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A nők házassági és vagyonjogi helyzete egykor és ma
TESZTKÉRDÉSEK
1. Házasság fogalma a 2013. évi V. törvény alapján:
a. Férfi és nő az anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében az önkormányzat
hivatalos helyiségében egyidejűleg szabad akaratából személyesen kijelenti,
hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz
nem köthető és anyakönyvi bejegyzésnek van helye.
b. Házasulók az anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében szabad akaratukból
és személyesen kijelentik az erre rendelt hivatalos helyiségben, hogy
egymással házasságot kötnek. Az anyakönyvvezető a kijelentést követően a
házasságot az anyakönyvbe bejegyzi.
c. A házasság férfi és nő szabad akaratnyilatkozata pap és két tanú
jelenlétében.
2. Magyarországon a polgári házasságot bevezette:
a. Kálmán 1116. évi II. dekrétuma
b. 1894:XXXI. törvénycikk a házasságról
c. 1952. évi IV. törvény a házasságról, családról és a gyámságról
3. Kánoni házasság megszűnhetett:
a. ágytól és asztaltól való elválasztással és a házasság felbontásával;
b. az egyik házasfél halálával, a házasság felbontásával;
c. az egyik házasfél halálával, valamint ágytól és asztaltól való elválasztással;
4. Bontó akadályok fennállása esetén a házasság:
a. megtámadható
b. érvényes
c. semmis/olyan, mintha létre sem jött volna
5. A pápa nem adhat felmentést:
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a. másodfokú oldalági vérrokonság esetén
b. nősztehetetlenség esetén
c. törvényes rokonság esetén
6. A házastársi tartás intézményét:
a. az 1952. évi IV. törvénycikk a házasságról, családról és a gyámságról vezette
be.
b. a 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről vezette be.
c. az 1984:XXXI. törvénycikk óta létezett már.
7. Házassági vagyonjogi szerződések léteztek már:
a. 1848 előtt is
b. az 1984:XXXI. törvénycikk óta létezik.
c. az 1952. évi IV. törvénycikk a házasságról, családról és a gyámságról vezette
be.
8. A rendi nemesi szokásjog szerint a nőket általában megillette a
házasságkötésre tekintettel:
a. a hajadoni jog és a leánynegyed
b. a hozomány, a hitbér és a jegyajándék
c. leánynegyed, özvegyi jog és özvegyi öröklési jog
9. A hajadoni jog:
a. A vagyon, amit a nő visz magával a házasságba és nem a férjétől kapott.
b. A nemes nő joga a rangjához illő tartásra és kiházasításra.
c. Az özvegy nő joga a rangjához illő tartásra, ellátásra és kiházasításra.
10. A jegyajándék:
a. Az az értékes ingó dolog, amit a nő a házasságkötésre tekintettel a férjtől,
vagy a férj családjától kapott.
b. A nemes nő joga az atyja ősi vagyonán.
c. A nőt a házassági kötelezettségek teljesítésére tekintettel megillető jutalom.

