar
totta a nő özvegysége esetén járó törvényi juttatásait is. 
Ezen szempontok alapján végkövetkeztetést tekintve az 
aequitas és conjugalis paritas elvével összeegyeztethető- 
nek tartotta a contrados gyakorlati alkalmazhatóságát.72 
Hangsúlyozta azonban azt is, hogy ezt az új intézményt 
nem lehet, nem szabad hitbérnek hívni. Indoklása ismét 
az erkölcsi kérdések és nemi szerepek felé fordulva jelent 
meg.73 Javasolta, hogy ezt az intézményt a „férj részére 
házasság megszűnése esetére rendelt ajándékozás”-nak 
kellett volna nevezni.74

Ezt a nézetet vetette el a Kúria, midőn kimondta, hogy 
„habár a hitbér rendszerint az azt kötelezőnek halála után 
kerül kifizetésre, e kötelezés, mint a házastársak vagyoni 
viszonyait szabályozó jogügylet, nem tartozik a haláleset
re szóló intézkedés k ö réb e .”, hiszen a gyakorlat szerint 
a házassági kötelék felbontása esetén is járt a hitbér, így 
teljesen kizárt volt a halálesetre szóló jelleg.75 Ezzel szem
ben Szladits teljesen természetesnek tartotta, hogy „A fe
leség is biztosíthat a férj részére viszonthitbért”.76 Az írott 
hitbért a nő is ígérheti; ezt viszonthitbérnek hívjuk.77

Az írott hitbér esetében, miután magánjogi szerződés
ről van szó, fizetésre a szerződő fél kötelezett, a jogosított 
pedig mindenkor a feleség.78

Amennyiben jegyestársak kötöttek egymás között írott 
hitbérre vonatkozó szerződést, úgy az akkor vált köve- 
telhetővé, ha a házasság a szerződő felek között létrejött. 
A házastársak valamelyikének halála esetén az írott hit
bért az elhunyt örököse követelhette. Ha a meghalt nőnek 
leszármazói vagy gyermekei nem voltak, úgy törvényes 
öröklés címén a hitbért a férj örökölte.79 Ezzel párhuza
mosan a viszonthitbért a fentebbi esetre analóg módon 
alkalmazva a feleség örökölte.80 Itt emelném ki, hogy a 
Tripartitum rendelkezéseit megvizsgálva felfigyelhetünk 
arra, hogy a hitbér tekintetében csak nemeseket, szűkebb 
körben birtokos nemeseket említett Werbőczy.81 Ebből
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arra következtethetünk, hogy nem nemesek házassága so
rán törvényes hitbér nem éledt fel.82 Tehát a társadalomi 
rétegek között jelentős különbség jelent meg. A 19. század 
közepén törvényi szabályozás már a nem nemesek eseté
ben is meghatározza a hitbér összegét.83 Írott hitbér ese
tén, annak természetéből adódóan nem volt kikötve társa
dalmi állás a szerződő felekre nézve.

Az összegszerűség kikötésének természetesen csak a tör
vényes hitbér esetében volt létjogosultsága, hiszen az írott 
hitbér mint magánjogi szerződés jött létre a felek között, így 
annak összegét a felek szabadon határozhatták meg. Termé
szetesen az írott hitbérnek akkor látták értelmét, ha annak 
összege magasabb volt, mint a törvényes hitbéré.

Az írott hitbér rendszerint a házasság megszűnésével 
vált esedékessé. Nem volt azonban kizárva, hogy a szer
ződő felek csupán a házasság megszűnésének csak egy 
bizonyos módját jelöljék meg indokként, amely az írott 
hitbért esedékessé tette.84

Az írott hitbér kötelezése ajándékozás volt, de hang
súlyozni kell, hogy nem halál esetére szóló ajándékozás.85 
Ezzel szemben kifejezetten az írott hitbérre való rendel
kezés tekintetében mondta ki a Kúria, hogy „halál esetére 
szóló ajándékozás lévén...”86 esetében korlátozó feltéte
leket köthettek ki a felek, de csak olyanokat, amelyek a 
vagyoni juttatás céljával nem ellenkeztek. A Kúria a jog
intézmény céljával ellentétesnek ítélte meg azt az esetet, 
amikor a felek nem a házasság megszűnéséhez kötötték a 
juttatást, és azt egyéb ajándékozásnak nyilvánította.87 Ak
kor is ajándékozásnak minősítette a felek között létrejött 
jogviszonyt a Kúria, amikor a vőlegény a menyasszonyá
nak tulajdonul tényleg átadta a vagyont, és a visszaszál
lását arra az esetre kötötték ki, ha a nő házasság időszaka 
alatt gyermektelen marad, és úgy hal meg. Egyébként a 
felek nem kötötték ki a hitvesi hűséget és a házassági tar
tozás teljesítését a szerződésben.88

Ugyancsak ajándékozásnak nyilvánította a gyakorlat, 
amikor „a férj a neje részére átadott vagyont. Nem felelt meg 
a hitbér fogalmának, mert eszerint az a jegyes vagy házas
társ javára a házasság megszűnése, különösen tehát a férj 
halála esetleg a házasság felbontása esetében köttetik ki.”89

Az öröklés intézményével kapcsolatosan ki kell emel
ni a Curia döntését, amelyet a kor jogászai is elfogadtak, 
hogy nem lehetett tehertételként levonni a vagyon érté
kéből az írott hitbért, mert ez -  lényegében ajándék lévén 
-  a kötelesrészt nem csorbíthatta.90 A férj hagyatéka ellen 
irányuló örökjogi terhekkel szemben elsőbbségben része
sült, de a kötelesrészt nem csökkenthette.91 Az írott hitbér

ajándékként maga is részt vett a kötelesrészért való fele
lősségben, mint bármilyen más ajándék.

Felmerülhet a kérdés, hogy az írott hitbér milyen vi
szonyban jelent meg a házassági szerződéssel kapcsolat
ban, miután Szladits munkáit tanulmányozva a megálla
pítását az alábbiakban jelölhetjük meg: „ . a z  írott hitbér 
kikötése házassági szerződés és ennek alakszerűségeit 
osztja.”92 A Curia álláspontja szerint az írott hitbéri minő
ség kizárólag a juttatásnak családjogi céljától függött -  a 
házassági életközösségnek megfelelő magatartás megju- 
talmazásának kifejezett vagy egyébként nyilvánvaló célja. 
Ezt nem pótolhatta az sem, ha a felek a juttatást móring
nak nevezték.93 A házassági vagyonjogi szerződések ér
vényességéhez közjegyzői okirati alakszerűség volt szük
séges. Az 1886. évi VII. törvénycikk 22., és 23. szakasza 
részletesen felsorolta azon eseteket, amikor a házasfelek 
között létrejött aktusok érvényességi kellékeként közjegy
zői okirat alakszerűségét követelte meg.94 Ebben a listá
ban az írott hitbér nem volt expressis verbis megjelölve, 
de a 22. §-a általánosan határozta meg, hogy a házasfelek 
között létrejött szerződésekhez közjegyzői kényszer kel
lett, így ez az írott hitbérre is vonatkozott.95

Jelen tanulmány is igazolja, hogy az évszázadokon át 
ismert, a rendi társadalom számára teljesen megfelelt, al
kalmazott jogintézmény szerepváltáson ment át. A kezde
ti funkcióját -  a házasság elhálásáért járó díj -  teljesen 
elhagyva, további funkciót vett fel -  a házastársi hűség 
záloga -  és így alkalmassá vált, hogy a polgárosodó tár
sadalom igényeinek továbbra is megfeleljen. 1899-ben 
Szily megfogalmazás szerint „a törvényes hitbér inkább 
a már elavult intézmények közé tartoz ik .96. Ugyanezt az 
álláspontot képviselte a magánjogi kodifikációs folyama
tok során Zsögöd Benő mint a házassági vagyonjog szer
kesztője kiemelte, hogy a törvényes hitbérnek semmilyen 
létalapja nem volt, a „mai viszonyokhoz alkalmazhatóság 
nincs”, ezért ki kell vezetni a jogrendszerből. Ellenben 
az írott hitbérnek továbbra is látta létjogosultságát, sőt 
álláspontja szerint „egyik biztosítéka a hitvesi megfelelő 
magatartásnak”, ezért „külön intézményként” továbbra is 
fenn kívánta tartani.97

Végül a magyar általános polgári törvénykönyv szer
kesztőbizottsága Erdély Sándor elnöklése alatt elfogadta 
a javaslatot, és meghatározta, hogy „a törvényes hitbér in
tézménye a polgári törvénykönyv tervezetében mellőzen
dő; ellenben a szerződéses hitbér fentartatik és a tervezet 
házassági vagyonjogi részében, mint külön intézmény fog 
szabályozást nyerni”.98

KONCZ, Ibolya K atalin

Der Treuelohn als privatrechtliches Rechtsinstitut in der standischen und in der bürgerlichen Gesellschaft
(Zusammenfassung)

Der Treuelohn gehört zu den wenigen privatrechtlichen 
Institutionen des Ehegüterrechts, der -zw ar nach einem 
entscheidenden Wechsel seines Charakters -aber sowohl 
in der Zeit der standischen als auch der bürgerlichen Ge
sellschaft ein bestimmendes Element des ungarischen Pri- 
vatrechts war.

Zwei grundlegende Arten des Treuelohns können von 
einander abgegrenzt werden: Einerseits der gesetzliche 
Treuelohn, dessen gesetzliche Rahmen im Tripartitum 
von Werbőczi festgelegt sind, und dessen wesentliche 
Elemente in der vorliegenden Studie behandelt wer- 
den; andererseits der geschriebene Treuelohn, der auch
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lich sogar unsere gröBten Privatrechtler er Meinung, 
dass der gesetzliche Treuelohn bereits überholt sei, der 
geschriebene Treuelohn jedoch im geplanten Privat- 
rechtskodex, im Teil über das Ehegüterrecht, selbststan- 
dig zu regeln sei.

schon im a Planum Tabulare geregelt ist. Der Hauptbo- 
gen der Studie zeichnet sich in der Darstellung der in- 
haltlichen Unterschiede zwischen den beiden Arten des 
Treuelohns ab, denn gegen Ende des 19. Jh., im Laufe 
der Kodifikationsprozesse des Privatrechts waren nam-
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