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Act V of 2013 on the Civil Code 

TITLE XXV 

CIVIL PARTNERSHIP 

Section 6:514 

[Establishment and termination of civil partnership] 

(1) Civil partnership means when two persons are living together outside of wedlock in an emotional and 

financial community in the same household (hereinafter referred to as „cohabitation”), provided that neither of 

them is engaged in wedlock or partnership with another person, registered or otherwise, and that they are not 

related in direct line, and they are not siblings. 

(2) Civil partnership shall come to existence upon the couple’s cohabitation established under the conditions 

referred to in Subsection (1), and shall terminate upon the couple’s marriage or their entry into registered 

partnership, or when their relationship is terminated. 

Section 6:515 

[Partnership contracts] 

(1) Domestic partners may arrange their relationship in terms of property by means of a contract for the 

duration of their partnership. The contract shall be considered valid if executed in an authentic instrument or in a 

private document countersigned by an attorney. 

(2) The partnership contract may contain any provision relating to property rights, which could apply to 

married couples under contract or in accordance with this Act. 

(3) A partnership contract shall be considered effective in dealing with third parties if the contract is recorded 

in the national register of partnership contracts, or if the partners are able to prove that the third party was aware, 

or should have been aware that such contract existed, including its contents. 

(4) The provisions pertaining to the register of marriage contracts shall apply mutatis mutandis to the register 

of partnership contracts. 

Section 6:516 

[Property regime of couples in civil partnership] 

(1) Unless otherwise provided for by the partnership contract, the partners shall be considered independent in 

their property acquisitions during their cohabitation. If cohabitation is terminated, either partner may request the 

division of property jointly acquired during the period of cohabitation. Any property that is considered separate 

property in the case of spouses shall not be treated as jointly acquired property. 

(2) Partners shall be entitled to a share of jointly acquired property primarily in kind, in proportion to their 

contribution. Work done in the household and in child raising, and also in the other partner’s enterprise shall be 

construed as contributing to acquisition. 

(3) If the ratio of contribution cannot be determined, it shall be considered equal, unless this would constitute 

inequitable financial loss in respect of either of the partners. 

(4) Unless otherwise provided for in this Act, the provisions on the marital property acquisition regime of 

spouses shall apply mutatis mutandis to the protection of a partner’s share from jointly acquired property and for 

the division of jointly acquired property among the partners. 

Section 6:517 

[Contractual arrangement of the right of tenancy] 

(1) The partners may enter into an agreement before entering into and under the duration of civil partnership 

regarding further use of their common home following the termination of their partnership. The agreement shall 

be considered valid if executed in an authentic instrument or in a private document countersigned by an attorney. 

(2) Where the right of tenancy is provided for in advance by means of an agreement, the provisions on the use 

of the common home of spouses shall apply mutatis mutandis to the right of tenancy of a child. 

(3) Following the termination of their relationship the partners may agree regarding further use of their 

common home. There are no formal requirements for such an agreement. 
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2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

XXV. CÍM 

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT 

6:514. § [Az élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése] 

(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági 

közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn 

mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem 

állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. 

(2) Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az életközösség 

létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér. 

6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés] 

(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel 

rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 

foglalták. 

(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely - szerződés 

vagy e törvény alapján - a házastársak között érvényesülhet. 

(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi 

szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a 

szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. 

(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések 

nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

6:516. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer] 

(1) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló 

vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés 

alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely 

házastársak esetén különvagyonnak minősül. 

(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban 

természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs 

vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül. 

(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, 

kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. 

(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak 

közötti megosztására - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a házastársak között szerződéssel kiköthető 

közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

6:517. § [A lakáshasználat szerződéses rendezése] 

(1) Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás 

további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés 

akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. 

(2) A lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése esetén a gyermek lakáshasználati jogának 

figyelembevételére a házastársi közös lakás használatára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 

kell. 

(3) Az élettársak az életközösség megszűnése után is megállapodhatnak az élettársi közös lakás további 

használatáról. A megállapodás nincs alakszerűséghez kötve. 

 

 

 

 

 


