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M
ár a kínai hagyomány és a
püthagoreus számelmélet is meg-
különböztetett páros és páratlan

számokat. Míg utóbbiakat a hím princípiu-
mának, a tökéletesnek és aktívnak tekintet-
ték, addig az elõbbiek a nõi princípiumot, a
tökéletlent és passzívat jelentik.

A számok kultúrtörténeti, bibliai magya-
rázatai és jelképes tartalmai mellett érdemes
vizsgálat tárgyává tenni, vajon a jogban sze-
replõ számok milyen elvek alapján kerültek
be a normák szabályozó világába, s miért ép-
pen azokra a számokra esett a választás,
amelyek ma már az anyagi és eljárási jog
szerves alkotó elemei. 

Fontos megjegyezni, bármennyire is kívá-
nunk elszakadni attól, hogy a számok jogbe-
li szerepét csak racionális és tudományos el-
vek segítségével keressük, lehetetlen a termé-
szetbeli, biológiai, bibliai kapcsolódási pon-
tokat elhanyagolni. Még a jelentõsen primi-
tív és analfabéta ókori társadalmakban, az
õsi Rómában, sõt Szent István és Szent Lász-
ló idején a szokásjogban kifejezõdõ számok
(akár büntetési tételrõl vagy ügyleti tartam-
ról is legyen szó) természeti idõegységekhez,
vallási elemekhez igazodik, addig a késõbbi
korok normáiban – e tekintetben – a piaci és
gazdasági viszonyok változása miatt erõtel-
jes módosulás következett be. 

A jog és a számok kapcsolata

Mielõtt tárgyunk kifejtését megkezde-
nénk, ki kell térnünk az idõnek a jogban
betöltött szerepére is, hiszen az idõ és idõ-
tartamok (határidõk) rendszerint számok-
ban kerülnek kifejezésre.

Az idõ a jogi tények között a legkülönö-
sebb, a legegyedibb tényezõ. Az idõ megha-
tározható a filozófia terminusaival, különle-
ges idõfogalmak alkothatók a teológia kö-
rében, de más az idõ elemzése, körülírása a
földrajztudományban vagy akár a történet-
tudományban.

A jogot egyik idõféleség sem érdekli,
csak az a biztos, hogy a jog által vizsgált és
általa szabályozott jelenségek elválasztha-
tatlanok az idõtõl.

Az idõt mint jogi kategóriát több szem-
pontból lehet osztályozni, rendszerezni. A
legfontosabb megkülönböztetés az anyagi jo-
gi és eljárásjogi idõtényezõk között áll fenn.
Anyagi jogi rendelkezések azok, amelyek
adott életviszony belsõ tartalmával foglal-
koznak, míg az eljárásjogi szabályok kizá-
rólag az egyes jogok eljárási és szervezeti ke-
reteit taglalják.

Az anyagi jogban az idõ az adott jog ér-
vényesíthetõségét vagy érvényesíthetetlen-
ségét határozza meg. Ezzel szemben az el-
járásjogi határidõk olyan idõtartamokat és
idõpontokat foglalnak magukban, amelyek
a hatóság elõtt történõ fellépést, a jogorvos-
lati és egyéb eljárási formákat határolják be.

Az idõ általános fogalmán belül megkü-
lönböztetjük az idõpontot és az idõtarta-
mot, mely utóbbin belül beszélhetünk határ-
idõrõl, jogszerzõ idõrõl és egyéb idõtarta-
mokról. Az idõ mértékegységei egyébként
az óra, a nap, a hét, a hónap és az év. A nap-
tári nap a Gergely-naptár szerint meghatá-
rozott napot jelent, míg a nap általában hu-
szonnégy órás idõtartamot jelöl. A hetet
igen ritkán használjuk a jogalkotásban és a
jogalkalmazásban, sokkal ritkább gyakorla-
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ti jellegû a hónap idõtényezõként történõ
alkalmazása. Itt is általában a naptári hóna-
pot kell hónap megjelölésen érteni, ha nem
teljes hónapot akarunk kifejezni, úgy  napok-
ban állapítjuk meg az idõt. Az év esetében
is alkalmazzák a naptári év, a gazdasági év
kategóriát; ez utóbbi a kezdõ naptól számí-
tott 365. napig tartó idõkeretet jelöli.

A határidõk számításában megkülönböz-
tethetõ a természeti idõszámítás és a jogi
idõszámítás. Az elõbbi órától óráig számol,
és nem nagyon gyakorlati, az utóbbi éjfél-
tõl éjfélig. A hatályos törvények rendelke-
zéseibõl azonban egyértelmûen kiolvasha-
tó a határidõk számításának módja (Pp.
103.§ és Ptké. 3.§):

– a napokban megállapított határidõbe a
kezdõnap nem számít bele;

– a hetekben, hónapokban megállapított
határidõ azon a napon jár le, amely számá-
nál (elnevezésénél) fogva a kezdõnapnak
megfelel, ha ilyen nap az utolsó hónapban
nincs, akkor a hónap utolsó napja

– ha a határidõ utolsó napja munkaszü-
neti nap, a határidõ az azt követõ munkana-
pon jár le.

A legfontosabb törvény szabta magánjo-
gi határidõk: az elbirtoklási és az elévülési
határidõ, melyekre tanulmányom végén sze-
retnék kitérni. (1)

A számok

A jogban elõforduló legjellegzetesebb
számok körében elõször kell említeni a
számsorrend elsõ számát, az egyest. Ennek
a számnak mindig kimagasló, megismé-
telhetetlen elsõdleges értéke volt, hisz ezt
jól példázza az a Manu törvényében lefek-
tetett rendelkezés, miszerint egy élet folya-
mán három cselekedet csakis egyszer tör-
ténhet meg:

– a lány férjhezmenetele;
– az adásvétel;
– az örökség megszerzése.
Sajátos szerepet kap a Szent István törvé-

nyében említett egy szál gyertya, amit annak
kellett az oltárra feláldoznia, aki a vasárna-
pi misét elmulasztotta; az illetõ így vett bo-
csánatot az egy Istentõl, a létezõtõl. Ez sem-
miképp nem tekinthetõ meglepõ szertartás-

nak a keresztény vallás meggyökeresedésé-
nek „véres” éveiben.

Az elsõ számhoz kapcsolódó határidõk
szerepe már 1000-tõl megjelenik, amikor
Szent István és Szent László törvényei sze-
rint gyakran alkalmazták az egyheti böjtöt
büntetésként (pl. Szent István II. 9–10.).

A középkori szokásjogban az adomány és
az ügyletek érvényességét jelzi az esemény
utáni egy éven belül megtörténõ törvényes
iktatás, sõt a saját pecsét alatt vallott, az
ügyvédvallásról hiteles bizonyságlevéllel
rendelkezõ ügyvéd az ország bármely bíró-
sága elõtt rendszerint egyévi idõtartamban
járhatott el. 

A mai hatályos szabályozásban is rendsze-
resen elõkerül az egy:

– a feltételes szabadság legrövidebb idõ-
tartama egy nap; (2)

– a közérdekû munka legrövidebb idõtar-
tama egy nap; (3)

– a fiatalkorúra bármely bûncselekmény
miatt kiszabható szabadságvesztés egy év; (4)

– a megtaláló a talált dolgon tulajdont
szerez a megtalálástól számított egy évet
követõen (5).

A kettes számot rendszerbontó, tagoló
kategóriaként emlegetik némelyek, akiket
igazol a hatályos Btk. azon rendelkezése,
amely a bûntettet és a vétséget határolja el
egymástól. (6) A kettõnek meghatározó sze-
repe van a bûnszövetség létesülésénél, hiszen
akkor beszélünk bûnszövetségrõl, ha két
vagy több személy bûncselekményt szer-
vezetten követ el, vagy ebben megállapodik.
(7) A mai szabályok szerint két nap a bíró-
sági jegyzõkönyv elkészítésének határideje,
(8) sõt ha a kirepült méhrajt a tulajdonos nem
fogja be, azon tulajdonjog szerezhetõ két
nap elteltével (9). Két hónap a nyomozás be-
fejezésének általános határideje, (10) s a
szabálysértés és szabálysértési végrehajtás
abszolút elévülési határideje is annyi (11).

Ma a tanúk száma is kettõ, akár végren-
deletrõl, akár szerzõdésekrõl (már ahol szük-
ség van tanúkra) van szó; (12) a magyar kö-
zépkorban végrendelet volt tehetõ kegyes
adomány céljából: a szülõknek kizárólag
gyermekeik javára, illetve életet fenyegetõ
rendkívüli helyzetben két tanú elõtt tett ki-
jelentéssel (13) lehetett végrendelkezni.
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A hármas szám mûvelõdéstörténeti je-
lentõségét az alapozza meg, hogy bizonyos
kultúrák legfontosabb szakrális számnak te-
kintik. (14) A hármat, fõleg a vallási társa-
dalmak, külön kiemelik, s az ott kialakult
szokásjog kedvelt száma.

Manu kötelezõvé teszi évente a háromszo-
ri áldozat bemutatását az õsök szellemé-
nek; a házasság megkötéséhez háromévi
jegyben járás szükséges; a lélek – mint az
emberi élet meghatározója – három fõ tulaj-
donsággal bír. Hammurabinál háromévi
szolgamunkával lehetett a családfõ adóssá-
gát megváltani.

A magyar törvényekben inkább a három-
szoros lehetõség a kiemelkedõ, mert István
rendszerint a legsúlyosabb büntetés – a ha-
lál – alkalmazását csakis a harmadik elkö-
vetés után engedte
meg (pl. Szent István
II. 40. 1.§). Werbõczy
háromféle becsût kü-
lönböztet meg: köz-
becsût, örökbecsût,
igazbecsût, amik a
dolgok értékének
megállapítására szol-
gáltak. (15) A mai
anyagi normákban
leginkább a büntetõ-
jog favorizált eleme a
hármas, például a sza-
badságvesztés alsó
vagy felsõ büntetési
tételeként. (16)

A büntetõjogi értelmezõ rendelkezések
szerint a csoportos elkövetés akkor valósul
meg, ha az elkövetésben legalább három
személy vesz részt. (17)

Az eljárásjogban szereplõ háromnapos
határidõ azon perekben fordul elõ, ahol a pia-
ci viszonyok megkövetelik a gyors és hala-
déktalan elintézést, fõképp az ügyekhez fû-
zött jelentõs közérdek miatt; például mun-
kajogi, (18) gyermektartási és apasági perek
tárgyalási idõköze, (19) váltóperekben a tel-
jesítési, fellebbezési határidõ (20).

Három hónap a kollektív szerzõdés fel-
mondási ideje, (21) a szóbeli végrendelet ha-
tályvesztése, (22) ha a végrendelkezõ tehe-
tett volna írásbeli végrendeletet. 

A tartós használatú dolgon fennálló spe-
ciális szavatosság elévülési ideje, (23) illet-
ve a munkajogi igény elévülése három év
(24).

A négyes szám az érzékelhetõ teremtett
világ teljességét jelenti a szimbolika világá-
ban. (25)

Az archaikus rendszerek gyakori száma
valószínûsíthetõ, hogy a természetben meg-
levõ négyes tagolások – négy évszak, négy
égtáj – miatt, hisz ezen társadalmak erõsen
természetközeliek. 

Hammurabi az a király, aki a négy égtá-
jat engedelmessé teszi; ez a szimbólum te-
kinthetõ a késõbbi korok királyválasztásai-
nál a négy égtáj felé tett, s az egész földi vi-
lágra kiterjedõ uralmat jelentõ négy kardvá-
gás eredetének.

Manu törvényeiben
négy fõ bûnt fogalmaz
meg (köztük az egyik
a szeszesitalok fo-
gyasztása);szerinte
négy eszköz van az el-
lenség legyõzésére
(egyezkedés, ajándék
adása, egyenetlenség
támasztása, erõszak),
és a kasztok száma is
négy a hindu világ-
ban.

A magyar közép-
korban a nemeseknek
négy kiváltságuk van

(HK. I. 9.), a nemesi bíróságokon mindig
négy „derék” férfi volt köteles jelen lenni,
majd 1724-ben szervezték meg a kerületi
táblákat az ország négy vidékének megfele-
lõen Nagyszombat, Kõszeg, Eperjes és
Nagyvárad székhellyel. A mai szabályozás-
ban csak a négy évvel kapcsolatban rendel-
kezik a jogalkotó, például az országgyûlé-
si  és helyi önkormányzati képviselõk meg-
bízatásának idõtartama négy év. 

Az ötös sokszor fordul elõ büntetési tétel-
ként Szent István és Szent László törvé-
nyeiben; leginkább szubszidiárius bünte-
tésként jelenik meg öt–tíz tinó átadása az
egyes bûncselekményeknél. Ha valaki lopott,
akkor levágták kezét, de ez elkerülhetõ volt,
ha például öt tinóval megváltotta magát
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(Szent István II. 39.); ez az öt tinó az, amely
talán az esetleg levágásra kerülõ kézen le-
võ öt ujjat jelképezi. A középkorban öt ne-
mes tanú elõtt lehetett a végrendeletet ten-
ni, a végrendelet felolvasásával vagy tollba
mondásával, amit az örökhagyó és a tanúk
azután aláírásukkal és pecsétjeikkel hitele-
sítettek, és öt feltétel teljesítése kellett a kö-
zös tanúvallomás megtételéhez. 

A mai jogban gyakori számról van szó,
például öt nap a büntetõügyben nem elsõ tár-
gyalásra vonatkozó tárgyalási idõköz, s a
sztrájkügyekben alkalmazott leggyakoribb
határidõ. Öt év a perújítási kérelem beadá-
sának abszolút határideje, (26) s holtnak
nyilvánítható az eltûnt, ha öt év telt el az el-
tûnésétõl. (27)

A számsor hatodik száma nagy figyel-
met kap a hindu jogban, mert Manu törvé-
nye szerint a tizenkét fiú státus közül „hat-
féle” fiú örökölhetett. A magyar váltópénz
az 1000–1100-as években a hatos.

Werbõczy szerint hat kelléke van a tör-
vénynek, és a szokásjog szerint hat nemes
tanúra volt szükség, ha a végrendelkezõ
nem tudott írni. 

A hatályos eljárásjogban hat hónap a per-
újítási kérelem elõterjesztésének relatív ha-
tárideje, (28) hat hónap a rendkívüli fel-
mondás gyakorlásának abszolút határideje,
az árverés szünetelése. 

A hetes számnak nemcsak a biblia és a
mitológia körében van kiemelt jelentõsége,
hanem a jogban is. Az õsi Rómában –
amely hét dombra épült – a legfontosabb
jognyilatkozatok hét tanút követeltek meg,
például végrendelkezés vagy akár a manus
nélküli házasság megszüntetésére tett nyi-
latkozat is csak hét tanú jelenlétében volt
elképzelhetõ. 

A római végrendelet érvényességét a hét
rajta levõ töretlen pecsét jelzi, mely elrejti
a benne levõ tartalmat, s mi már ennek pél-
dájára mondjuk legtitkosabb ismereteinkre,
hogy „hétpecsétes titok”. 

A hindu jogban a házasság a hetedik lé-
pésnél lett érvényes, az elvesztett kasztot
hét nemzedék után lehetett visszaszerezni.
Szent István korában, aki a vallás ellen vé-
tett, olyan büntetést kapott, amely hét nem-
zetségen keresztül sújtotta (Szt. István II. 12.

1.§. „Ha pedig ellenkezéstõl késztetve, a
reá mért büntetést elviselni nem akarná, is-
mét azon ítélet sujtolja hétszer ízig”).

A magyar középkor kiemelkedõ két hete-
se a hét szabad királyi város (Buda, Kassa,
Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, Eperjes és
Sopron) és a hétszemélyes (királyi) tábla,
amely valóban hét személybõl (nádor, három
fõpap és három fõúr) állt a 18. század ele-
jéig, majd az 1723. évi igazságügyi reform
során a közremûködõk körét jelentõsen ki-
bõvítették. A mai magyar anyagi és eljárás-
jog nem kapcsol egyetlen jogcselekményt
sem a hetes számhoz, ennek oka pedig a
nyolcas általános (és praktikus) elterjedése.

A nyolc a hindu jog szent száma, mert
Visnunak nyolc karja, Sívának nyolc formá-
ja van, Manu törvényei szerint a házasság-
kötésnek nyolcféle formája van (Manu tör-
vényei, III. fejezet).

A középkorban a nyolcadok (octavae)
valamely jeles ünnep nyolcadik napját jelen-
tették. A kúria bíróságai ezeken a napokon
kezdték meg mûködésüket. A 15. századtól
a nyolcadok már elcsúsztak az ünnepnaptól,
1447-ben jelent meg az elsõ törvényi szabá-
lyozás a nyolcados terminusokra vonatko-
zóan. Ennek értelmében évente négy oktáva
volt tartandó, amit azután Mátyás kettõre re-
dukált, elõírván, hogy az egyik Szent
György, a másik Szent Mihály nap körül
kezdõdjék. Ennek köszönhetõ, hogy a nyolc
nap mai eljárásaink alapszáma. 

Az 1896-os Bp. a fellebbezés bejelenté-
sének határidejeként jelöli a nyolc napot,
melyet a közlekedési viszonyokra tekintet-
tel állapítottak meg. 

Ma például nyolc nap: a polgári eljárás-
ban általános tárgyalási idõköz, (29) a bün-
tetõeljárásban az igazolási kérelem benyúj-
tási határideje (30).

A kultúrtörténetben a világmindenséget a
nyolcszögletû sírépítmények, tróntermek,
keresztelõ medencék jelzik. 

A kilences számhoz elsõsorban a kilenced
kapcsolódik, amelyet a jobbágyok által a
földesúrnak teljesítendõ szolgáltatásként
szabályoznak a 14–19. századi Magyarorszá-
gon. (31)

Amostani törvények szerint kilenc év az Al-
kotmánybíróság tagjainak megbízatása. (32)
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A tízhez a tized kapcsolódik, amely a feu-
dális járadék egyik formáját képezõ adófaj-
ta, minden jobbágy által a termésbõl, az ál-
latokból és egyes ipari termékekbõl a kato-
likus egyháznak teljesített szolgáltatás. (33)

Manu törvényei szerint tíz napig tart a
tisztátalanság, és tíznapi gondolkodási idõ il-
lette meg az eladót az adásvételt követõen.

A középkorban tíz nemes ember esküjé-
vel ér fel egy bárói tisztet viselõ személy
vagy egy fõpap esküje. Az örökbecsû tízsze-
rese volt a közbecsûnek.

A tizenkettes számot sokan a teljesség, a
tökéletesség megjele-
nítõjének tekintik. A
magyar középkori
szabályok szerint a fõ-
bíró az egy évre vá-
lasztott tizenkét es-
küdt polgárral járt el
peres ügyekben a vá-
rosban.

A mai magyar jog-
ban tizenkét év az Ál-
lami Számvevõszék
elnökének és helyet-
teseinek a mandátu-
ma. (34)

A tizenötös kifeje-
zetten a hatályos pol-
gári és büntetõ eljá-
rásjog alapszáma. (35)

A 13–14. század-
ban a bevezetést kö-
vetõen az eljáró sze-
mélyek összesen ti-
zenöt napig kötelesek
voltak együtt maradni,
hogy a bevezetés miatti ellentmondással til-
takozók rendelkezésére állhassanak. Ha ti-
zenöt napon belül nem volt ellentmondás, a
jelentõ levél a tulajdonszerzés végleges bi-
zonyítványává vált. 

A tizenöt napból álló idõtartam a hónap,
mint természetes idõegység fele.

A nagy és kerek számok között elsõ he-
lyen kell említeni a harmincat, amely ugyan-
csak eljárásjogaink kedvelt száma. Például
felülvizsgálati indítvány esetén iratfelküldé-
si határidõ, (36) harminc nap a munkajogi
próbaidõ törvényi idõtartama. (37)

Harminc év az õsi Rómában a tanúbizo-
nyítás ideje, mert egy tizennégy éves fiúnak
kb. még ennyi kilátása volt az életre, és ez
idõ alatt tudta a pálcával belevert emlékeket
felidézni.

Hésziodosz szerint harmincéves kor a
férfi ideális nõsülési kora: „Jókor kell
asszony-feleséget hoznod a házhoz, har-
minc esztendõt, ha megértél, nem keve-
sebbet, s nem sokkal többet, legjobb nõsül-
ni e korban.”

Az ötvennek a szerepe a középkorban a
törvényes hitbér kiszámításához kapcsoló-

dik. A törvényes hit-
bér – ami a házasság
elhálásáért járt a nõ-
nek – a rendi állás és
a vagyoni helyzet sze-
rint a vérdíj, a férfi
vérdíjának nagyságá-
hoz igazodóan külön-
bözõ mérték volt. A
nemesek, ha legalább
ötven jobbágytelket
bírtak, ötven márka
összegû hitbérrel tar-
toztak. Ötven nemes-
ember esküje bizonyí-
totta a kiváltságos le-
vél meglétét, ha az
mégis elveszett; Szent
Istvánnál ötven tinó-
val válthatta meg ke-
zének levágását a hit-
szegõ tehetõs ember
(Szt. István II. 15.).

Hatvan év a tanú-
bizonyítás ideje a kö-

zépkorban (pl. HK. I. 39.), ma pedig a hat-
van nap például a polgári eljárásban a felül-
vizsgálati kérelem benyújtásának határide-
je, (38) de a munkabér visszakövetelési ha-
tárideje is annyi (39). Hatvan volt a forint
váltóegysége is a korona 1892-es bevezeté-
séig (1892. XVII. tcz.).

Az õsi Rómában az örökhaszonbérlet, az
örökbérlet idõtartama rendszerint száz év,
mert így próbálták szavatolni, hogy az ezen
ügyletek tárgyát képezõ ingatlanok ember-
telen feltörését követõen ne vegyék el azo-
kat a bérlõktõl. Így a kemény, embert pró-
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A magyar törvényekben inkább a
háromszoros lehetőség 

a kiemelkedő, mert István rendszerint
a legsúlyosabb büntetés – a halál –
alkalmazását csakis a harmadik

elkövetés után engedte meg 
(pl. Szent István II. 40. 1.§). Werbőczy

háromféle becsűt különböztet meg:
közbecsűt, örökbecsűt, igazbecsűt, 

amik a dolgok értékének
megállapítására szolgáltak.  

A mai anyagi normákban leginkább
a büntetőjog favorizált eleme a

hármas, például a szabadságvesztés
alsó vagy felső büntetési tételeként.



báló tevékenység után élvezhetik a munka
gyümölcsét.

Száz tinó az õsi magyar vérdíj; a királyi
jog száz évig tart (HK. I. 23.); ma száz
nap a közérdekû munka leghosszabb idõ-
tartama. (40)

A száznyolcvankettõ ugyancsak jelen-
tõs szám, hiszen ma a fogantatási idõt a
születéstõl visszaszámított 182. és 300. nap
közé teszik. Figyelemreméltó, hogy míg
ugyanez a számítás érvényesült a római
jogban, addig Werbõczy a fogamzás idejét
az „árvánszülöttek” kapcsán az atya „te-
metésétõl és eltakarításától” számított ti-
zedik hónapban – a születésbõl visszaszá-
mított kb. 300. napban – jelölte meg annak
minimális tartamának meghatározása nél-
kül, és ugyancsak háromszáz nap a mai
polgári törvénykönyvben a vélelmezett
fogantatási idõ.

A cselekvõképesség – nagykorúsítás –
körében a változás igencsak feltûnõ a szá-
mok tükrében. A legrészletesebb szabályo-
zás a római jogban jelenik meg, de a nagy-
korúság elérése a 25. életév betöltésekor
következik be. Ez az életkor Werbõczy írá-
sai szerint már csak huszonnégy év, bár a
családi érdekek folytán ez több is, keve-
sebb is lehet, így nem feltétlenül ekkor kö-
vetkezik be a nagykorúság. A mai szabályo-
zás szerint már ez a 18. életév elérésekor be-
következik mind a férfiaknál, mind a nõk-
nél; (41) ez nem körülbelüli szám, mert a
nagykorúság akkor is áll, ha a biológiai fej-
lettség nem is indokolná azt. 

Most a számok legjellegzetesebbjeinek
felvázolása után szeretném az elévülés és az
elbirtoklás éveit illetõen bekövetkezett mó-
dosulásokat feleleveníteni, mert ezek azok
az idõtartamok, amelyek a leginkább tükröz-
ték a mindenkori társadalmi elvárásokat. 

Az elbirtoklás ideje Manu törvénye sze-
rint tíz év, mert ha valaki ennyi idõn át hasz-
nálja a földet, az eredeti tulajdonos nem
méltó, hogy visszakapja. 

Hammurabinál három évig tartó folya-
matos birtoklás eredményezheti a tulajdont. 

Az õsi római jogban az elbirtoklás
(usucapio) más idõtartamot jelentett ingó és
ingatlan tulajdon esetében. Ha az ingóságot
egy éven keresztül megszakítás nélkül birto-

kolja valaki, akkor õt a dolog jogszerû bir-
tokosának ismerték el. A rövid határidõ in-
doka minden bizonnyal az volt, hogy egy tel-
jes esztendõ az a periódus, amely alatt a jog-
talanul szerzett ingóság (például ruhaféle)
óhatatlanul használatba kerül. Az ingatlan tu-
lajdont két évig kellett megszakítás nélkül
birtokolnia valakinek ahhoz, hogy õt lehes-
sen a jogszerû tulajdonosnak tekinteni. 

Az elbirtoklási idõ megduplázását ingat-
lanok esetében az indokolta, hogy a szántó-
földet másodévente parlagon hagyták, ezért
meg kellett akadályozni, hogy valaki más-
nak a telkét a parlagolási évben alattomban
elbirtokolhassa.

Jusztiniánusz az ingóságok elbirtoklásá-
nak idejét felemelte három évre, mert tekin-
tettel a birodalom területi nagyságára, vala-
mint a közbiztonsági és közlekedési viszo-
nyokra, kevésnek találta az egy évet. Az in-
gatlanok elbirtoklási idejét tíz, illetõleg húsz
évben állapította meg aszerint, hogy a felek
egyazon vagy különbözõ tartományban lak-
nak-e. Az õ nevéhez fûzõdik a rendkívüli el-
birtoklás fogalma is: elrendelte, hogy aki jó-
hiszemûen szerzett tulajdont harminc, illet-
ve negyven évig háborítatlanul birtokolt,
nemcsak a tulajdonosi és egyéb keresetek
évülnek el annak vonatkozásában, hanem az
illetõ a kereset elévülésével egyidejûleg
megszerzi a szóban forgó dolog tulajdonjo-
gát is. Ez az elbirtoklás honosodott meg a
magyar jogban. 

A középkori magyar jogban az elévülés és
az elbirtoklás ideje egyforma: 

– a királyi és koronajavakban 100 év;
– az egyháziakban 40 év;
– a nemesiekben 32 év;
– a városi ingatlanokban 12 év;
– a jobbágytelken 1 év és 1 nap.
A harminckét éves elbirtoklási idõt az

1959. évi IV. törvény tíz évre változtatta;
(42) a törvény indoklása szerint olyan idõt
kellett megállapítani, amely egyrészt a jogi-
lag bizonytalan helyzetek mielõbbi felszá-
molását eredményezi, másrészt a tulajdonos-
nak is elegendõ idõt hagy jogai sikeres ér-
vényesítésére. A hatályos Polgári Törvény-
könyv is a tízéves idõtartamot fogadta el.

Ami az elévülést illeti, az elsõ számos
meghatározás a középkori tradíciók alap-
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ján alakult ki az elõbbiek szerint. A mai
elévülési idõtartamot szintén a Ptk. alapoz-
ta meg. A javaslat figyelemmel volt arra is,
hogy a polgári perrendtartás szerint a perújí-
tás objektív határideje öt év. (43)

A Ptk. rendelkezései szerint a követelések
öt éven belül évülnek el. (44)

Tanulmányunk igazából csak szemelge-
tés a mai és a korábbi szabályokban felvil-
lanó számok között, hiszen csak az általunk
vizsgált néhány törvény és rendelkezés is
összesen több mint háromszáz helyen tartal-
mazott értékelhetõ számokat. Igyekeztünk a
legjellemzõbb elemeket és összefüggése-
ket felvázolni, bár sok esetben lehetetlen a
kialakult számok reális magyarázatát meg-
keresni, mert ezeket a szokások alakították.

Bízom benne, hogy fõleg az egyes mai
rendelkezések megjelenítésével segítséget
nyújtottam a bonyolult anyagi és eljárásjog
rendszerében.

Rövidítések jegyzéke

HK.: Werbõczy hármaskönyve
Ptk.: Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)
Ptké.: 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a Polgári
törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról)
Pp.: Polgári perrendtartás (1952. évi III. törvény)
Mt.: Munka törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény)
Btk.: Büntetõ törvénykönyv (1978. évi IV. törvény)
Be.: A büntetõeljárás (1973. évi I. törvény)

Irodalom

Manu törvényei. Bp. 1915.
Hammurabi törvényei. Kolozsvár 1911.
Szent István és Szent László törvényei. = Magyar tör-
vénytár. Milleneumi emlékkiadás, Bp. 1899.
Werbõczy István hármaskönyve. = Magyar törvénytár.
Bp. 1897.
DR. SZENTPÉTERY IMRE: Oklevéltani naptár. Bp.
1912.
PÁL JÓZSEF–ÚJVÁRI EDIT: Szimbólumtár. Bp. 1997.
HOPPÁL MIHÁLY–JANKOVICS MARCELL–
NAGY ANDRÁS–SZEMADÁM GYÖRGY: Jelkép-
tár. Bp. 1994.

Jegyzet

(1) Véleményünk szerint ugyanis ezek a határidõk
mutatják az adott társadalom stabilitását.
(2) Btk. 48.§ (1) A feltételes szabadság tartama azo-
nos a szabadságvesztés hátralevõ részével, de legalább
egy év.

(3) Btk. 49.§ (3) A közérdekû munka legrövidebb idõ-
tartama egy nap.
(4) Btk. 40.§ (2) A határozott ideig tartó szabadságvesz-
tés legrövidebb idõtartama egy nap.
(5) Ptk. 129.§ (1) Ha valaki feltehetõen más tulajdoná-
ban levõ dolgot talál, és annak tulajdonjogára igényt tart,
megszerzi a tulajdonjogot, ha… b.) a tulajdonos a ta-
lálástól számított egy éven belül a dologért nem jelent-
kezett.
(6) Btk. 11.§ (2) Bûntett az a szándékosan elkövetett
bûncselekmény, amelyre a törvény kétévi szabadság-
vesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el.
Minden más bûncselekmény vétség.
(7) Btk. 137.§ (6)
(8) Pp. 118. §
(9) Ptké. 22.§ Ha a tulajdonos kirepült méhraját két na-
pon nem fogja be, azon birtokbavétellel bárki tulajdon-
jogot szerezhet.
(10) Be. 131.§ (3) A nyomozást az elrendelésétõl szá-
mított két hónapon belül be kell fejezni.
(11) Szabálysértés.
(12) Ptk. 629.§ b.)
(13) Ptk. 635.§
(14) Lásd: Szimbólumtár; Jelképtár.
(15) Werbõczy István Hármaskönyve I., 133. czim
(16) Elég gyakori szabadságvesztési intervallum az
egytõl három évig terjedõ.
(17) Btk. 137.§ (11) Csoportosan követik el a bûncse-
lekményt, ha az elkövetésben legalább három személy
vesz részt.
(18) Pp. 349.§-359.§
(19) Pp. 293.§ - 303.§
(20) Pp. 234.§ (1)
(21) Mt. 39.§
(22) PK 88.
(23) Ptk. 308.§ (2)
(24) Mt. 11.§
(25) Lásd: Jelképtár.
(26) Pp. 261.§ (3) Az ítélet jogerõre emelkedésétõl
számított öt év elteltével perújításnak helye nincs…
(27) Ptk. 23.§ Az eltûnt személyt bírósági határozattal
holtnak lehet nyilvánítani, ha eltûnésétõl számítva öt
év eltelt anélkül, hogy életbenlétére utaló bármilyen adat
ismeretes volna.
(28) Pp. 261.§
(29) Pp. 126.§ (1)
(30) Be. 110.§ (2) Az igazolási kérelmet az elmulasz-
tott határidõ utolsó napjától, illetõleg a határnaptól
számított nyolc napon belül lehet elõterjeszteni.
(31) Bár ez a jobbágy termésének 9. tizede volt.
(32) 1989:XXXII. tv. 8.§ (3)
(33) Szent István II. 52. Kinek az Isten tízet ad egy év-
ben, a tizediket adja Istennek.
(34) 1989:XXXVIII. tv. 8.§
(35) A nyolccal együtt a leggyakoribb határidõ.
(36) Be. 286.§ (2) A bíróság a felülvizsgálati indítványt
az alapügy irataival harminc napon belül felterjeszti a
Legfelsõbb Bírósághoz. De a Pp. esetében jogvesztõ ha-
táridõ: 272.§ (1) A felülvizsgálati kérelem benyújtásá-
ra elõírt határidõ elmulasztása esetén az elmulasztott
határidõ utolsó napjától számított harminc nap eltelté-
vel igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak
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A
vesztfáliai békerendszer 350. évfor-
dulóját (1648. október 24.) a múlt
év kezdetétõl Európa-szerte megem-

lékezések kísérik. A münsteri Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kultur-
geschichte nagyszabású nemzetközi kiállí-
tással készült az évforduló megünneplésé-
re, amelynek védnökségét az Európa Ta-
nács vállalta magára – anyagi és technikai
lehetõségeik szinte korlátlanok voltak. E
kiállítással vetekedni természetesen nem
állt sem szándékunkban, sem módunkban;
ugyanakkor – a tavalyi Hungaria Eliberata
kedvezõ hazai és nemzetközi fogadtatásához
hasonlóan – bíztunk abban, hogy kissé talán
ráirányíthatjuk a szakma és a nagyközönség
figyelmét történelmünk ezen, eddig mellõ-
zött mozzanatára.

Sikerült. A kiállítás eredetileg december
végéig állt volna a látogatók rendelkezésé-
re, azonban a rendezõ felek a nyitva tartás

meghosszabbítása mellett döntöttek; ugyanis
a tárlat váratlanul nagy népszerûségre tett
szert a hozzánk látogató iskolák körében. Va-
jon mi lehet ennek a kiváltója?

Közhelynek számít, hogy történelmünk
szinte szakadatlan háborúzással telt. Ma,
a 20. század tömegpusztító háborúinak
mértékével mérve távolinak és elenyészõ-
nek tûnnek a harmincéves háború veszte-
ségei, különösen, ha ez a tény a tanköny-
vek lapjain sem kap túl nagy hangsúlyt. A
háborúk abban az idõben is sújtották a
polgári lakosságot, amelyet azonban nem
védett semmifajta egyezmény; városok
égtek porig, vidékek váltak lakatlanná,
járványok tizedelték a megmaradottakat, a
sebesültek igen csúf és nehéz halált haltak.
A kor embere a pusztuláshoz bibliai pár-
huzamokat keresett és talált – úgy érezvén,
hogy eljött az apokalipszis ideje. A béke
iránti vágy százféle módon fogalmazódott

Békekiállítás 
a Hadtörténeti Múzeumban

Egy kiállítás-trilógia befejező részének megnyitására került sor 
a Hadtörténeti Múzeumban 1998. október 26-án. Három esztendeje,

amikor a Budai Vár 1686-os ostromának és visszavívásának
évfordulójára már hagyományosan együttműködő Országos

Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum munkatársai anyagot
válogattak, derült fény arra, milyen kimeríthetetlenül gazdag és a
nagyközönség előtt ismeretlen a Magyarország török uralom alóli

felszabadítását dokumentáló metszet- és térképanyag. A Buda
Eliberata 1686, a török alól megszabadított Buda után egy évvel a

közös ötletből megszületett a Hungaria Eliberata 1683–1718, a
felszabadított Magyarországot elénk táró kiállítás, hogy azután

záróakkordként, egy teljes évszázadot felölelve, létrejöjjön a most
megnyíló tárlat: a Theatrum Europaeum 1648–1848 – A vesztfáliai

béke Európája; melynek történelmi keretét a vesztfáliai béke, illetve az
aacheni békekötés adja.

késõbb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak
késõbb szûnt meg.
(37) Mt. 81.§ (2)
(38) Pp. 272.§ (1)
(39) Mt. 162.§ (1)
(40) Btk. 49. (3)
(41) Ptk. 11.§ (1) és Ptk. 12.§ (1)–(2) alapján

(42) Ptk. 121.§ (1)
(43) Pp. 261.§ (3) Az ítélet jogerõre emelkedésétõl
számított öt év elteltével perújításnak helye nincs
(44) Ptk. 324.§ (1) A követelések öt év alatt elévülnek,
ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik.

Molnár Renáta–Szekeres Róbert


