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VÁLTOZÁS AZ ÖRÖKLÉSI JOGI 
KÖNYVBEN

2017. évi LXI. törvény

egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges 
módosításáról (hatályos: 2017. június 23.)

� A vagyonrendelő a halála  (vagy jogutód nélküli megszűnése) esetérea szerződésben 
kijelölheti a vagyonrendelőt megillető jogok gyakorlására jogosult és a vagyonrendelőt terhelő 
kötelezettségek teljesítésére köteles személyt. [Ptk. 6:325.§ (4) bek.]

� Végrendelettel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony a vagyonkezelővé való 
kijelölésnek a vagyonkezelő által a végrendeletben meghatározott tartalommal történő 
elfogadásával a vagyonrendelő halálának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. (Ptk. 
6:329. §)

� A kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között 
bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke, ideértve az örökhagyó által 
bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon értékét is (a továbbiakban: ingyenes adomány) [Ptk. 
7:80. § (1) bek.]

� Végrendelettel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetén a bizalmi vagyonkezelő a 
hagyatéki tartozásokért a kezelt vagyonnal úgy felel, mintha dologi hagyományban részesült 
volna. [Ptk. 7:96. § (5) bek.]

� Lásd még: Ptk. 6: 317.§ (1) bek. - nem tarozik a vagyonkezelő hagyatékába. 
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AZ ÖRÖKLÉSRŐL ÁLTALÁBAN 

I. Az öröklés az ember halála esetén a vagyonában 
bekövetkező szükségszerű egyetemes jogutódlás. 
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Az örökhagyó halálával egy tekintet alá esik:
- az örökhagyó holtnak nyilvánítása (Ptk. 2:5.§), és
- a halál tényének bírói megállapítása.
Az öröklés során a vagyon „mint egész” száll az örökösre
II. Nemegyetemes jogutódlás (nemminősül öröklésnek):
- hagyomány;
- meghagyás;
- halál esetére szóló ajándékozás;
- kötelesrész.
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AZ ÖRÖKLÉS TÁRGYA: A HAGYATÉK 

� hagyaték: az örökösökre átszálló vagyon
� az örökös valamennyi magánjogi vagyoni jellegű jogot 

(aktívum) és kötelezettséget (passzívum) megörököl
� az öröklés folytán háramló vagyon nem azonos az 

örökhagyó teljes vagyonával, mert a közjogi jogviszonyok 
(pl. TB) és a személyhez fűződő jogok kívül esnek a 
hagyatékon, továbbá nem tartozik a hagyatékba a polgári 
jogon alapuló vagyoni jogok közül (pl.):
- haszonélvezet
- tartási és életjáradéki szerződésből eredő jogok
- halál esetére szóló rendelkezés (pl. kedvezményezett 

megjelölése) + életbiztosítási szerződésből eredő jogok  
(BH 1992.174, BH 1992.26., PK 75.-1/2014. PJE)
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AZ ÖRÖKLÉSI JOGVISZONY ALANYAI

Örökhagyó: 

az az ember, akinek halálakor a vagyonában az egyetemes jogutódlás 
bekövetkezik.

(öröklés kizárólag természetes személy vagyonában következhet be)

Örökös: 

� Az, akire a vagyon – részben vagy egészben – háramlik, vagyis az, aki a 
hagyatékban öröklés jogcímén részesül (Ptk. 7:25.§).

Kétség esetén örökös az is, aki a hagyatékból meghatározott egy vagy több 
vagyontárgyat kap HA megállapítható, hogy a juttatott vagyontárgy az egész 
hagyaték értékének jelentős részét teszi ki és az örökhagyó feltehető akarata 
szerint a részesítettnek a hagyatéki terhek viselésében is osztoznia kell [Ptk. 
7:25.§ (3) bekezdés].

(elhatárolás: dologi hagyomány, juttatás értéke)

� öröklési képesség = polgári jogi jogképesség (szervezeti egység)

� méhmagzat: feltételes öröklési képesség (utóörökös?)

� természetes személy és jogi személy is lehet örökös                   pl. társasház
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A KIESÉS 

A kiesés joghatása: Aki az öröklésből kiesett, nem örökölhet, és helyébe:

- Végrendeleti öröklés esetén (i) helyettes örökös lép helyébe, vagy (ii) növedékjognak lehet 
helye, mindezek hiányában pedig a (iii) törvényes öröklés rendje érvényesül.

- Törvényes öröklés esetén a törvény szerinti sorrendben őt követő személy örököl.

A szabályozás kiterjed a haszonélvezeti jog öröklésére, a kötelesrészre, a hagyományra és a 
meghagyásra (!) is.

A kiesési okok rendszere

1. Az örökös halála (aki nem éli túl az örökhagyót)

2. Érdemtelenség

3. Kizárás

4. Kitagadás

5. Lemondás

6. Visszautasítás

Új kiesési ok!

Hiány: aki jogszabály szerint nem örökölhet 7
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AZ ÖRÖKÖS HALÁLA 

Az öröklés feltétele: jogképesség → kiesik az öröklésből „aki 
nem éli túl az örökhagyót”(szövegezés gyakorlati 
jelentősége)

új rendelkezés: közös veszélyhelyzetben (balesetben) elhunyt 
személyek a halál beálltának sorrendjétől függetlenül 
tekintendők kiesettnek [Ptk. 7:4.§ (1) bek.]

� veszélyhelyzet lehet pl.: bobpálya, körhinta, hőlégballon, 
csónak használata

� baleset fogalmán érteni kell a vízi, háztartási, 
sportbaleseteket stb. is

� az időbeli kapcsolat (egyidejűség?)

� a térbeli kapcsolat (balatoni vihar, budapesti tűzijáték?)
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AZ ÖRÖKLÉS JOGCÍMEI 

Elsődleges: a végintézkedésen alapuló öröklés [vö. Ptk. 
7:3.§ (2) bekezdés]

A törvényes öröklés szabályai érvényesülnek:
- végintézkedés hiányában 
(értve ezalatt: az érvénytelenség és hatálytalanság esetét 

is)
- végintézkedés hézagaiban
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7:3.§ [Az öröklés jogcímei]
(1) Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet.

(2) Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.
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VÉGINTÉZKEDÉS VS . TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS

„[…] hazánk nem humusa a végrendelkezésnek, népünk igen nagy része a
végrendelet tételében a törvény iránti tiszteletlenséget, mert atörvény akaratának
megszegését látja.”

(Grosschmid Béni: Magánjogi tanulmányok I. 548. o.)

„A római jog a végrendelkezési jogban a polgár jogainak a betetőzését látta.”

(Lassalle: Das System der erworbenen Rechte 2. Auflage II. 51. o.)

Az új Ptk. tervezetében az öröklés jogcímei cserélődnek: Lásd:osztrák Ptk.
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A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

A korábbi öröklési rendtől eltérő szabályok:

házastárs öröklése leszármazó mellett

- haszonélvezetet CSAK… - tárgyakon, de állagot örököl a
hagyaték többi részéből

házastárs öröklése szülő mellett

- amit a házastárs biztosan megörököl: …

- + házastárs 1/2 rész + I. szülő 1/4 rész + II. szülő 1/4 rész
(kiesett szülő helyén másik szülő + házastárs)

Korlátozás, megváltás !
11
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ÁGI ÖRÖKLÉS

�nincs15 éves korlát 

�kiterjedaz ági vagyontárgy helyébe lépett 
(surrogatio) vagy

� értékén vásárolt (redintegratio) 
vagyontárgyra
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KÖTELESRÉSZ

Elévül: 5 év (több örökhagyó: BH 1996. 426.)

Mértéke: 1/3

Új kitagadási okok: 

- végrehajtandó szabadságvesztés – büntetését még nem töltötte ki
- tőle elvárható segítség – örökhagyónak szüksége lett volna rá
- nagykorú leszármazó durva hálátlanság

Alapja: eltérő szabály, ha az öröklés két éven belül megnyílik!
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A VÉGINTÉZKEDÉSI SZABADSÁG

-Az örökhagyó a halála esetérevagyonáról vagy
annak egy részéről végintézkedéssel szabadon
rendelkezhet (Ptk. 7:10.§)

Lásd: 5/2016 (III.1) AB hat. 1/2017. KMPJE

- A végintézkedéssel érintett vagyon tekintetében az
örökhagyó rendelkezési joga nemszűnik meg és nem
is korlátozódik: azt bármikor és bárkinek

elidegenítheti.
(kivétel: öröklési szerződés) 
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A VÉGRENDELET

A végrendelet fajtái
I. Közvégrendelet (csak közjegyző előtt – alakiságok)
II. Írásbeli magánvégrendelet

a) Saját kezűleg írt és aláírt (holográf) végrendelet
b) Más által írt és aláírt (allográf) végrendelet
c) Közjegyzőnél letett végrendelet

III. Kivételes esetben: szóbeli végrendelet
(kivételes/kiváltságos, időleges)
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7:12. § [ Végrendelet]
Az okirat végrendeleti jellegének megállapításához legalább az szükséges, hogy az 
örökhagyó halála esetére szóló vagyonirendelkezést tartalmazzon és 
külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék. (vö. PK 85. sz. állásfoglalás)

7:17.§ [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei]
(1) Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes,
ha keltének ideje és helye/ készítésének idejeaz okiratból kitűnik…
(2) A több különálló lapból álló saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes,
ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el.
(3) A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes,
ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a
végrendelkező és mindkét tanú aláírásával.
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A KÖZVÉGRENDELET 

�csak közjegyző előtt (!)
�alaki érvényességére a közjegyzői okiratok 

érvényességére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni (1991. évi XLI. tv.)

�összeférhetetlenségi szabály: nem lehet érvényesen 
közvégrendelet tenni olyan személy előtt, aki a 
végrendelkezőnek, a végrendelkező házastársának, 
élettársának hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka 
[Ptk. 7:14.§ (3) bek.].

�érvénytelen az a juttatás, amely a közvégrendelet 
tételében közreműködő személy, valamint ennek 
hozzátartozója, gyámoltja vagy gondnokoltja javára 
szól [Ptk. 7:14.§ (4) bek.]. 

16
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ÍRÁSBELI MAGÁNVÉGRENDELET 
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Allográf végrendelet:
- az örökhagyó aláírása
- tanúk együttes jelenléte (mindkét esetben) BH2007.89. vö. BDT2007.1589.
- a tanúk aláírása (e minőségük feltüntetése)3/2012. PJE 2/2016. PJE

Holográf végrendelet:

- több különálló lap esetén a laponkénti aláírás szükségessége(?)

Közjegyzőnél letettmagánvégrendelet

az örökhagyó csak közvégrendeletet alkothat, ha
- korlátozottan cselekvőképes kiskorú
- cselekvőképességében vagyoni nyilatkozatai tekintetében
részlegesen korlátozott nagykorú

- vak
- írástudatlan
- olvasásravagynevének aláírására képtelen állapot(BH2007372)
írásbeli végrendelet kizárólag közvégrendeleti formában

szóbeli végrendelet:
NEM

szóbeli végrendelet:
IGEN
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A VÉGRENDELET ÉRTELMEZÉSEA VÉGRENDELET ÉRTELMEZÉSE
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Római jogi alaptételek:
A végrendelkező akaratának(mens testatoris)tiszteletbentartása.
A végrendeletnek lehető érvényben tartása(favor testamenti).
7:24.§ első mondata Mtj.1882.§ + ez a rendelkezés nem szolgálhat alapul a

végrendelet alaki hibájának orvoslásához
A végrendeleti intézkedést kétség esetén úgy kell értelmezni,hogy az

intézkedésnek foganatja legyen. Az értelmezés céljából minden olyadatot
figyelembe lehet venni, amely a végrendelkező akaratára világosságot
derít. Mtj. 1882. §

„A végrendelet törvénytelen rendelkezései nem létezőnek tekintendők. A nem
helyes jogi kifejezések az örökhagyó akaratának megfelelően értelmezendők.

(Dt. XI. k. 216. sz. 1913.)

7:24. § [A végrendelet értelmezése]

A végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően 
és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. 
Ez a rendelkezés nem szolgálhat alapul a végrendelet ALAKI hibájának orvoslásához
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TANÚ- KÖZREM ŰKÖDŐ
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BH 1986. 234., 1990. 472.               (3) bek.

BH 1996. 152. (4) bek.

7:19.§ [Tanú vagy más közreműködő számára rendelt juttatás]

(3) Közreműködőnek minősül a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője és 
leírója, továbbá minden olyan személy, akinek a tevékenysége 
a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget.
(4) Jogi személynek rendelt juttatás tekintetében a tanúra és 
a közreműködőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha 
a jogi személy tagja, vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja 
vagy munkavállalója működött közre a végrendelet megalkotásában.
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ÖRÖKÖSNEVEZÉS

Az örökös fogalma: változatlan

Halál esetére rendelt alapítvány: fikció (a vagyon hagyatéki teher)

helyettes örökös – utóörökös nevezése – utóhagyomány
rendelése

(egyszeri öröklés) (kétszerinem több öröklés) ________________

megengedett, megengedett, kivételesenmaradék ________________

meg nem engedett utóöröklésként :
előörökös nevezése esetén - haaz előörökös a házastárs,
a helyettes öröklés szabályai - ha a leszármazó a végrendelkezési

képesség megszerzése nélkül hal meg
(substitutio pupillaris)
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A jogintézmény 
megnevezése 

Helyettesörökös nevezése Utóörökös nevezése Utóhagyomány rendelése

Öröklések száma egyszeri öröklés kétszeri (nem több) öröklés 

Az érintettek megnevezése örökhagyó, örökös, 

Helyettesörökös

örökhagyó, előörökös, 
utóörökös 

örökhagyó, 
előhagyományos, 
utóhagyományos 

Terjedelme teljes az előörökösre háramlott
hagyatékra (maradék-
utóörökösnevezés)

közvetlenül meghatározott 

dolog vagy szolgáltatás

Érvényesség meg nem engedett

előörökös nevezése

esetén a helyettes öröklés

szabályai érvényesülnek

(törvényes
helyettesöröklés)

a leszármazó a

végrendelkezési képesség

megszerzése nélkül hal

meg

(substitutio pupillaris)

az előörökös a házastárs

korlátozás nélkül

A rendelkezési jog korlátja
1. az előörökös házastársa a
hagyatékra visszterhes
szerződést köthet és a szokásos
mértékű ajándéknál nem
nagyobb értékre ingyenes
adományozási jog illeti

2. az előörökös leszármazó a
hagyatékkal a cselekvő-
képességi szabályok korlátai
között rendelkezhet

az előhagyományos visszterhes
szerződést köthet és a szokásos
mértékű ajándéknál nem
nagyobb értékre vonatkozó
ingyenes adományozási jog
illeti, ha az örökhagyó eltérően
nem rendelkezik
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AZ ÍRÁSBELI VÉGRENDELET ÁLTALÁNOS 
ÉRVÉNYESSÉGI KELLÉKEI 

(Ptk. 7:12.§ - a végrendelet létező-e?)
Érvényes-e a végrendelet?
- nyelve (Ptk. 7:15.§)
- írása (gépírás, továbbá gyorsírás, közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírás –

Ptk. 7:16.§)
- keltezése [Ptk. 7:17.§ (1) bek.]
- sorszámozása [Ptk. 7:17.§ (2)-(3) bek.]
- aláírása 
� 7:17. § [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei]
� (1) Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha keltének ideje és helye/

készítésének idejeaz okiratból kitűnik ...
� (2) A több különálló lapból álló saját kezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor

érvényes, haminden lapját folyamatos sorszámozássallátták el.
� (3) Ha több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes,

ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és
mindkét tanú aláírásával.
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AZ ÍRÁSBELI MAGÁNVÉGRENDELET TANÚJA 

�Nem lehet olyan személy, aki
a) a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására 

nem képes (vö. PK 86. szám);
b) kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy 

cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, 
hogy az kizárja tanúkénti közreműködését;

c) írástudatlan. [Ptk. 7:18.§ (1) bekezdés]
�Nem érvényességi feltétel:
- a tanú a végrendelet tartalmát ismerje vagy
- tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött 

közre. [Ptk. 7:18.§ (2) bekezdés]
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A VÉGRENDELETI TANÚ ALÁÍRÁSA

3/2012. PJE        2/2016. PJE

EBH 2015.P.10.       

BDT2016.3565.

24
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A KÖZÖS VÉGRENDELET

7:23.§ [Közös végrendelet]
(1)
(2) Házastársaknak az életközösség fennállása alattugyanabba az okiratba foglalt írásbeli végrendelete 

érvényes1, ha 
a) saját kezűleg írt végrendelet esetén az okiratot az egyik végrendelkező elejétől végig maga írja és aláírja, a 

másik végrendelkező ugyanabban az okiratban saját kezűleg írt nyilatkozatban kijelenti, hogy az okirat az 
ő végakaratát is magában foglalja, és nyilatkozatát aláírja;

b) más által írt végrendelet esetén a végrendelkezők egymás és a tanúk jelenlétében írják alá az okiratot, vagy 
mindkét végrendelkező egymás és a tanúk jelenlétében külön nyilatkozik arról, hogy az okiraton szereplő 
aláírás a sajátja; vagy

c) közvégrendeletet tettek.
(3)Több különálló lap…holográf: minden lapját a másik fél
1 vö. 2013. évi CCLII. tv. 189.§

25

[7:23.§ (2) bek. a)-b) pontjai = Mtj.1964.§]

Négy csoportja:
- két független végrendelet
- harmadik személy javára rendelkeznek
- a házastársak kölcsönösen egymás javára rendelkeznek
- csak egyik házastárs rendelkezik a másik javára
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A VÉGRENDELET ÉRVÉNYTELENSÉGE 
IRÁNTI PER

- kereshetőség
- kereseti kérelemhez kötöttség

Az öröklési per: BH 2016. 279.
- az ítéletinter parteshatálya
- lemondás a megtámadás jogáról
(az öröklés megnyílása után,
a végrendelet érvényességének, ill.
hatályosságának elismerése)

Megtámadási határidő: határidő nélkül / 5 év
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A VÉGRENDELET HATÁLYTALANSÁGA
A végrendelet visszavonása
- Újabb végrendelet tétele
- Az írásbeli végrendelet megsemmisítése vagy

megsemmisülése
- A közjegyzőnél letett végrendeletvisszavétele!
- Szóbeli végrendelet esetén30 nap elteltével!
- Házastárs és élettárs javára tett végrendelet esetén, ha

az életközösség megszakadt, az öröklés megnyílásáig
nemállott helyre, és….

Hallgatólagos visszavonás (végintézkedési képesség, 
személyesség?)

27
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ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS

Olyan kétarcú jogintézmény, amely

- tartalmát tekintve tartási vagyéletjáradéki szerződés, amely

- tartalom végintézkedés formájábanjelenik meg.

� Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a 
magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik 
személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás
ellenében örökösévé nevezi;

� A másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve 
gondozás teljesítésére [Ptk. 7:48.§ (1) bek.]

28
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AZ ÖRÖKLÉSI SZERZ ŐDÉS ALANYAI

�Az örökhagyó – az, aki a tartásra, életjáradékra 
vagy gondozásra jogosult

�Az eltartó – az, aki a tartás, életjáradék vagy 
gondozás teljesítésére köteles

�Szerződésben meghatározott 3. személy (mint 
jogosult) – új rendelkezés: Ptk. 7:48.§ (2) bek.

29
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ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS TARTALMA

� Bármilyen végrendeleti rendelkezés

� Az örökség biztosítása

- Elidegenítési és terhelési tilalom (ingatlan esetén)

- Főszabály: semmis az örökhagyónak az öröklési szerződéssel 
lekötött vagyontárgyat elidegenítő vagy megterhelő 
rendelkezése. 

- E rendelkezés harmadik jóhiszemű személy visszterhesen 
szerzett jogát nem érinti [Ptk. 7:50.§ (1) bekezdés]

� Házastársak közös öröklési szerződése

30
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ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS – MINT VÉGINTÉZKEDÉS

új szabályok:
- szólhat meghatározott harmadik személyjavára, (az örökhagyó 

halála utáni időre is)
- az örökhagyóval szerződő fél vállalhat: tartást, életjáradék 

fizetését, illetve gondozást
- terminológiai igazítás a családjogi könyvhöz
- az örökhagyó részéről a rendelkezési jog gyakorlásacsak akkor 

semmis, ha a felek eltérően nem állapodtak meg
- eltérő megállapodás hiányában az örökhagyó engedélye nélküli 

ingatlan-nyilvántartásbeli bejegyzés, egyoldalú kérelemre
- eltérő megállapodás hiányában a házastársak közös öröklési 

szerződése esetén a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti 
jogot szerez

- a szerződés megszűnése helyett következetesen: a szerződés 
módosítása és megszűntetése (alakiság!)
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AZ ÖRÖKLÉSI SZERZ ŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

�megszüntetés        érvénytelenség

� peres felek (jogutódlás)

� eredeti állapot helyreállítása (megfelelő 

elszámolás ?) 
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HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS

�Az ajándékozás azzal a feltétellel történik: a 
megajándékozott az ajándékozottat túléli

�Alaki követelmények: öröklési szerződés

�Tárgya: dologi hagyomány
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Kérdések?

?
Észrevételek?
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