
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

C1 (felsőfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Közvetítés 

 

§ 

MINTAFORDÍTÁS 

Fordítsa le az alábbi szöveget! Elérhető pontszám: 15 pont. 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 
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FELADATLAP 

 

A házasság fogalma 

 

A házasság az emberi társadalom egyik legősibb intézménye. A jogszokások, a jogi normák 

minden klasszikus emberi civilizációban utalnak a házasság meglétére. Kimutatható például, 

hogy a jelenlegi őskultúrkörbe tartozó népeknél (pl. pigmeusok) megtalálható a monogám 

házasság.  

A házasság tartalmi elemeit vizsgálva a következő jellemzőket mondhatjuk: 

a.) A házasság tartós kapcsolat. A kialakult szokások, a házasság tartalma alapján a 

házasság – legalábbis a házasság megkötésénél – tartós, adott esetben egész életre 

szóló kapcsolatot tételez fel. Mindez nem jelenti azt, hogy ne lehetne érvényes 

házasságnak tekinteni a rövid ideig tartó házasságot is: pl. ha a halála előtt a 

gyógyíthatatlan beteggel kötött házasságot. 

b.) Házasságot egy férfi egy nővel köthet, ez a monogám család jellemzője. Ez a kritérium 

törvény alapján kizárja a többnejűséget, a többférjűséget csakúgy, mint az azonos 

neműek házasságát. 

c.) A házasság családi életközösséget létesít, melynek érzelmi, vagyoni, nemi közösséget 

létrehozó hatása van. Ez a házasság valós tartalmát tekintve kizárólagos életközösséget 

jelent, vagyis azt, hogy a feleknek nincs a házastársukon kívül más, ellenkező nemű 

személlyel családi életközössége. 

d.) A házasság az utódok nemzésére és közös felnevelésére is irányul. Ez nem jelenti azt, 

hogy ne lenne érvényes az a házasság is, mikor a házasfeleknek nem lehet gyermekük 

(pl. életkoruk, vagy betegség miatt), vagy kizárják a gyermek születését. 

A házasság kétoldalú szerződés, melyből a felekre kölcsönösen jogok és kötelezettségek 

keletkeznek. A házasság a történelmi és modern jogrendszerekben egyaránt – az úgynevezett 

szocialista jog kivételével – szerződés, mivel mind tárgyában, tartalmában a megkötés szigorú 

alakiságaiban megfelel a polgári jogi (családjogi) szerződés feltételeinek. Ugyanakkor 

megállapíthatjuk, hogy a házasság sajátos szerződésfajta, mert olyan elemeket is tartalmaz, 

melyek más polgári jogi szerződéseknek nem jellemzői (pl. érzelmi kapcsolat). 

 

 

Forrás: Jobbágy Gábor, Magyar Polgári Jog I., Szent István Társulat Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója, Budapest 2013, 184-185. oldal 
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