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Bevezető gondolatok: 

A tanulmányom témája az öröklési szerződés és változásainak bemutatása, a régi és az 

új Ptk. szerint. Az öröklési szerződés napjainkban számos kérdést vet fel mind a 

hatályos (2013.évi V.törvény), mind a régi Ptk.(1959.évi IV.tv) esetében. Az elmúlt 

évek alatt több probléma is felmerült a szabályozással kapcsolatban, és a mai napig nem 

tisztázott, hogy valójában mit tekintünk öröklési szerződésnek, hol húzódik a határ az 

öröklési szerződés és más jogintézmények között, emellett több további nehézséget is 

magában rejt, amelyeket nem sikerült még megoldani. 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam az öröklési szerződés jogintézményét, hiszen 

manapság ez a terület egyre nagyobb teret nyer magának. Napjainkban egyre többen 

kötnek, inkább öröklési szerződést, mert nagyobb biztonságot nyújt mindkét szerződő 

fél számára. Kutatásom fő területe a jelentősebb változások bemutatása, illetve a 

problémát felvető kérdések részletesebb vizsgálata, mind a jogtudományban, mind a 

gyakorlatban. 

A vizsgálatom során kitérek egyes fontosabb részeknél a nemzetközi szabályozásokra 

is, főként a német BGB-re tekintettel. 

Célkitűzéseim közé tartozik az öröklési szerződést érintő új szabályozás eredményeinek 

elemzése és értékelése, annak megállapítása, és hogy e rendelkezések kielégítik-e a vele 

szemben támasztott követelményeket, felhívva a figyelmet a szabályozás hiányosságaira 

is. 

 

 

 

I. Az öröklési szerződés történeti fejlődése 

Az emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával 

párhuzamosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni 

elsajátítása, a magántulajdon megjelenése. Minél jobban haladt ez társadalmi folyamat 

előre, annál esedékesebbé vált a magántulajdon halál esetére történő jogutódlás kérdése, 

így jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az öröklés az 

ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Az öröklés 

jogcíme alapulhat törvényen vagy végintézkedésen, a továbbiakban a végintézkedéssel 

foglalkoznék történeti szempontból részletesen, mivel az öröklési szerződés a 

végintézkedés egyik formája, azonban az öröklési szerződés csak az örökhagyó 
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nyilatkozata tekintetében végintézkedés. A végintézkedés általános fogalom, amely 

gyűjtő elnevezése a jogilag megengedett formáknak, amelyekben az örökhagyó 

vagyonáról rendelkezik halála esetén. A végintézkedési szabadság a magántulajdonosi 

jogrendszerek természetes vele járója, ennek következtében az örökhagyó számára 

lehetővé tették, hogy ne csak életében teljesítendő szerződésben, hanem halála esetére is 

rendelkezhessen a hagyatékáról. A római jog a végintézkedési szabadság igen korai 

elismerésében is felülmúlta a korabeli jogrendszereket
1
: a nemzetségi vagyon 

szerepének csökkenése és a magántulajdonosi rend megszilárdulása odavezetett, hogy a 

végrendeleti örökösök megelőzték a törvényes örökösöket, emellett az örökhagyó 

akaratának minél teljesebb érvényesülését is követelményként állították fel.
2
  

A rómaiak azonban még nem ismerték az öröklési szerződést, saját magánjogukban az 

erős egyén szerepét hangsúlyozták, így alapvetően elutasítottak minden, az örökhagyó 

végintézkedési szabadságát gátló szerződéses elemet. A végakarat létesítését az öröklési 

jog legkorábbi fejlődésétől, tehát több mint 2000 éve, nemcsak jognak számított, hanem 

minden római elsődleges erkölcsi kötelességének tekintették. Emiatt is volt az antik 

Rómában az örökhagyó végrendelete szentül megbecsülve, ezt a jogászok a végsőkig 

tiszteletben tartották, és ezek a hagyományok tovább élnek és mind a mai napig 

megfigyelhetőek a kontinentális európai jogrendszerben bizonyos részletekben.
3
  

A középkori jogrendszerek számos korlátot állítottak fel a tulajdonosok számára, ami 

azzal a jogkövetkezménnyel járt, hogy nem rendelkezhettek szabadon vagyonukkal, és 

így ez által a szabad végintézkedés joga sem illette meg őket.
4
 Az öröklési szerződés 

nyomai a középkori városi jogokban jelentek meg.  A városi polgárok életétben 

különösen nagy hangsúlyt kaptak a szerződések, szinte minden ügyletet e módszerrel 

szabályoztak, így kézenfekvő volt az alkalmazása a halál esetére történő 

vagyonátszállás meghatározásánál is. Ennek következtében terjedt el végintézkedési 

formaként (a végrendelet mellett) az öröklési szerződés, amelyben az örökhagyó az 

örökösévé választott személyekkel kétoldalú megállapodásban tetszése szerint tud 

vagyona egészéről vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezni.
5
 

                                                           
1 Vékás Lajos: Öröklési jog, Eötvös Kiadó, Budapest, [VÉKÁS 2013.] 2013.11-13.o.  
2 VÉKÁS 2013. 35. o. 
3 Ján Cirák: Öröklési szerződés, In: Közjegyzők Közlönye (2013) 3. szám, [CIRÁK 2013.] 5. o. 
4 VÉKÁS 2013. 35. o. 
5 VÉKÁS 2013. 74. o. 
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Az öröklési szerződés célja kezdetben ellenszolgáltatás nélküli örökös nevezés volt, 

kétoldalú jognyilatkozat formájában, ekkor még végintézkedési jelleggel bírt, s 

mindössze kétoldalú jognyilatkozat volta utalt a szerződéses jellegére.
6
  

„Annak a jogi lehetőségét, hogy az örökhagyó életében szerződés alapján kötelezően 

lehessen meghatározni az öröklési sorrendet elhalálozás esetére, a tulajdonnal való 

szabad rendelkezést hangsúlyozó gazdasági élet szükségletei kényszerítették ki, és 

nemcsak élete során, hanem elhalálozás esetén is.” 
7
  

A 19. és 20. századi polgári jog több egységesítése (pl. az 1811-es osztrák ABGB, a 

német BGB 1896-ból) ezeket a szükségleteket is figyelembe vette, és a szerződés alapú 

öröklést beiktatta saját jogszabályaiba.
8
  

Az 1848-as év jelentős változást hozott az öröklési jog tekintetében, az áprilisi 

törvények megszüntették a rendi partikularizmust, megteremtették a törvény előtti 

egyenlőséget és bevezették az egyetemleges öröklési jog elvét. Az Osztrák Polgári 

Törvénykönyv révén került a magyar jogba a kötelesrész intézménye.
9
  

Az öröklési szerződés fogalmát a 19. századi magyar jogunk úgy határozta meg, hogy 

„az öröklési szerződés kétoldalú jogügylet, melyben az egyik szerződő fél a másik 

szerződő féllel szemben végintézkedést kötelező formában jelenti ki és a másik szerződő 

fél ezt elfogadja. Egyoldalú az öröklési szerződés, ha csak az egyik, kölcsönös, ha 

mindkét fél intézkedik halála esetére. Mindkét esetben a végintézkedés szólhat a másik 

szerződő fél vagy harmadik személy javára.” 
10

  

Az öröklési szerződés alaki kellékeit tekintve az 1876: XVI. t.-c. 33.§. intézkedett 

akként, hogy azok megegyeznek az írásbeli magánvégrendelettel, közvégrendelet vagy 

közjegyzőnél tett magánvégrendelet alaki kellékeivel, továbbá szóbeli alakban öröklési 

szerződés nem köthető. 

 

                                                           
6 Dr. Bézsenyi Bernadett: Az öröklési szerződés kettős jogi jellegéről,[BÉZSENYI 2014.] http://www.arsboni.hu/az-

oroklesi-szerzodes-kettos-jogi-jellegerol.html, [Megtekintés ideje:2015.10.30. 16:20] 
7 CIRÁK 2013. 5. o. 
8 CIRÁK 2013. 5. o. 
9 http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/maganjog/polgarimaganjog/oroklesijog.htm, [ 

Megtekintés ideje: 2015.10.30. 16:20] 
10 Dr.Szladits Károly és Dr. Teller Miksa: Magyar Magánjog, Hatodik Kötet, Öröklési Jog, Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1939. [SZLADITS 1939.] 342.o. 
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Az öröklési szerződés fajait tekintve a 19. századi polgári jogunk öt esetet 

különböztetett meg:  

a) egyoldalú, ha csak az egyik szerződő fél; 

b) kétoldalú, ha mindkét szerződő fél intézkedik a másik szerződő fél vagy 

harmadik személy javára; 

c) kiterjedhet a végrendelkezőnek az egész hagyatékára, vagy annak egy 

részére, örököst nevezhet vagy hagyományt rendelhet; 

d) a szerződő felek egyike vagy mindegyike kikötheti azt a jogot, hogy a 

szerződést egyoldalúan hatálytalanítja; 

e) az öröklési szerződésben a szerződő felek azon vagyonukról is 

intézkedhetnek, mely az öröklési szerződés tárgyát nem képezi.  
11

 

A felek rendelkezési jogára tekintettel az öröklési szerződés hatályon kívül helyezte a 

szerződést kötő felek előzőleg megtett végintézkedéseit, amelyek a szerződés 

rendelkezéseivel ellentétesek. Egyoldalú végintézkedéssel a felek a szerződést nem 

helyezhették hatályon kívül, azonban ha az öröklési szerződés bármely oknál fogva 

hatályát vesztette az örökhagyó végrendelete hatályossá vált. Megszűnését tekintve a 

szerződés kétarcúsága megjelent, amelynek két különböző hatása abban mutatkozott, 

hogy a szerződő felek közös beleegyezéssel egészben vagy részben hatályon kívül 

helyeztethették vagy módosíthatták, de csak a végintézkedés alaki kellékeire 

tekintettel.
12

   

Az 1928-as Magánjogi törvényjavaslat az öröklési szerződés szabályanyagát önállóan 

az Ötödik szerződéses öröklés címet viselő fejezet tartalmazza. Eszerint az öröklési 

szerződés egyoldalú, ha csak az egyik szerződő fél, és kétoldalú, amennyiben mindkét 

kötelemben résztvevő személy intézkedést tesz a másik, vagy egy kívülálló harmadik 

személy javára.
13

 

Korábbi jogunkban az öröklési szerződés lényegében ugyanolyan széles körben 

alkalmazható volt, mint a végrendelet, nemcsak ellenszolgáltatás fejében, hanem 

ingyenesen is köthető volt. A szerződéses kötöttség azonban nem korlátozta az 

örökhagyóként szerződő felet abban, hogy vagyonáról élők között is rendelkezhessen: 

                                                           
11 SZLADITS 1939. 343-344.o. 
12 SZLADITS 1939. 345.o. 
13 Balogi Zsófia: A közös végrendelet és az utóöröklés intézményének fejlődéstörténete és szabályanyagának 

összehasonlító elemzése a készülő új polgári törvénykönyv egyes stációiban In: Acta Facultatis Politico-iuridicae 

Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 47, 2010. 253-254. o. 
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még életében elidegeníthette vagyonát illetve fel is élhette. A szerződéses örökös 

csupán az ingyenesen – ajándékozással - átruházott vagyont követelhette vissza. Ezek 

miatt az öröklési szerződés intézménye támadható volt és a gyakorlatban már a régi Ptk. 

hatályba lépése előtt is egyre inkább a tartással kapcsolatban került az alkalmazására 

sor. Ezen indokok alapján, az 1959.évi IV. törvény (továbbiakban: régi Ptk.) csak az 

egyoldalú és visszterhes: mégpedig a tartás vagy életjáradék ellenében történő örökös 

nevezést tartalmazó öröklési szerződés tartotta fenn, valójában, mint a tartási 

(életjáradéki) szerződés egy különleges- halál estére szóló- típusát, amelyre a 

végintézkedés-jelleg folyamán előírt különös szabályokkal nem rendezett kérdésekben a 

tartási szerződés általános szabályait rendelte alkalmazni.
14

  

 

II. Az öröklési szerződés célja és elhatárolása más jogintézményektől 

A szerződés célját és szükségességét tekintve kezdetben ellenszolgáltatás nélküli 

örökösnevezés volt, kétoldalú jognyilatkozat formájában és ekkor még csak 

végintézkedési jelleggel bírt. Az eltelt évek során, azonban merőben megváltozott az 

öröklési szerződés célja és jellege, mely a társadalmi-gazdasági változások 

eredményeképpen egyre több szerződés jogi elemmel bővült.
15

 

Vizsgálatunk szempontjából fontos elhatárolni az öröklési szerződést a végintézkedés 

másik két formájától, amely a végrendelet és a halál esetére szóló ajándékozás. A tartási 

és életjáradéki szerződés tekintetében is vizsgálnunk kell a különbségeket.  

1)  „Az öröklési szerződés formáját tekintve végrendelet, de tartalma szerint tartási 

vagy életjáradéki szerződés, azaz annak egy különleges típusa.”
16

  

Az öröklési szerződés szerződési jogi jellegéből adódóan kétoldalú, visszterhes 

jogügylet, ezért az örökhagyó egyoldalúan nem vonhatja vissza és nem módosíthatja 

a jognyilatkozatát. Ez a jogosultság csak a végrendelet esetében illeti meg az 

örökhagyót, hiszen az öröklési szerződés lényegében a tartási (életjáradéki) 

szerződés egy különleges típusa, amelyre a végintézkedés jelleg folytán megkívánt 

                                                           
14Dr. Sőth Lászlóné: Az öröklési szerződéssel kapcsolatos néhány időszerű kérdésről, In: Családi jog 2004. [SŐTH 

2004.] (2. évfolyam) 1. szám 10.o. 
15 BÉZSENYI 2014.  
16 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja 

Szerkesztette: Osztovits András, IV.kötet, Opten Informatika Kft., 2014. [OPTEN 2014.]  588. o. 
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különös szabályokkal nem rendezett kérdésekben a tartási szerződés általános 

szabályai érvényesülnek.
17

  

A 2013.évi V. törvény (továbbiakban Új Ptk.)  7:40§ (1) bekezdése kimondja, hogy az 

öröklési szerződés érvényességére az örökhagyó jognyilatkozatát illetően az írásbeli 

végrendeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
18

 Az öröklési szerződés kizárólag 

az örökhagyó részéről tartalmaz végrendelkezést, ezért az írásbeli végrendeleti képesség 

vizsgálata, így például írásbeli magánvégrendelet szempontjából, az írni, olvasni tudás 

követelményei kizárólag az örökhagyó vonatkozásából vizsgálandók.
19

  

Végrendelkezni csak személyesen lehet, ezért a gondnok a cselekvőképtelen örökhagyó 

helyett az ő képviseletében még a gyámhatóság jóváhagyásával sem köthet öröklési 

szerződést 
20

  

„A végrendelkezni csak személyesen lehet” szabály csak az örökhagyó szerződő félre 

alkalmazható, a szerződéses örökös személyes nyilatkozatát nem követeli meg a 

törvény. Közös végrendelet tekintetében a régi Ptk. generálisan tiltotta a közös 

végrendelet alkotását, így Az 1960.évi 11. tvr.73.§-ának szabálya kivételnek számított 

(Ptké.73. § A házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződése 

érvényes, ha mint örökhagyók kötnek harmadik személlyel szerződést.).
21

  

Az öröklési szerződésnek az örökhagyó oldaláról szükségszerű tartalmi eleme, hogy az 

örökhagyó örökössé nevezze a másik felet, ezzel szemben a végrendelet érvényes akkor 

is, ha örökösnevezést egyáltalán nem tartalmaz.
22

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 BH 16/2013 
18 OPTEN 2014. 594.o. 
19 BH 69/1999 
20 BH 94/1996 
21 OPTEN 2014. 603. o. 
22 Gellért György: Az öröklési szerződés, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. [GELLÉRT 

2001.] 25. o. 
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1.ábra: Az öröklési szerződés és a végrendelet összehasonlítása
23

 

 

 

2) A halál esetére szóló ajándékozás a szerződéses végintézkedés ritkábban 

alkalmazott formája. A halál esetére szóló ajándékozási szerződés is az öröklési 

szerződés egyik típusa.
24

  

Az új Ptk. 7:53§ (1) bekezdése kimondja, hogy a szerződésre az ajándékozás 

szabályait kell azzal az eltéréssel alkalmazni, hogy az alaki kellékeit tekintve az 

öröklési szerződés alaki követelményei lesznek az irányadók.  

Az örökhagyó részéről tartalmaz a vagyonáról a halála esetére szóló rendelkezést, 

így az ő részéréről végintézkedésnek minősül, a vele szerződő félnek, ha ugyanebbe 

az okiratba foglalt haláleseti rendelkezést tartalmaz, akkor a közös végrendelet 

tilalmába ütközik, érvénytelen lesz. A házastársak esetén az új szabályozásra 

tekintettel nem lesz érvénytelen a szerződés, amennyiben a házastársak mindketten 

ajándékozóként szerepelnek. Akkor beszélünk halál esetére szóló ajándékozásról, ha 

az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozottnak túl kell élnie 

az örökhagyót. A tulajdonjog átszállásának időpontja kötött az örökhagyó halála 

időpontjához. Az ajándékozásnak az örökhagyó túlélése a feltétele, azaz ha a 

megajándékozott az örökhagyót nem éli túl, az ajándékozás nem következik be, így 

a jogutódai nem támaszthatnak igényt az ajándékra.
25

 

                                                           
23 http://polgarijog.uw.hu/C.6_v.1.0..pdf, [Megtekintés ideje: 2015.11.10. 17:10] 
24 VÉKÁS 2013. 58-86.o. 
25 OPTEN 2014.613.o. 

http://polgarijog.uw.hu/C.6_v.1.0..pdf
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 A legfőbb különbség a két szerződés típus között, hogy az öröklési szerződés 

visszterhes jogügylet, míg a halál esetére szóló ajándékozás olyan juttatásra nézve 

érvényes, amely végrendelet esetén dologi hagyománynak minősülne.
26

 

 

2. ábra: Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás 

összehasonlítása
27

 

 

 

3) Az öröklési szerződés tartalmát tekintve tartási vagy életjáradéki szerződés, azaz 

annak egy különleges típusa, azonban végintézkedési jelleggel is bír, így annak 

különös szabályai is vonatkoznak rá. A különbségeket tekintve két szempontból 

vizsgálhatjuk a két jogintézményt: egyrészt az örökös tulajdonszerzése a tartási és 

életjáradéki szerződés esetén a szerződéskötéskor következik be, és az ingatlan-

nyilvántartásba az örökhagyó tartási jogát kell bejegyezni. Az öröklési szerződés 

esetén a szerződéses örökös az örökhagyó halála pillanatában válik tulajdonossá, 

ezért részére elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan 

nyilvántartásba.
28

 

A másik jelentős különbség, hogy a szerződési szabadság elve az öröklési 

szerződésre nem vonatkozhat korlátlanul, azonban tartalmára vonatkozóan a 

gyakorlatban mutatkozott meg ennek jelentősége. A régi Ptk. 655. § (1) bekezdése 

értelmében az „öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele 

szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.” Ennek értelmében 

tehát csak ebben a körben engedte meg a régi Ptk. az öröklési szerződés megkötését, 

ellenben a tartási és életjáradéki szerződésekkel, amely megengedte és ma is 

megengedi a pusztán gondozáson alapuló jogügyletet is a szerződési szabadság 

elvéből következően. A régi Ptk. 200. § (1) bekezdése szerint a szerződés tartalmát a 

felek szabadon állapíthatják meg, így a tartási és életjáradéki szerződések körében 

                                                           
26 GELLÉRT 2001. 168.o. 
27 http://polgarijog.uw.hu/C.6_v.1.0..pdf, [Megtekintés ideje: 2015.11.10. 17:10] 
28 BÉZSENYI 2014. 

http://polgarijog.uw.hu/C.6_v.1.0..pdf


10 
 

egyértelmű, azonban az öröklési szerződés esetén annak végintézkedési jellege okán 

kizárt volt az e jogszabályhely alkalmazása. A hatályos Ptk. 7:48.§ (1) bekezdése 

kimondja, hogy az öröklési szerződés esetén is lehetővé teszi a gondozás fejében 

való szerződéskötést, amely jelentős változást hozott a szabályozásban, így ezzel a 

törvényalkotó teljesen elmosta a határvonalat a két végintézkedési forma között.
29

 

 

 

III. Az öröklési szerződés létrejötte 

 

1. Az öröklési szerződés fogalma  

Sőth Lászlóné szerint az öröklési szerződés fogalma: „A más által írt végrendelet 

alakiságai mellett kötött szerződés, amelyben az örökhagyó tartás vagy életjáradék 

ellenében a vele szerződő felet oly módon teszi örökösévé, hogy a lekötött vagyonával 

sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet.”
30

  

A hatályos Polgári Törvénykönyv VII. könyvében, az Öröklési jogon belül szabályozza 

az öröklési szerződést, mint az 1959-es kódex. Az Új Ptk. szabályozása szerint az 

öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a 

szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve 

gondozás ellenében (vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott 

vagyontárgyak tekintetében) örökösévé nevezi. A másik fél kötelezettséget vállal a 

tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. Ha az örökhagyóval szerződő fél 

kötelezettsége a harmadik személlyel szemben kiterjed az örökhagyó halála utáni időre, 

a hagyatéki eljárásban az ingatlan-hagyatékot a harmadik személy javára fennálló tartási 

joggal terhelten kell átadni, és a tartási jogot a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző 

megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
31

 

Az öröklési szerződés kétoldalú jogügylet, amely a felek megegyezésével jön létre, így 

csak a felek megegyezésével módosítható vagy szüntethető meg. 

Nemzetközi szinten az öröklési szerződés intézményét az európai országok egész sora 

ismeri pl. Ausztria, Németország, Csehország, Svájc. A cseh új Polgári Törvénykönyv, 

                                                           
29 BÉZSENYI 2014. 
30 GELLÉRT 2001.17. o. 
31 Kommentár a Polgári Törvénykönyhöz (Szerkesztette: Vékás Lajos/ Gárdos Péter), 2.kötet, Wolters Kluwer, 

Budapest, 2014. [COMPLEX 2014. ] 
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a 89/2013 sz. törvény, amely 2014. január 1-jén lépett hatályba, úgy határozza meg az 

öröklési szerződés fogalmát, hogy az örökhagyó élete során kötelezően határozhatja 

meg az öröklési jogutódlást elhalálozása esetére, s mindezt olyan módon, hogy a 

szerződő felet vagy harmadik személyt határoz meg díj ellenében vagy ingyenesen 

hagyatékának vagy egy részének örököseként, vagy hagyományosként és azt el is 

fogadja a szerződő fél.
32

 

A német törvénykezés a BGB-ben szabályozzák az öröklési szerződés intézményét a 

2277.§-tól a 2303.§-ig. A fogalom meghatározást tekintve egy vagy több örökhagyó 

kötheti a szerződést megkötő fél vagy, pedig egy harmadik fél részére, aki szintén az 

örökhagyó halálával szerzi meg a hagyatékot, a szerződést lehet ingyenesen és díj 

ellenében is kötni. Az öröklési szerződés tárgya lehet az örökhagyó egész vagyona vagy 

annak egy része is.
33

 

 

2. Az öröklési szerződés alanyai 

Az öröklési szerződés alanyaira vonatkozóan örökhagyóként bármely természetes 

személy, szerződéses örökösként, pedig bárki köthet öröklési szerződést. 

Örökhagyóként csak az a természetes személy köthet, aki végintézkedési képességgel 

rendelkezik, és csak olyan alakban, amelyre az öröklési szerződésre vonatkozó speciális 

szabályok figyelembevételével is végintézkedési képessége van.
34

  

Eltartói oldalon több személy is állhat, viszont az örökhagyói oldalon főszabály szerint 

csak egyetlen személy szerepelhet a szerződésben, kivétel ez alól a házastársak esete. 

Házastársaknak, mint örökhagyóknak az életközösség fennállása alatt kötött öröklési 

szerződés érvényes.
35

 

A BH 188/2007 kimondja, hogy a törvény nem tiltja az egyébként családjogi tartásra is 

jogosító kapcsolatban lévő személyek közötti tartási vagy életjáradéki szerződés és az 

öröklési szerződés kötését sem. Az örökhagyónak megengedett, hogy a Csjt. alapján 

egyébként tartásra köteles rokontól ne ingyen várja el a gondoskodást, hanem ezért 

valamilyen ellenértéket adjon.
36

  

Nemzetközi viszonylatban az osztrák szabályozás szerint meg engedi az öröklési 

szerződés megkötését egy szigorúbb formában és kizárólag házastársak, egyes 

                                                           
32 CIRÁK 2013. 4. o. 
33 Bürgerliches Gesetzbuch Kommentrar, Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h. e.  Othmar Jauernig,  2274-2303.§,  

Verlag C.H. Beck München, 2004. [BGB 2004.] 1881-1898. o.  
34 OPTEN 2014. 590.o. 
35 VÉKÁS 2013. 76.o. 
36 PK 89. állásfoglalás, In: OPTEN 2014. 590.o. 
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esetekben jegyespárok között, amennyiben házasságot kötnek egymással. A svájci ZGB 

törvényhozói olyan szabályozás mellett döntöttek, amelyben az örökhagyó szerződő 

feleinek köre nincs korlátozva semmilyen módon, és nemcsak kizárólag a házastársakra 

vonatkozik. A szlovák Magánjog egységesítésének jogalkotási szándéka című 

előterjesztés de lege ferenda alapon a szerződéses örökösök szempontjából a 

legszélesebb lehetőséget kínálja.
37

 

A német BGB szabályozása szerint szintén az az álláspont jelenik meg, hogy az 

örökhagyó feleinek köre nincs semmilyen módon korlátozva.
38

 

 

 

 

3. Az öröklési szerződés formája és szükséges tartalma 

A végintézkedés jellegből adódóan, annak személyes voltából következik, hogy a 

bíróság öröklési szerződést erre irányuló előszerződés alapján nem hozhat létre.
39

  

Az öröklési szerződés szükségszerű tartalmi eleme az örökösnevezés, tehát nem állhat a 

szerződés kizárólag hagyományrendelésből vagy kitagadásból. Az örökhagyó az 

öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet, a végrendeleti 

tartalmú rendelkezéseit, mint egyoldalú végintézkedési jognyilatkozatokat, az 

örökhagyó bármikor egyoldalúan vissza is vonhatja. A szerződéses örökös oldalán az 

öröklési szerződés mellőzhetetlen tartalmi eleme az örökhagyó tartására történő 

kötelezettségvállalás. Ha az örökhagyóval szerződő fél az öröklési szerződésbe 

bármilyen végrendeleti rendelkezést foglal az érvénytelen lesz, azonban ez a tilalom 

csak a végrendeleti rendelkezésekre vonatkozik, semmilyen szabály nem zárja ki azt, 

hogy a szerződéses örökös a tartáson vagy életjáradék fizetésén túlmenően valamilyen 

kötelezettséget vállaljon.
40

  

Az öröklési szerződés esetén is feltétel az öröklésnek, hogy az örökhagyó szerződő 

partnere túlélje az örökhagyót. Az eltartásért történő tulajdon átruházás, így csak abban 

az esetben minősül öröklési szerződésnek, ha a jogutódlás feltétele az, hogy az eltartó 

túlélje az örökhagyót.
41

  

                                                           
37 CIRÁK 2013. 5. o. 
38 BGB 2004. 1881-1898. o.  
39 BH 317/2003 
40 COMPLEX 2014. 2431.o. 
41 VÉKÁS 2013. 77.o. 
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Mindezek alapján Vékás Lajos véleményével értek egyet, ami szerint helytelennek 

tekinti a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi eseti döntését, amely a 1985.20. bírósági 

határozat, ami kimondja „az öröklési szerződésben megjelölt örökös (a tartásra 

kötelezett) halála folytán az öröklési szerződés nem szűnik meg”,
42

 és azt az adott 

esetben az elhunyt személy örököse folytatja.  

A bíróság itt figyelmen kívül hagyja az öröklési szerződés öröklési jogviszonyt 

keletkeztető jellegét, csak a tartási szerződés szabályait tartja szem előtt. A jogi előírás a 

nem halál esetére szólótartási szerződések esetében valóban helyes, amely alapján a 

tartásra kötelezett halála esetén a tartásra kötelezett örökösére annyiban száll át a tartási 

kötelezettség az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint, amennyiben a 

kötelezett haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást nem fedezi. Az eltartó személy a 

szerződés megkötésével megszerzi az eltartás fejében ellenszolgáltatásként nyújtott 

vagyontárgyat, így az eltartott csak biztosítékot kérhet, vagy tartási jogot jegyeztethet be 

az ingatlan-nyilvántartásba. Az öröklési szerződés esetében az örökhagyó előtt meghalt 

eltartó helyébe nem lép automatikusan az ő örököse. Amikor az öröklési szerződésben 

az eltartó nem éli túl az örökhagyót a lekötött vagyon változatlanul az örökhagyó 

vagyonát képezi, az nem kerül át a szerződéses örökös tulajdonába. Ezért az eltartó 

örököseire nem szállt át a tartási kötelezettség, hiszen nem szerzik meg a lekötött 

vagyontárgyat. Ezen indokok alapján tartjuk helyesnek azt a felfogást miszerint, az 

öröklési szerződés az eltartó személy halálával megszűnik. Két megoldás lehetséges e 

helyzet feloldására: vagy egy újabb szerződés megkötése az örökhagyó és az eltartó 

örökösei között, vagy pedig „megfelelő kielégítést” nyújtva a megszűnt szerződésre 

vonatkozóan elszámol vele. 
43

  

A német jogrendszerben az öröklési szerződés feltételeit és formáját a 2276.§ rendezi, 

amely szerint a szerződést közokirat formájában kell megkötni a feleknek a közjegyző 

előtt személyesen, emellett kimondja, hogy jegyesek esetében elég egy együttélési 

nyilatkozat. 
44

 Tartalma főként az örökös és a hagyományos megnevezéséhez 

kapcsolódik.
45

 

 

 

 

                                                           
42 VÉKÁS 2013. 77.o. 
43 VÉKÁS 2013. 77.o. 
44 BGB 2004. 2276.§, 1182. o. 
45 CIRÁK 2013. 8. o. 
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4. Az öröklési szerződés kettős jogi jellege 

Az öröklési szerződésnek a mi jogunkban kettős jellege van: végintézkedés formájában 

jelenik meg, viszont tartalmát tekintve tartási (életjáradéki, gondozási) szerződés. Az 

öröklési szerződés Ptk.-beli szabályozására e kettősség nyomja rá a bélyegét. Az 

ítélkezési gyakorlatban a szerződés létrejöttére, tartalmára és megszűnésére 

vonatkozólag rengeteg egymásnak ellentmondó vélemény született, ezen 

ellentmondások is az öröklési szerződés kettős természetből fakadnak. A szerződés több 

szerződési jogi elemmel bír, ennek ellenére mégis az öröklési jogon belül került 

szabályozásra. Ezen indokok alapján, felmerült a kérdés, vajon nem lenne-e célszerűbb, 

ha az egyes szerződéseken belül helyezné el a jogalkotó az öröklési szerződés 

jogintézményét, mint a tartási-és életjáradéki szerződések egy különleges formájaként, 

ahol az örökhagyó hagyatéka annak halála pillanatában került a szerződéses örökös 

tulajdonába. Kettősségére tekintettel, hogy keverednek benne az öröklési és szerződés 

jogi elemek, ebből láthatjuk, hogy az öröklési szerződés egy vegyes jogintézmény. A 

szerződés végintézkedés-jellege miatt követeli meg a Ptk. a szerződés létrejöttére, 

valamint annak módosítására az írásbeli végrendelet alakszerűségi követelményeinek 

betartását, tartalmára, illetve annak módosítására és megszüntetésére azonban a tartási 

és életjáradéki szerződések szabályait kell alkalmazni. Ezen vegyesség jelentősége 

abban áll, hogy az öröklési szerződés kógens szabályozása szemben áll a szerződési jog 

többségében diszpozitív szabályaival, tehát a diszpozitív szabályok alkalmazását 

lekorlátozzák a kógens szabályok. Azonban a gyakorlatban sokkal jelentősebb 

problémát okoz, hogy a diszpozitív szabályok oldják a kógens rendelkezéseket.
46

 

 

5. Az öröklési szerződés visszterhessége és néhány joghatása 

Az öröklési szerződés visszterhes szerződés, még olyan esetben is, amikor nem lehet 

előre tudni, hogy az örökség értékes és a tartás hogyan viszonyul majd egymáshoz az 

örökhagyó halálakor. Ebben az értelemben a szerződés minden kétséget kizáróan 

szerencseszerződés, vagyis olyan visszterhes szerződés, amelyben az ellenszolgáltatás 

és a szolgáltatás aránya a szerződés megkötésekor nem vizsgálható.
47

  

A Ptk. szóhasználata szerint az örökhagyó örökösévé nevezi az öröklési szerződésben a 

vele szerződő felet, így minden vagyona örökösévé válik. Az ilyen örökös nevezés az 

öröklési jog általános szabályai szerint egyetemes jogutódlás, ami azt jelenti, hogy az 

                                                           
46 BÉZSENYI 2014. 
47 COMPLEX 2014. 2431.o. 
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örökös nemcsak az örökhagyó vagyonát örökli meg, hanem a hagyatékkal járó 

terhekben is osztoznia kell. Azonban mind a gyakorlat és az elmélet is egyetért és 

egységes abban a tekintetben, hogy ez a szabály a szerződéses örökös jogszerzésére a 

szerződés visszterhes volta miatt nem alkalmazható. Előfordulhat, hogy az örökhagyó 

teljes eltartására és fokozott gondozására, ápolásra szoruló örökhagyó annak a ténynek 

az ismeretében gondoskodik öröklési szerződéssel hátralévő életéről, mert súlyos 

betegsége miatt már bizonytalan mennyi ideje is van hátra. A gyakorlat erre a 

körülményre tekintettel is visszterhes szerződésként ítéli meg az öröklési szerződést. Az 

a helyzet, hogy esetleg az örökhagyó hosszabb időn át, esetleg élete végéig csak 

valamelyes gondozásra vagy tartás kiegészítésre szorult, vagy az örökhagyó súlyos 

betegsége miatt fokozott anyagi és személyes igénybevételt is jelentő tartása csak 

rövidebb ideig valósult meg, tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás nem áll 

egymással arányban, a tartási és öröklési szerződés egyik sajátosságaként elfogadott 

szerencseszerződés jellegének „számlájára írja”.
48

 

Az öröklési szerződés visszterhes jellegéből adódóan és a szerencseelem mérlegelését 

teljesen mellőzve a Legfelsőbb Bíróság azt az álláspontot követi, hogy az örökhagyó 

legtöbb tartozásáért a szerződéses örökös nem felel.
49

 

 A tartozások alatt itt a hagyatéki hitelezők követeléseit kell érteni akkor, amikor a 

szerződéses örökös felelősségéről beszélünk, tehát a kötelezett sohasem felel, egyedül 

akkor, ha a hagyatéki hitelező követelésért a hagyatéki vagyontárgyban lévő és az 

öröklési szerződéssel lekötött dolgon fennálló, érvényesen kikötött zálogjog biztosítja. 

Fennáll azonban a szerződéses örökös helytállási kötelezettsége abban az esetben a 

hagyatéki hitelezők felé, ha az öröklési szerződés színlelt, valamilyen okból érvénytelen 

vagy hatálytalanná válik, mert harmadik személy kielégítési alapját sértő fedezetelvonó 

szerződésnek minősül. Az öröklési szerződés örököse viselni köteles a hagyatéki 

eljárással kapcsolatos illetve a hagyaték megszerzésével kapcsolatos költségeket és 

természetesen az örökhagyó illő eltemetésével járó kiadásokat.
50

  

Sorra véve a hagyatéki tartozásokat az első helyen az örökhagyó illő eltemetésének 

költségei állnak, ezeket a költségeket a szerződéses örökös állni köteles, ha nem is 

hagyatéki tartozásként, de az öröklési szerződésből ered ez a kötelezettsége. A 

hagyatéki tartozások körében másodikként a hagyaték megszerzésével járó költségek, 

                                                           
48 Weiss Emilia: Az öröklési szerződés- az öröklési jog és a szerződési jog határán, In: Közjegyzők Közlönye 1997. 

4.szám [ WEISS 1997.] 4. o. 
49 BH 407/1981.,BH 401/1988. In: VÉKÁS 2013. 79.o. 
50 COMPLEX 2014. 2431.o. 
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továbbá a hagyatéki eljárás költségei szerepelnek. Kétség sem férhet hozzá, hogy ezeket 

és közjegyzői eljárás költségeit a szerződéses örökösnek kell állnia. Még azzal a 

korlátozással is, hogy amennyiben a szerződéses örökös egyedüli örökös, az ezekért 

való felelőssége a többi örökössel nem lesz egyetemleges, csak az általa örökölt 

hagyatéki vagyon erejéig terheli őt. Az örökhagyó tartozásai, a hagyatéki hitelezők 

követelései közül a szerződéses örökös felelősségét eleve kizáró Legfelsőbb Bírósági 

döntés egy, korántsem kivételes vonatkozásban, szintén megkérdőjelezhető. Az öröklési 

szerződés tárgya lehet, olyan ingatlan, amelyen jelzálogjoggal terhelten az 

örökhagyónak vételártartozása, vételárhátraléka van. Ez különösen a társasházi 

öröklakások esetében fordul elő. Az öröklési szerződés tárgyát terhelő ilyen 

tartozásoknak nemcsak dologi adósává válik a szerződéses örökös, hanem kötelmi 

adósává is. A hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettsége akkor áll fenn a 

szerződéses örökösnek, ha az öröklési szerződésben őt terhelte az örökhagyó ezzel a 

kötelezettséggel. Az öröklési szerződés visszterhes voltán túl a polgári jogon túlnyúló 

joghatásai is vannak a szerződésnek. Az első ilyen joghatás, amely teljesen figyelmen 

kívül nem hagyható jogkövetkezmény, hogy az öröklési szerződés alapján szerző fél 

nem öröklési illeték megfizetésére köteles, hanem visszterhes vagyonátruházási illeték 

fizetésére. Következő az előzőnél lényegesebb joghatása az öröklési szerződés alapján 

való szerzés visszterhes voltának, hogy ez a szerzés, szemben a törvényes öröklés 

alapján vagy a végrendelet alapján való szerzéssel, házassági vagyonjogi szempontból 

nem minősül öröklés útján való szerzésnek, és így a házastársak közös vagyonává válik, 

akár az örökhagyó tudta, vagy akarata ellenére is. 
51

 

A külföldi jogrendszerekben is megjelenik a szerződés sajátos jellege, hiszen itt is a 

szerződéses és a végrendeleti örökléssel kapcsolatos szabályok fedik egymást. Bizonyos 

kérdéseknél a kötelmi jellege kerül előtérbe, egyéb esetekben az öröklési jog jellege.
52

 

 

 

IV. Harmadik személy javára szóló szerződés 

A régi Ptk. szabályai is kimondták, hogy egyéb rendelkezések körében az örökhagyónak 

lehetősége van hagyomány rendelésére, és ezt megteheti olyan módon is, hogy arra 

kötelezi a szerződéses örököst, hogy a hagyományosnak vagyoni szolgáltatást 

teljesítsen. Az 1959-es kódex ún. kötelmi hagyománynak minősítette a Legfelsőbb 
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Bíróság felülvizsgálati eljárásában hozott egyik ítéletében az örökhagyónak egy öröklési 

szerződésbe foglalt azt a rendelkezését, amely szerint a megjelölt házastársak javára 

gondozási kötelezettséget kötöttek ki a szerződéses örökössel szemben.
53

  

 Az ítélet megállapította, hogy az érvényes végrendeleti rendelkezés alapján megfelelő 

ellenszolgáltatást lehet követelni, akkor ha a hagyományos a szerződés teljesítését 

megtagadta vagy az ellehetetlenült.
54

  

Ez a minősítés a jogirodalomban vitát váltott ki, hiszen a gondozás ugyan lehet a 

szerződés tárgya, azonban a vagyoni értékű szolgáltatások körébe tartozása vitatható. 

Végül a kérdésre a Legfelsőbb Bíróság egyik 1998-ban meghozott felülvizsgálati 

eljárásban adta meg a választ, amelyben kimondta, hogy az örökhagyó a szerződéses 

örökössel szemben a szülei javára gondozási kötelezettséget kötött ki, tehát a régi 

Ptk.233.§-a szerint minősülő jogviszony létrehozásának, vagyis harmadik személy 

javára szóló szerződésnek minősítette.
55

 

Az új Ptk.-ban az öröklési szerződésnek továbbra is fogalmi eleme, hogy az örökhagyó 

a vele szerződő felet nevezheti örökösévé, tehát míg a 7:48§ (1) bekezdése szerint lehet 

harmadik személy javára kikötött tartás, életjáradék, gondozás fejében az örökhagyóval 

szerződő felet örökösévé nevezi. Mindezek ellenére az továbbra sem megengedett, hogy 

az örökhagyó ne a vele szerződő felet nevezze örökösévé az öröklési szerződésben, 

hanem a kikötött szolgáltatások fejében harmadik személyt tegyen meg örökösévé. Új 

szabályként került bevezetésre, amely annak a gyakorlatnak akart eleget tenni, hogy az 

örökhagyó ne csak a saját eltartása, illetve gondozása fejében köthessen öröklési 

szerződést, hanem biztosíthassa harmadik személy ellátását is a szerződésben. Ez a 

kötelezettség megállapítás történhet az örökhagyó saját tartása mellett, de oly módon is, 

hogy kizárólag harmadik személy tartását biztosítsa.
56

  

 

Azonban továbbra sem megengedett, hogy az öröklési szerződésben az örökhagyó ne a 

vele szerződő felet, hanem a szerződéssel kikötött szolgáltatások fejében harmadik 

személyt nevezzen örökösévé. A 7:48. § (2) bekezdése új szabály, ami arra az esetre 

szól, hogyha az örökhagyóval szerződő fél tartási, gondozási, életjáradéki fizetési 

kötelezettsége kiterjed az örökhagyó halála utáni időre is, azzal a harmadik személlyel 

szemben, akinek a javára a 7:48. § (1) bekezdése alapján teljesítenie kell. E bekezdés 
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szerint az öröklési szerződésben teljesítendő szolgáltatások jogosultja lehet egyedül az 

örökhagyó, lehet együtt vele másik személy(ek), de megengedett az is, hogy a 

szerződéses szolgáltatások jogosultja kizárólag harmadik személy legyen.  Az 

örökhagyó halála utáni időre, a hagyatéki eljárásban az ingatlan hagyatékot a harmadik 

személy javára fennálló tartási joggal kell átadni, és a tartási jogot a hagyatéki eljárást 

lefolytató közjegyző megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba kell bejegyezni, abban 

az esetben, ha az örökhagyóval szerződő fél kötelezettsége a szolgáltatásokra kiterjed 

harmadik személlyel szemben. A (2) bekezdés eltérést nem engedő szabálynak tűnik, 

azonban nem tiltja kifejezetten az ettől való eltérést. A szerződési szabadság, mint 

kötelmi jogi ügylet tekintetében a szerződési szabadság az örökhagyónak, azonban a 

végintézkedési szabadság megengedi azt az értelmezést, hogy a felek az öröklési 

szerződésben foglaltaktól eltérően rendelkezhessenek, és az örökhagyó elengedje a 

hagyatéknak tartási joggal terhelten történő átadását. Azt sem tiltja a szabályozás, hogy 

a jogosult harmadik személy elengedje az ingatlan hagyaték tartási joggal terhelten 

történő átadását, vagy elengedje a tartási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését a 

hagyaték megnyílta után. A kikötött tartásról, gondozásról, életjáradékról is lemondhat a 

jogosult harmadik személy és ezzel felszabadíthatja e kötelezettségek teljesítése alól a 

szerződéses örököst, ezért arra is jogosultnak kell lennie, hogy magát a kötelezettséget 

ugyan nem engedheti el, azonban nem kívánja az ingatlan hagyaték tartási joggal való 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, vagy az ingatlan hagyaték tartási joggal történő 

átadását. A régi Ptk. 655.§ (2) bekezdése megegyezik az új Ptk. 7:48 (3) bekezdésével, 

amely kimondja, hogy az örökhagyóval szerződő félnek ugyanebbe az okiratba foglalt 

végintézkedése, mint közös végrendeletbe foglalt végintézkedés érvénytelen, ez az 

örökhagyóra nézve kedvezően egyoldalú, mivel az ilyen közös végrendelet csupán az 

örökhagyóval szerződő fél végrendeleti rendelkezései tekintetében minősíti 

érvénytelennek.
57

 

A német BGB alapján, ha harmadik személy is meg van jelölve az öröklési 

szerződésben, akkor erről a tényről kötelező őt értesíteni.
58
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V. Érvényesség és érvénytelenség néhány kérdése az öröklési 

szerződésben 

Az öröklési szerződés érvényességi követelményivel kapcsolatban a Ptk. kimondja, 

hogy érvényességére az írásbeli végrendeletre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy a szerződésnek akkor is a más által írt végrendelet alaki 

érvényességeinek kell megfelelnie, ha az valamelyik fél saját kézírásával készült. (Ptk. 

7:49.§ (1) bek.)
59

 

 

Az öröklési szerződés végrendeleti jellege miatt speciális feltételeknek kell teljesülniük 

a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen 

korlátozott nagykorú örökhagyó öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes 

képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.
60

 

Az érvényességi követelmények vizsgálatánál jellegüket tekintve ugyanazok a 

szempontok merülnek fel, mint a nem halál esetére szóló szerződéseknél és a 

végrendeleteknél, azonban a végrendeleti jelleg dominál. Ezeket figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy érvényességi követelmény, hogy:
61

 

 az örökhagyó végrendelkezési képességgel rendelkezzen 

 az öröklési szerződést az előírt alakszerűségi követelményeknek 

megfelelően kössék meg a felek 

 az örökhagyó személyesen és ne képviselő útján tegye meg az öröklési 

szerződésben a végintézkedési nyilatkozatot 

 a szerződési jog kógens szabályaiba ne ütközzön az öröklési szerződés 

tartalma 

Az első három követelmény a végintézkedési jellegre utal, míg az utolsót a szerződés-

jelleg határozza meg.
62

 

A német szabályozás szintén megköveteli, hogy személyesen tegye meg az örökhagyó a 

szerződésben a végrendelkezési nyilatkozatot.
63
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A Ptk. 7:49.§(2) bekezdése a régi Ptk.656.§-ához képest szabatosabban juttatja 

kifejezésre, hogy a szerződés csak az örökhagyó nyilatkozata tekintetében 

végintézkedés, a vele szerződő fél nem tehet végintézkedést ugyanebben az okiratban, 

mert akkor az ő végintézkedése érvénytelennek minősül. Az alakszerűségi 

követelmények szempontjából az öröklési szerződés érvényességére az írásbeli 

végrendeltre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelynél alkalmazható mind a 

közvégrendeleti mind magánvégrendeleti forma.
64

 

Az öröklési szerződés érvényességére azonban két kivétellel kell alkalmazni a 

végrendeletre vonatkozó rendelkezéseket: 

Az első ilyen eltérés, hogy a szerződésnek akkor is más által írt végrendeletnek alaki 

érvényességi feltételeinek kell megfelelni, ha azt valamelyik szerződéses fél saját 

kezűleg írta, vagyis megállapíthatjuk, hogy az öröklési szerződés kötésénél minden 

esetben szükség van két tanú közreműködésére.
65

 Ezt a követelményt már az 1959-es 

kódexünk is felállította.  

A gyakorlatban a legnagyobb hibázási lehetőség a végrendelet és az öröklési 

szerződések készítése esetén merül fel. Ha az öröklési szerződés több különálló ívből 

áll, az érvényességéhez arra is szükség van, hogy a szerződés minden lapját folyamatos 

számozással lássák el, illetve az örökhagyónak és a tanuknak minden egyes lapot el kell 

látniuk az aláírásukkal.
66

 

A bírói gyakorlat elfogadja a szerződéses örökös hozzátartozója közreműködését is, 

tehát ez a tény az öröklési szerződést nem tesz érvénytelenné
67

  

Az öröklési szerződést nem teszi érvénytelenné, ha pl. a szerződés elkészítésénél az 

eltartó hozzátartozójának közreműködése, hiszen ez nem jelent többet vagy mást, mint 

magának az eltartónak a közreműködését, ami pedig természetes evidencia, mivel 

kétoldalú jogügyletről van szó.
68

   

Továbbá például az az eset sem teszi érvénytelenné a szerződést, ha egy lap mindkét 

oldalára írt és a szerződő felek, valamint a tanúk aláírását is tartalmazó öröklési 

szerződés akkor sem érvénytelen, ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 

ügyvédi ellenjegyzés és záradék külön lapon található.
69
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Az öröklési szerződés esetén az örökhagyó részéről a végintézkedési képességet, míg a 

szerződéses örökös oldalán a jogügyleti képességet kell vizsgálni. Akkor érvényes az 

örökhagyó öröklési szerződése, ha írásbeli magánvégrendeleti végintézkedési 

képességgel rendelkezik, vagy aki közvégrendeleti írásbeli végintézkedési képességgel 

rendelkezik (korlátozott vagy részlegesen korlátozott nagykorú) ez vonatkozik a vak, 

írástudatlan, vagy olvasásra, vagy nevének aláírására képtelen állapotban lévő 

cselekvőképes örökhagyó, az öröklési szerződést csak közvégrendeleti formában köthet. 

70
 

A következő kivétel, amely eltérést mutat a végrendeletre vonatkozó rendelkezésektől, 

ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni 

jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú örökhagyó 

szerződésének érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság 

jóváhagyása szükséges.
71

 Érvényes a szerződés akkor is, ha a cselekvőképességet 

teljesen kizáró gondnokság, olyan cselekvőképességet részlegesen korlátozó 

gondnokságra változtatás okai álltak fenn, amelyek a vagyoni viszonyok tekintetében 

azt nem indokolták volna. 
72

   

A törvényes képviselői hozzájárulást és a gyámhatósági jóváhagyást az örökhagyó 

személyének oldaláról kell vizsgálni, azonban szokás szerint nem ebből adódik a 

jogvita, mert a közzétett eseti döntésekből arra lehet következtetni, hogy öröklési 

szerződést általában cselekvőképes, nagykorú személyek kötnek. Mindazonáltal több 

példa van arra az esetre, hogy kiskorúak (korlátozottan cselekvőképesek) vállalkoznak 

valamelyik felnőtt hozzátartozójuk részére tartási kötelezettség teljesítésére, amelyet 

öröklési szerződésbe foglalnak.
73

  

A bíróságok álláspontja szerint, ha a korlátozott cselekvőképes kiskorúak kötnek 

öröklési szerződést, az nem jön létre hatósági jóváhagyás hiányában, de a szerződő 

felek a jognyilatkozataikhoz kötve vannak. Abban az esetben, ha az örökhagyó a 

teljesítés elfogadásával, mint ráutaló magatartásával is kifejezésre juttatja a szerződéses 

akaratát, és a szerződéses örökösnek még az örökhagyó életében bekövetkezett 

nagykorúvá válásával megszűnt az a feltétel, ami a szerződés létrejöttét akadályozta, 

visszamenőleges hatállyal létrejöttnek kell tekinteni az öröklési szerződést.
74
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A végrendeleti alakszerűségi szabályok az öröklési szerződés viszonylatában csak az 

örökhagyó szempontjából minősül végintézkedésnek, és ezért a végrendeletre előírt 

bizonyos követelmények csak az örökhagyóval szemben állnak fenn pl. nyílván csak 

vele szemben érvényesül az a követelmény, hogy az öröklési szerződési okiratot olyan 

nyelven kell megalkotni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen saját kezűleg írt 

végrendelet esetén írni, ha más által készült a végrendelet, akkor pedig az olvasni tudás 

követelmény.
75

  

Az öröklési szerződés is halál esetére történő rendelkezést tartalmaz, ezért csak 

személyesen lehet megtenni.
76

  

Az öröklési jog és a szerződési jog határán álló öröklési szerződés érvénytelenségére 

alkalmazandó szabályok tekintetében is számos kérdés merül fel. A Ptk. úgy foglalt 

állást, hogy a végrendeletre megtámadására vonatkozó különleges szabályok nem 

alkalmazhatóak az öröklési szerződésre, azonban a bírói gyakorlat megállapítása szerint, 

az öröklési szerződés az érvénytelenség körében számos esetben az öröklési jogi 

megoldásokat követi. Az 1980-as évek közepétől az öröklési szerződés tekintetében a 

Ptk. a végrendeletek érvénytelenségére azon szabályt követi, amely az érvénytelenség 

csak az érdekelt fél erre hivatkozása esetén, de csak abban az esetben, ha az 

érvényesített megtámadási okok is fennállnak, és az csak a felek egymás közötti 

viszonyában állapíthatóak meg. Az öröklési szerződés sajátosságát mutatja, hogy maga 

az örökhagyó is megtámadhatja a szerződést, ha fenn állnak az érvénytelenségi okok.
77

   

Ami az érvénytelenségi okokat illeti elsőként az öröklési szerződés sajátos tartalmi 

érvényességi problémái közül a színlelt szerződést és a nyilvánvalóan jó erkölcsbe 

ütközés érdemes a továbbiakban vizsgálnunk. Súlyos betegségben szenvedő 

örökhagyóval kötött öröklési szerződés esetén szóba jöhet az érvénytelenség jó 

erkölcsbe ütközés miatt, azonban önmagában az örökhagyó gyógyíthatatlan betegsége 

nem teszi érvénytelenné a szerződést.
78

  

Ha érvénytelenné tenné a szerződést ez a tény, az ilyen gyakorlat (a Legfelsőbb Bíróság 

ezzel kapcsolatban helyesen kiemeli) azt eredményezné, hogy a gyógyíthatatlan 

betegségben szenvedők, akik nem esetleg rövid időn belül elhaláloznak, éppen életük 

legnehezebb időszakában maradnának egyedül, segítség, ápolás nélkül.
79

  

                                                           
75 BH 69/1999.  In: COMPLEX 2014. 2433.o. 
76 VÉKÁS 2013. 82.o. 
77 WEISS 1997. 5. o. 
78 VÉKÁS 2013. 82.o. 
79 BH 230/1989. In: WEISS 2013. 6. o. 



23 
 

A gyakorlat színlelt szerződésnek tekinti azt az esetet, ha az ellenszolgáltatás látszat 

szerint kikötő öröklési szerződés, azonban nem feltétlenül tekinti színleltnek az 

esetleges csak tartás minimális hányadára irányuló öröklési szerződést, amennyiben más 

fajta tartási jellegű szolgáltatást nyújtanak a szerződéses örökösök.
80

  

A szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése nem eredményezi a 

szerződés érvénytelenségét, ha nem arra ad alapot, hogy az örökhagyó az eltartók 

szerződésszegő magatartása az öröklési szerződést megszüntetését kérje, azonban az 

örökhagyó életében élhet ezzel a jogával, halála után jogutódja már pert nem indíthat.
81

 

 Az öröklési szerződésekre is igaz a végrendeletekre vonatkozó szabály, amely szerint 

az érvénytelenség megállapítására csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség kimondása 

esetén maga örököl, vagy tehertől mentesül.
82

  

Több végintézkedés esetén a kereseti jog a megtámadással érintett végrendeletet 

megelőzően keletkezett végrendeletek tartalma alapján ítélhető meg. Az örökhagyó 

érvénytelen öröklési szerződés esetében is tehet érvényes végrendeleti rendelkezést. Az 

örökös azzal, hogy a végrendelkezéssel együtt megkötött öröklési szerződésben részt 

vett és azáltal, hogy elvállalta az örökhagyó tartására és gondozására vonatkozó 

kötelezettség vállalást, nem valósít meg olyan közreműködést, amely a számára nyújtott 

juttatást érvénytelenné tenné.
83

 

A szolgáltatás és az ellenszolgáltatás aránya között feltűnő értékkülönbség címén 

támadják meg a szerződést, az élők közötti tartási szerződésekhez hasonlóan a gyakorlat 

nem ismeri el az öröklési szerződés tekintetében sem. 
84

  

Ha az írásbeli magánvégrendelet kellékeinek megfelel az érvénytelen öröklési 

szerződés, akkor írásbeli magánvégrendeletként kell elbírálni.
85

  

Az örökhagyó az öröklési szerződésben mindazokról a vagyoni eszközökről, 

jogosultságokról és követelésekről is határozhat, amelyek a halála pillanatában a 

vagyonát képezték. A szerződéses jellegből következik, hogy az öröklési szerződés az 

örökhagyó és a szerződéses örökös konszenzusával jön létre. Tartalmára vonatkozóan a 

felek együttesen állapíthatják meg, és együttműködési kötelezettségük is fenn áll a 

szerződés megkötése során. A szerződéses örökös hozzátartozója többletmagatartást 

nem valósít meg a szerződés közreműködésénél, amely az érvénytelenség 
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jogkövetkezményét vonná maga után. Öröklési szerződés esetén a közreműködés, mint 

érvénytelenséget keletkezető ok kizárt.
86

 

A megtámadott öröklési szerződést csak az érvényesített megtámadási okok alapján és a 

perben álló felek egymás közötti viszonylatában nyilváníthatja a bíróság 

érvénytelennek. A régi szabályozás szerint érvénytelennek tekintették a kizárólag 

gondozáson alapuló öröklési szerződést, joggal merült fel a kérdés vajon lehet-e és 

legyen-e figyelemmel a jog arra, és ha igen mennyiben, hogy az örökhagyó bár 

tartalmilag hibás, és ezért érvénytelen öröklési szerződésben mégis csak gondozójának 

szánta a vagyonát.
87

 

A joggyakorlat az örökhagyó és a tanú aláírása között igen éles distinkciót tesz, ugyanis 

a végrendeleti tanúk aláírásával szemben, az örökhagyóéval kapcsolatban érvényesül a 

favor testamenti elve.
88

 

 

 Az alaki hibában szenvedő végrendeletek esetében a törvény is egyező állásponton van 

mely szerint a favor testamenti elve csak az alaki hibái miatt meg nem támadott 

végrendelet esetében érvényesülhet. Felvetődik a kérdés továbbá, hogy a tartalmi 

hibában szenvedő szerződés esetén vajon az örökhagyó akaratát is tisztelve 

elismerhetőek-e ezek a szerződések érvényes végrendeletként. A gondozás esetében a 

bírói gyakorlat elismerte a végrendeletként az öröklési szerződést. Azonban mára már 

az új Ptk.-ánk bevette a gondozás lehetőségét is az öröklési szerződés megkötésénél. Az 

öröklési szerződés akarati hibáinak megítélése más elbírálás alá esnek az élők közötti 

visszterhes ügyleteknél, mint végrendeletek esetén. Az élők közötti visszterhes 

ügyletekre a magyar jog a nyilatkozati elvet követi, míg a végrendeletek esetén a 

szélesebb körben megtámadási okként elismerő akarati elvet. A bírói gyakorlat az 

öröklési jogi megoldáshoz közelítve oldja meg, és az akarati hibák miatti 

érvénytelenség szélesebb körű elismerésétől sem zárkózik el.
89

  

Az érvénytelenség jogkövetkezményeire tekintettel kifejeződésre az öröklési szerződés 

kettős természete, a szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményeit kell 

alkalmazni a szerződésre. Ugyanakkor öröklés jogi szempontból is új helyzetet teremt, 
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mivel megszűnhet az örökhagyó korábban kelt végrendeletének hatálytalansága, vagy 

ennek hiányában a törvényes öröklési rend fog érvényesülni.
90

 

 „Akár anyagi, akár alaki okokból ered is azonban az érvénytelenség, annak 

jogkövetkezményeit általában a 200.§ (2) bekezdésében, valamint a 237.§ (1) és (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell levonni. Ilyen esetben tehát nem 

alkalmazhatóak azok a szabályok, amelyek az öröklési szerződések megszűnése estében 

irányadóak. (régi Ptk.658.§ (1) bek., 589.§ (3) bek.)”
91

   

A régi Ptk. 652.§-a kimondta, ha a végrendelet több rendelkezése közül valamelyik 

érvénytelen vagy hatálytalan, ez a többi rendelkezés érvényességét, illetőleg hatályát 

nem érinti, feltéve, ha az örökhagyó másként nem rendelkezik. Vékás úgy foglal állást 

ebben a kérdésben, hogy alapvetően az élők közötti szerződések érvénytelenségének 

jogkövetkezményei pl. eredeti állapot helyre állítása stb., tehát az öröklési szerződés 

értelmezésére a szerződési jog általános szabályai az irányadóak.  Az érvénytelen 

öröklési szerződés járhat azzal, hogy végrendeletként hatályban maradhat, amikor 

annyiban történik változás, hogy a hagyatéki terhekben nem osztozó és a kötelesrészért 

sem felelős eltartó a hagyatéki terhekben is osztozó és a kötelesrészért is felelős 

végrendeleti örökös válik.
92

 

A részleges érvénytelenség esetére a kötelemi jog általános szabályai szerint alakul. A 

régi Ptk. 239.§-a szerint, a szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés 

akkor lesz érvénytelen, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a 

szerződést, de a jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.
93

   

 A bírói gyakorlat szerint a több különálló lapból álló öröklési szerződés számozatlan 

lapja önálló öröklési szerződésnek minősülhet, ha az azon történt végintézkedés a 

jellegénél fogva önállóan is megtehető, a többi lapon tett végintézkedéssel nem áll 

megbonthatatlan tartalmi összefüggésben és megfelel a törvény által előírt 

alakszerűségeknek.
94

 

A bíróság nem utasíthatja el az ideiglenes hagyaték átadó végzés alapjául szolgáló 

öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt előterjesztett keresetet a 

Pp.123.§-ban szabályozott megállapítási kereset együttes feltételei hiányában. A 

hagyatékot a megfelelő örökösöknek a közjegyző adja át az örökös személyének a 

bíróság jogerős ítéletével való megállapítását követően. Az örökhagyó jogutódjának kell 
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tekinteni az örököst, mint az örökhagyó általános jogutódját a szerződéses 

jogviszonyban, a szerződést kötő fél helyébe lép és ez által kérheti a szerződés 

érvénytelenségének megállapítását az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása 

nélkül. Jogutódként akkor is megindíthatja az öröklési szerződés érvénytelensége iránti 

pert, ha a közjegyző ideiglenes hatállyal adta át a hagyatékot az alperesnek. Ha az 

érvénytelenség megállapításra kerül, azt követően a hagyatékot a megfelelő örökösnek a 

közjegyző adja át teljes hatállyal, nem pedig a bíróság.
95

 

 

VI. Jelentősebb változások és problémát felvető kérdések 

 

Az új Ptk. csakúgy, mint az 1959-es kódex, az öröklési szerződéssel nem biztosít 

általános lehetőséget az örökhagyó számára ahhoz, hogy mindenre kiterjedően 

megállapodjon a vagyona jogutódlásáról az örökösével. Az örökhagyó és az öröklési 

várományos tartalomalakító szabadsága szélesebb. 
96

 

A Ptk. tágította az öröklési szerződés fogalmát, ez látszódik, abban hogy az (1) 

bekezdés lényegesen eltér a régi Ptk. 655. § (1) bekezdésétől, ugyanis kifejezetten 

lehetővé teszi harmadik személy javára nyújtandó tartás, életjáradék vagy gondozásra 

vonatkozó öröklési szerződés megkötését.  Ez eddig is lehetséges volt dogmatikailag, 

azonban a harmadik személy javára kikötött szolgáltatás fejében kötött öröklési 

szerződés esetén a kötelmi jogi szabályokat is alkalmazni kell. 
97

 

 

1. Gondozás ellenében történő öröklési szerződés kötése 

Az új Ptk. a régi Ptk. szabályaitól eltérően lehetővé teszi a gondozás ellenében történő 

öröklési szerződés kötését. A régi Ptk. alapján nem ismerte el a bírói gyakorlat 

érvényesnek azt az öröklési szerződést, amelyben csak gondozásra és nem tartás 

szolgáltatására vállalt az örökös kötelezettséget.
98

 

 A 655. § (1) bekezdése az öröklési szerződés tartalmát határozta meg, amelyben a tartás 

fogalmával kapcsolatban felmerült a kérdés: hogyan kell értelmezni és mi minősül 

tartási szolgáltatásnak. A régi Ptk. 200.§-a értelmében az élők közötti szerződéseknél 

érvényesül a szerződési szabadság elve, azonban érvényesen csak a tartás és az 
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életjáradékfejében volt köthető öröklési szerződés. A tartás fogalmát tekintve a régi 

kódex az 586. § (3) bekezdésében kifejtette, hogy a tartás a teljes ellátás biztosítását 

jelenti az eltartott részére, amelybe – egyebek mellett- az ápolás és gondozás is 

beletartozik. Ezen paragrafusok együttes értelmezésével elsősorban az merült fel, hogy 

a szerződés előfeltétele volt-e a rászorultság, vagyis, hogy az örökhagyó a 

létfenntartáshoz szükséges vagyonnal se rendelkezzen. Ilyen feltétel nem volt és nem is 

szabható most sem a kialakult ítélkezési gyakorlat szerint. Egységes az ítélkezési 

gyakorlat abban is, hogy a szerződéses örökösnek nem kell az örökhagyó teljes ellátását 

vállalnia.
99

  

Irányadónak azt kell tekinteni, hogy a megvalósuló tartás az eltartott szükségleteihez és 

körülményeihez képest megfelelő szintű és módú legyen és azzal az eltartott is elégedett 

legyen.
100  

A gyakorlat azt mutatja, hogy a rászoruló személyek szívesebben kötnek öröklési 

szerződést, amely vagyontárgyaikon halálukig fenntartja a tulajdonjogukat és utóbb a 

szerződés bármely okból való megszüntetése esetén a jogviszony elszámolása is 

egyszerűbb. A törvény az ilyen szerződések jogi elismerésével egy komoly társadalmi 

igényre adott választ, mert sok megfelelő anyagi helyzetben lévő tartásáról gondoskodni 

képes vagy idős vagy beteg személy is gyakran szorul ápolásra és gondozásra, ami 

öröklési vagy tartási szerződéssel biztosítható. Az ápolás és gondozás önmagába is 

egyre jelentősebb anyagi értékű szolgáltatás, amelyet a társadalombiztosítás nem képes 

nyújtani a rászoruló számára.
101

  

Ezen okok is alátámasztották, hogy az új Ptk. lehetővé tette, hogy az öröklési 

szerződéskötés gondozási kötelezettség teljesítés ellenében is érvényes legyen. 

 Mindezek mellett problémát vet fel az a kérdés, hogy amennyiben az örökhagyó, aki a 

tartásra jogosult rendelkezni kíván saját gondozásáról, ellátásáról, nem kerül életében 

olyan helyzetbe, hogy rászoruljon a gondozásra, abban az esetben nem követelik meg a 

körülményei a gondozást, azonban az öröklési szerződés így is érvényes, pedig az 

örökhagyó részére az örökös nem nyújt ellenszolgáltatást. Ezt figyelembe véve a 

gondozáson alapuló öröklési szerződés nagyobb számban lesznek alkalmasak a 

hagyatéki hitelezők és kötelesrészre jogosultak kijátszására.
102
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Később Vékás Lajos nevével fémjelzett Kodifikációs Bizottság Szakértői javaslata 

megoldást dolgozott ki a fent említett esetleges problémák elkerülésére.
103

   

„Szerencse-szerződés jellegük ellenére elismeri a tartási, életjáradéki és öröklési 

szerződések visszterhes jellegét, de a szerződés megkötésétől számított két éven belül 

csak a szerződéssel elidegenített vagyonnak a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, 

illetve gondozás ellenértékével fedezett hányadát nem tekinti a kötelesrész alapjához 

hozzászámítandó vagyonnak. A két év eltelte után a Javaslat szerint sem kell 

elszámolást végezni, hanem a szerződéssel elidegenített vagyon egészében kívül marad 

a kötelesrész alapján.”
104

 

 „A szerződés megkötésétől számított két éven belül csak a szerződéssel elidegenített 

vagyonnak a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék vagy gondozás ellenértékével 

fedezett hányadát nem kell a kötelesrész alapjához hozzászámítandó vagyonnak 

tekinteni.”
105

 

 

2. A szerződéses örökös eltartott előtti halálának esete 

Problémás kérdésként merül fel az az eset, mi lesz az öröklési szerződés sorsa, ha a 

szerződéses örökös halála előbb következik be, mint az eltartotté. Az öröklési szerződés 

az eltartott örökhagyó haláláig áll fenn, a szerződés az eltartott, az örökhagyó halálával 

megszűnik, ha a szerződés megszüntetése iránti per már folyamatban van, akár az 

eltartott, akár a szerződéses örökösök keresete folytán, a peresített igények az 

örökhagyó halálával nem évülnek el, az öröklési szerződés megszüntetése iránti per 

jogutódjai a megfelelő szabályok szerint folytathatják.
106

 

 Mind a jogtudományban, mind a joggyakorlatban felmerült a kérdés, alkalmazható-e az 

a szabály az öröklési szerződésekre is miszerint a tartási szerződésekből eredő tartási 

kötelezettség annyiban száll át az eltartó örököseire, amennyiben nem fedezi a 

kötelezett haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást.  A gyakorlat, először a 

Legfelsőbb Bíróság 1985/1.20. sz.esete, majd a kommentár-irodalom is kimondta, hogy 

a tartási szerződés szabályai alkalmazhatóak az öröklési szerződés esetében is.
107
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 Az öröklési szerződést nem szünteti meg a szerződéses örökös halála, hanem a kiesett 

szerződéses örökös helyébe a szerződéses örökös jogutódai lépnek, a tartási 

kötelezettség a szerződéses örökös tartozásaiért való felelősség szabályai szerint. 

Azonban csak annyiban száll át a szerződéses örökös jogutódaira, amennyiben a 

szerződéses örökös által haláláig az örökhagyónak nyújtott tartás értékét meghaladja az 

öröklési szerződés szerinti öröklési váromány értéke. Az öröklési váromány is át száll a 

kiesett szerződéses örökös jogutódaira, tehát örökösként is a szerződéses örökös 

örökösei lépnek a szerződéses örökös helyébe az örökhagyóval kötött öröklési 

szerződésben. 
108

  

Azonban ahogy azt a korábbiakban is említettem a Legfelsőbb Bíróság ezen ítéletével, a 

jogtudomány ezzel ellentétes álláspontot képvisel. A Legfelsőbb Bíróság egy másik 

döntésében kifejtette, hogy azt, hogy a kiesett szerződéses örököst még terhelő tartási 

kötelezettség az ő tartozásaiért való felelősség szabályai szerint az öröklési váromány 

tekintetében a szerződéses örökös jogutódai lépnek, ezt jogszabályon alapuló helyettes 

örökösnevezésnek kell tekinteni.
109

  

A szerződéses örökös kiesése esetén az ő örökrésze tekintetében mind a helyettes 

örökös nevezés, mind a növedékjog szabályának érvényesülése kizárt, növedékjog 

esetén ugyanis a kiesett szerződéses örökös örökrésze nem az ő jogutódját, hanem az 

örökhagyó másik örökösét, azaz az örökhagyó jogutódját illetné meg. Az öröklési 

váromány akkor is a szerződéses örökös jogutódjára száll át, ha nekik az eltartott 

örökhagyóval szemben már nem lesz tartási kötelezettségük, mert a szerződéses örökös 

által nyújtott tartás értéke már nem éri el az öröklési váromány értékét, vagy pedig a 

csak korlátozott mértékben kötelesek eleget tenni, a még terhelő tartási kötelezettségek 

teljesítéséért a szerződéses örökös éppúgy kötelesek helytállni, mint bármely 

tartozásáért. Ha az eltartott örökhagyó meghal, a jogutóda a szerződéses örökös, ha 

esetleg ő már kiesett volna, akkor az örökhagyó jogutóda a szerződéses örökös jogutóda 

lesz. Egyetemes jogutóda lesz a szerződéses örökös, tehát rá az aktív hagyaték mellett 

azok passzívái is átszállnak, azonban mivel ő visszterhes jogszerző, ezért az örökhagyó 

tartozásaiért nem felel. Ez egy sajátos helyzet, amely szerint a szerződéses örökös nem 

köteles helytállni az örökhagyó tartozásaiért. 
110

 

 Az öröklési szerződés tipikus esetben meghatározott vagyontárgyra köti az örökhagyó a 

szerződéses örökössel. Vitás helyzet a jogirodalomban, hogy érvényesnek tekinthetjük-e 
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azt, hogy az öröklési szerződésben az örökhagyó a halálakor meglévő vagyontárgyra 

nevezi örökösévé a vele szerződő személyt. A többségi álláspont szerint ennek nincs 

akadálya. Véleményem szerint ez a megállapítás helyes, azonban valóban ez a helyzet, 

hogy az ilyen módon lekötött vagyon a szerződés megkötésekor bizonytalan, ezen indok 

alapján nehézségekbe ütközik az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, 

érvényesülése. Továbbá mindezek mellett az örökség megnyílása és a szerződés 

megkötése közötti esetleges vagyongyarapodás következménye is kérdésessé válhat. 

Előfordulhat az az eset is, hogy a nevezett örökös részesedése nem meríti ki a 

hagyatékot. Ilyen esetben a végrendelet szabályai érvényesülnek, mely szerint, ha a 

végrendeletből más nem következik, és a törvény sem rendelkezik másként a törvényes 

örökös öröklésének van helye. A végrendelet értelmezésének elveivel kell megkísérelni 

azon vita eldöntését, amely arra irányul, hogy ha utólag vitássá válik, hogy az 

örökhagyó mely hagyatéki tárgyak jogutódját jelölte ki az öröklési szerződésben.
111

 

 

3. Kötelesrész kérdése az öröklési szerződésben 

Az öröklési szerződés kapcsán a régi Ptk. szabályozása eltér az új Ptk. kötelesrészért 

való felelősség viszonylatában. A régi szabályozás szerint, a PK. 89. számú 

állásfoglalás c) pontja 1980-ban kimondta, öröklési szerződésben lekötött vagyontárgy a 

kötelesrész alapjának kiszámításánál nem vehető figyelembe, azonban ez a rendelkezés 

merev és egyoldalú volt. Továbbá kifejti az állásfoglalás, hogy az örökhagyó a 

kötelesrészre jogosult igényének az érvényesülését ne hiúsítsa meg, olyan egy-vagy 

kétoldalú jogügylettel, amely bárki részére élők közötti vagy halál esetére szóló 

ingyenes juttatást tartalmaz. Azonban később módosításra került sor dogmatikai 

okokból, hiszen egy visszterhes szerződés utólag részben sem vállhatott ingyenessé, 

más részt azért volt rá szükség, mert a korábbi és a tartási szerződéssel átruházott vagy 

öröklési szerződéssel meg nem szerzett vagyonnak akárcsak részben is a kötelesrész 

alapjához számítása az eltartott örökhagyókat hátrányosan érintette, hiszen éppen életük 

utolsó szakaszában megnehezítette az öröklési szerződés megkötését.  

A régi Ptk. szabályozása lehetőséget adott a kötelesrészre jogosultak kijátszására, hiszen 

úgy már nem marad vagyon. Ezen kijátszásra jó példa a bíróság egyik döntése, melyben 

megállapította, hogy a szerződő felek jövedelmi és vagyoni viszonyai, a közel azonos 

életkoruk, a közöttük fennálló közeli hozzátartozói ( testvéri - kapcsolat ténye), továbbá 
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a szerződés megkötésének előzményei, körülményei és a felek ezt követően tanúsított 

magatartása arra utalnak, hogy a szerződés megkötésekor a felek szándéka valójában 

nem tartási jellegű szolgáltatások alperes általi teljesítésére, illetőleg e szolgáltatások 

felperes általi igénybevételére irányult. Valójában a II. r. örökhagyó teljes ingatlan 

vagyonának az alpereshez történő ingyenes juttatására irányult, ami igazából a II. r. 

örökhagyó korábbi végrendeletében foglalt kitagadás érvénytelensége folytán a felperes 

kötelesrész iránti igényének a meghiúsítását célozta.
112 

Az új Ptk. visszatér az 1980. előtti szövegéhez (a PK.89. állásfoglalás c) pontja 

előttihez), amely kimondta, hogy a kötelesrész alapjának számításánál, amely szerint a 

szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész 

alapjához hozzá kell számítani az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási 

szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, 

illetve gondozás értékével nem fedezett részét. 
113

 

 A kötelesrész vizsgálatánál a joggyakorlat megállapítása szerint, nem ellentétes a 

családjogi szabályokkal, sem a társadalom általános erkölcsi felfogásával, így 

nyilvánvalóan nem ütközik jó erkölcsbe az az eset, ha az időskora és gyógyíthatatlan 

súlyos betegsége miatt gondozásra és ápolásra szoruló örökhagyó a törvényszerinti 

tartásra köteles leszármazóinak egyikével köt visszterhes tartási jellegű öröklési 

szerződést. Önmagában az sem teszi az ilyen szerződést jóerkölcsbe ütközővé az a tény 

sem, hogy a szerződés megkötése folyamán a szülővel nem szerződő leszármazó által 

örökölhető vagyon nem marad. A szerződés semmissége csak akkor állapítható meg 

ilyen esetben, ha bizonyítható, hogy a szerződés a családtagok kijátszására, vagy 

illetéktelen előnyök szerzésére irányult az öröklési igények kapcsán. Továbbá kimondta 

a Kúria, hogy nyilvánvalóan nem ütközik a jóerkölcsbe az az öröklési szerződés, 

amelyet a szülő a kötelesrészre jogosult gyermekei közül azzal köt meg, aki képes és 

hajlandó részére olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek a gyógyíthatatlan 

betegségeknél megfelelő.
114

 

 

4.  Biztosítékok az öröklési szerződésben 

Öröklési szerződés esetén a szerződéses örökös várományi jogának megóvásának 

érdekében további biztosítékot jelent számára, ha az ingatlan-nyilvántartásba 
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elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a lekötött ingatlanra az ő javára. Ezt a 

tilalmat vagy önállóan, vagy eszmei hányadra kell bejegyezni tulajdonjogi bejegyzés 

nélkül a szerződést kötő fél javára. A bejegyzésben fel kell tüntetni a tilalom 

jogosultjának a nevét, valamint azt, hogy a tilalom az öröklési szerződés alapján őt 

megillető örökség biztosítására szolgál.
115

 

A régi Ptk. 657.§ (1) bekezdésétől való eltérést kifejezetten nem tiltotta, a joggyakorlat 

megengedte, hogy az örökhagyó és a szerződéses örökös ettől a szabálytól 

eltérhessenek. Ebben az esetben megállapodhattak abban, hogy az öröklési szerződés ne 

korlátozza az örökhagyó rendelkezési jogát, halála esetén azonban, a hagyaték 

megnyíltakor azt szerezze meg, ami a hagyatékban ténylegesen meg van. Az új Ptk. 

7:50.§-a akként rendelkezik, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában semmis 

az örökhagyónak élők között vagy halál esetére az öröklési szerződéssel lekötött 

vagyontárgyat elidegenítő vagy megterhelő rendelkezése. Harmadik személy 

visszterhesen szerzett jogát ez nem érinti. Továbbá a felek eltérő megállapodásának 

hiányában az örökhagyóval szerződő fél az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra az 

örökhagyó bejegyzési engedélye nélkül jegyezhet be elidegenítési és terhelési tilalmat 

az ingatlan-nyilvántartásba.
116

 

Az új Ptk., 7:50.§-ának (1) bekezdése kifejezetten az öröklési szerződésben szereplő 

felekre bízza, hogy mennyiben kívánják az örökhagyó élők közötti, illetve halála esetére 

rendelkezési jogát korlátozni. Csak akkor semmis az öröklési szerződéssel lekötött 

vagyontárgyat élők között vagy halál esetére, ha a felek másként nem állapodtak meg az 

öröklési szerződésben. Az örökhagyó nem feltétlen köt le vagyontárgyat a szerződésben 

a szerződéses örökös részére, azonban akkor is érvényes lesz a szerződés, ha az 

örökhagyó ténylegesen, majd a megnyíló hagyaték egészére vagy annak egy részére 

nevezi a szerződéses örököst örökössé. Mindazonáltal ilyen esetekben csak az 

örökhagyó halála esetére való korlátozás jöhet szóba. A régi Ptk. 657.§ (1) bekezdése 

szerinti az elidegenítést, valamint a korlátolt dologi joggal való megterhelést, vagyis a 

dologi hatályú megterhelést lehetett érteni a rendelkezési jog alatt.  

Az öröklési szerződésben a tartás vagy gondozás fejében létrejött öröklési szerződés 

esetén az ingatlanra való elidegenítési és szerződési tilalom bejegyzése is biztosíték 

lehet a szerződő partner számára. Az öröklési szerződés következtében a tulajdonjog 

részjogosítványai közül csak az elidegenítési és terhelési joga nem gyakorolhatja az 
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örökhagyó, azonban semmi akadálya annak, hogy a kötelmi természetű terheléseknek, 

mint pl. a bérbeadásnak.  A tulajdonjoggal összefüggő rendelkezési jog további 

részjogosítványai gyakorolhatóak, úgymint a birtokolja a vagyontárgyat, használat vagy 

hasznok szedésének jogát átengedheti másnak. Ingatlan hasznosítása vagy bérbeadása 

esetén az ingyenes használat csak olyan esetben esik tilalom alá, ha a felek erre nézve 

megállapodást kötöttek a szerződésben.
117

  

A 7:50.§ (2) bekezdése esetén a törvény egyoldalú hatalmasságot biztosít a szerződéses 

örökösnek, arra hogy a szerződéssel lekötött ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat 

jegyeztethessen be a maga javára. A felek ezt a hatalmasságot ki is zárhatják, azonban e 

bekezdésben még azt sem követeli meg a szabályozás, hogy az öröklési szerződésben 

szerepeljen az e hatalmasságot kizáró megállapodás. Ha az (1) bekezdés szerint a felek 

úgy állapodtak meg, hogy az örökhagyó szabadon rendelkezhet akár élők között, akár 

halála esetére vagy mind élők között, mind pedig halála esetére, a szerződéssel lekötött 

vagyontárgyról, akkor a (2) bekezdés szerinti hatalmasság gyakorlására erre vonatkozó 

külön kizáró rendelkezés nélkül sem kerülhet sor. A 7:50.§(1) és(2) bekezdésétől eltérő 

szerződéses megállapodásról vagy annak feloldásáról külön is megegyezhetnek a felek, 

vagy magában a szerződésben is dönthetnek róla. A szerződéses örökös biztosítéka az 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, azonban erre nem minden esetben van 

szükség. Az örökhagyó egyéb biztosítékot is nyújthat szerződő partnerének vagy 

megbízhat az eltartott ígéretében.
118

  

A régi Ptk. 657.§ (1) bekezdése szerinti imperatív megfogalmazását módosította az új 

Ptk., mivel az téves értelmezésre adott alkalmat, mintha az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzés a szerződés érvényes kelléke volna.
119

  Mindazonáltal a Kúria is kimondta, 

hogy az öröklési szerződéssel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése a szerződés érvényességének nem feltétele, az a szerződéses 

örökös jogát védi. A teljesítéséhez nem a szerződés érvényessége kapcsolódik, hanem 

az a hatálya, hogy a szerződésen alapuló további jogokat, valamint végrehajtási jogot 

csak a tilalom jogosultjának a hozzájárulásával lehet bejegyezni.
120

 

Az új Ptk. ezen indok miatt, azzal a joggal ruházza fel az örökhagyó szerződő partnerét, 

hogy bármikor élhessen bejegyzési jogával, akár a szerződés kötésekor, akár egy 

későbbi időpontban is lehetősége van rá. Az örökhagyó beleegyezése nem szükséges az 
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elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséhez, természetesen akkor szükség van rá, 

ha a felek abban megállapodtak, hogy nem engedik hatalmasság alapján az elidegenítési 

és terhelési tilalom bejegyeztetését. Az elidegenítési és terhelési tilalommal 

kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy a már elidegenített vagyontárgyra köthető-e 

öröklési szerződés? 
121

  

A bírói joggyakorlat logikája szerint igenlő a válasz, tehát nem érvénytelen az öröklési 

szerződés amiatt, hogy azt az örökhagyó olyan ingatlanára köti, amelyet elajándékozott, 

de az ajándék visszakövetelése iránt a szerződés megkötésekor per van folyamatban.
122

 

Az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba a 

szerződéses örökös számára csak ingatlanok esetében nyújt teljes körű garanciát, ingók 

esetében azonban, illetve ha ingatlanoknál nem vagy még nem történt meg a bejegyzés 

a jóhiszemű és visszterhesen szerző személy jogszerzését nem akadályozza meg a 

tilalom. Ilyen esetekben a harmadik jóhiszemű, visszterhesen jogszerző személy 

szerzése érvényes lesz, azonban a szerződéses örökös kárigényt támaszthat az 

örökhagyóval szemben, aki a vagyontárgyát lényegében kétszer ruházta át.
123

  

A német ítélkezési gyakorlat szerint, a szerződési örökös vagy szerződési hagyományos 

az öröklési szerződés megkötése után nem a szerződés tárgyát képező vagyonnal 

kapcsolatos várakozó jellegű szubjektív vagyoni jog viselője, tehát jogállásuk nem 

tisztázott. Az örökhagyó halála után a szerződéses örökös érvényesíthetné ajándékozás 

esetén, annak viszonylagos hatálytalanságát, illetve igényelhetné a jogalap nélküli 

gazdagodás kiadását egy visszterhes szerződés esetén. A hagyaték elutasításának joga 

egyik féltől sincs megtagadva.
124

 

 

5. Öröklési szerződés a házastársak esetében 

A törvény igaz nem mondja ki, hogy több személy nem köthet érvényesen öröklési 

szerződést örökhagyói minőségben, azonban abból, hogy az öröklési szerződésre az 

írásbeli végrendelet érvényességére vonatkozó szabályok irányadóak, ez a megállapítás 

egyértelműen következik. Többek öröklési szerződés kötése tehát tilos, azonban az új 

Ptk. kivételt enged ez alól a házastársak esetében, ha ugyanabba az okiratba foglaltan 
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kötik meg az öröklési szerződést. További érvényességi kellék ebben az esetben, hogy a 

házastársak között házassági életközösségnek kell fennállnia.
125

  

A régi Ptk. generálisan tiltotta a közös végrendelet alkotását, így kivételnek számított az 

1960. évi 11. tvr. 73.§-a, amely nem  zárta ki a házastársak közös végrendelkezését, ha a 

házassági életközösség fennállt köztük a szerződés megalkotásának pillanatában. 

Az új Ptk.7:51.§-a rendelkezése szerint, a házastársak, mint örökhagyók az életközösség 

fennállása alatt érvényesen köthetnek ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződést. 

Továbbá a felek eltérő megállapodásának hiányában az örökhagyókkal szerződött fél 

által örökölt lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a túlélő 

házastársat haszonélvezeti jog (holtig tartó) illeti meg, ha ő azokat az örökhagyóval 

közösen használta.
126

 

A Ptk 7:51.§-a összhangban áll a 7:23.§ (2) bekezdésével, amely szerint közös 

végrendeletként a házastársak mint örökhagyók által kötött öröklési szerződést csak 

akkor ismeri el érvényesen, ha nem csupán házassági kötelék állott fenn a szerződés 

megkötésekor a felek között, hanem a házassági életközösség is fennállt. Az (1) 

bekezdés szerinti  közös öröklési szerződés nem csak abban az esetben érvényes, ha 

mindkét vagy legalább az egyik házastárs eltartottként, hanem olyankor is, ha azt 

mindketten harmadik személy javára kötik (eltartott, gondozott, életjáradéki jogosult 

részére) a 7:48.§ (1) bekezdésben megfogalmazott lehetőséggel élve. Az új Ptk. 

rendelkezése szerint, ha a szerződés érvénytelennek bizonyult, akkor az abba foglalt 

házastársak közös végrendelete sem lehetet a régi Ptk. szerint érvényes, azonban a 

mostani szabályok alapján az öröklési szerződés érvénytelen lesz, a házastársak közös 

végrendelete érvényes marad, mivel azt érvényesen is meg tudták volna alkotni az 

öröklési szerződésbe foglalás nélkül is. 

A törvény (2) bekezdése új szabály a régi Ptk. rendelkezéseihez képest.  Az öröklési 

szerződést közösen kötő házastársak esetén, a törvény a túlélő házastárs jogi helyzetét 

biztosítja a szerződéses örökös által megörökölt vagyon tekintetében az egyik házastárs 

halálának bekövetkeztekor. Az ehhez a vagyonhoz tartozó és korábban meghalt 

örökhagyó hagyatékát képező lakáson és az ahhoz hozzátartozó berendezési és 

felszerelési tárgyakon holtigtartó haszonélvezeti jogot biztosít a túlélő házastárs 

számára, hogyha a lakást és ezeket a tárgyakat az örökhagyóval együtt használta. Ezen 

feltételnek fenn kell állnia, ahhoz hogy a túlélő házastárs gyakorolhassa e jogát.  A 
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törvény rendelkezése biztosítja a túlélő házastárs részére a megszokott lakhatási 

körülményeket, illetve változatlan körülményeket, hiszen az öröklési szerződés tárgyát 

képező ingatlanban tipikusan benne lakik a túlélő házastárs és az egyik házastárs 

halálával ennek az örökhagyónak lekötött vagyontárgyán a szerződéses örökös 

megszerzi ennek a vagyonnak a tulajdonjogát, és tulajdonossá válik. A (2) bekezdés 

szerinti holtig tartó haszonélvezeti jog csak abban az esetben lett volna a túlélő 

házastárs részére juttatható a régi Ptk. szabályai szerint a 655.§ (2) bekezdésében foglalt 

lehetőséggel élve egymást haláluk esetére holtig tartó haszonélvezeti jog örökösévé 

nevezik, és e joggal terhelt hagyatékukra nevezik örökösükké a szerződéses örököst. 

Ilyen esetben a túlélőházastárs öröklés jogcímén szerzi meg a holtig tartó haszonélvezeti 

jogot. Akkor nem illeti meg a túlélő házastársat a holtig tartó haszonélvezeti jog, ha a 

felek az öröklési szerződésben eltérően állapodtak meg, tehát diszpozitív a szabályozás. 

Ilyen esetben a túlélőházastárs öröklés jogcímén szerzi meg a holtig tartó haszonélvezeti 

jogot. Ez a megállapodás létrejöhet külön és az öröklési szerződésben is egyaránt. A 

régi Ptk. rendelkezései szerint a másik házastársnak a holtig tartó haszonélvezeti jog 

örökösévé nevezésével a túlélő házastárs a meghalt házastárs hagyatékán öröklés 

jogcímén szerzett haszonélvezeti jogot. A 7:51 (2) bekezdése szerinti holtig tartó 

haszonélvezeti jognak nincs jogcíme, az a törvény alapján illeti meg a túlélő házastársat. 

A 7:62§ (1) bekezdése szerint azonban mint törvényes örököst megillető holtig tartó 

haszonélvezeti jogból kieshet, míg a 7:51§ (1) bekezdése alapján a holtig tartó 

haszonélvezeti jog, mint törvényen alapuló haszonélvezeti jog, akkor is megilleti, ha a 

törvényes örököskénti  öröklésből kiesett volna.  A túlélő házastársat e jog a törvény 

alapján illeti meg, így erre a holtig tartó haszonélvezeti jogra a 7:46.§-a szerinti, a 

házastárs javára tett végrendelet hatálytalanságára vonatkozó szabályok sem 

alkalmazhatók.
127

 

A német BGB megengedi a házastársak közös szerződését egy okiratban, azonban, ha 

valamelyikük korlátozottan cselekvőképes, akkor a szerződés megkötésénél szükség 

van a törvényes képviselő hozzájárulására is.
128

  

Az új cseh kódex, azonban nem ismeri a házastársak közös végrendeletének 

fogalmát.
129
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VII. Az öröklési szerződés módosítására és megszüntetésére vonatkozó 

szabályok 

Alapvetően, ahogy kifejtésre kerül az öröklési szerződés lényegében a tartási szerződés 

különös fajtája, így a módosítására és a megszüntetésére is a tartási vagy életjáradéki 

szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
130

  

A törvény utaló szabálya tehát az új Ptk. 6:495.§ rendelkezéseinek alkalmazását kívánja 

meg. Az új Ptk. a 7:52.§-ban rendelkezik az öröklési szerződés módosításáról, illetve 

annak megszüntetéséről, érdemben ez a szabályozás megegyezik a régi Ptk. 

rendelkezésével. Az öröklési szerződés módosítására és alaki követelményeire a 

szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
131

  

A kötelező alaki érvényességi feltételek teljesítése nélkül érvényes a szerződés 

megszüntetése, ha az ennek megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából jött 

létre.
132

   

A módosításra, megszüntetésre vonatkozó okirat alakiságait az örökhagyói 

végrendelkezési képesség szerint kell megítélni a megszüntetés időpontjában, tehát ha a 

szerződés a megkötés időpontjában érvényes volt, ám a szerződés módosítása vagy 

megszüntetése idejére az örökhagyó írásbeli magánvégrendeleti végintézkedési 

képességgel már nem rendelkezik, csak közvégrendeleti végintézkedési képességgel, 

akkor a szerződés megszüntetésére és módosítására vonatkozó okirat is csak a 

közvégrendeletnek megfelelő alakban érvényes. Törvényes képviselő vagy 

gyámhatóság jóváhagyása szükséges a teljes cselekvőképességgel nem rendelkező 

örökhagyó esetén az öröklési szerződés módosításhoz vagy megszüntetéshez. Az új Ptk. 

a régi Ptk.-hoz képest a megszüntetése szót használja a megszűnése helyett, hiszen 

megállapodással a szerződés nem megszűnik, hanem a felek maguk megegyezéssel 

szüntetik meg azt. Ezt a pontosítást tartalmazza a 7:52.§ a régi Ptk. 658.§ (2) 

bekezdéséhez képest. Az öröklési szerződést az örökhagyó csak személyesen kötheti 

meg (kivétel: törvényes képviselő és gyámhatósági jóváhagyás szüksége esetén, 

azonban képviselő útján nem lehetséges). Végintézkedési képességgel nem rendelkező 

cselekvőképtelen személy örökhagyóként öröklési szerződést egyáltalán nem köthet. A 

gyakorlat ezzel szemben megengedi a képviselő útján történő módosítást vagy 
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megszüntetést, azaz törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által kiállított 

meghatalmazás alapján történő megszüntetést.
133

 

A szerződés megszüntetése akkor is érvényes, ha a kötelező alaki feltételek nem 

érvényesültek, ha az ennek megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából 

származik. 
134

 

A felek bármikor módosíthatják az öröklési szerződésüket. Az öröklési szerződésnek a 

felek által történt módosítása utóbb a felek között is vitát válthat ki, rendszerint azonban 

az örökhagyó halála után a szerződés örökös és a törvényes örökös között vezet perre a 

vita.
135

 

 A bírósági módosítást az teszi indokolttá, hogy az öröklési szerződés egy tartós 

jogviszony, amelynek fennállása alatt a felek körülményeiben lényeges változás állhat 

be, illetve ez igaz az egymáshoz fűződő viszonyuk tekintetében is. A bírósági szerződés 

módosítás általános feltételeit az új Ptk. a 6:192.§-ban szigorította, de nem változtatott a 

tartási szerződés módosítás speciális feltételein.  A bíróság bármelyik fél kérelmére 

módosíthatja a szerződést (mindkét fél figyelembevételével), ha a szerződés változatlan 

tartalommal való fenntartása indokolatlan lenne, mert a felek viszonya esetlegesen 

megromlott. A leggyakoribb szerződés módosításra példa, hogy a szerződéses örökös a 

tényleges eltartás helyett életjáradékot biztosít az örökhagyó számára. A törvény 

rendelkezése szerint, ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei miatt a 

természetbeni tartás lehetetlenné vált, akkor bármelyik fél kérheti a bíróságtól az 

említett körülmény megszűntéig tartó vagy végleges módosítását életjáradéki 

szerződéssé. E szabályt az új Ptk. 6:495.§ (2) bekezdésében került megfogalmazásra.
136

  

Időlegesen vagy véglegesen sor kerülhet tehát a módosításra, de csak abban az esetben, 

ha a szerződéssel eredetileg kitűzött cél ilyen módon nem valósítható meg, például ha 

az örökhagyó nem szorul ápolásra vagy gondozásra.
137

 Az ilyen jellegű tartalmi 

módosítás nem változtat a végintézkedési jellegen, továbbá azon sem, hogy az 

örökhagyóval szerződést kötött fél örökös marad, így az örökhagyó halála után 

megszerzi a szerződéssel lekötött vagyontárgy tulajdonjogát.
138

 

A felek közös megegyezéssel is bármikor megszüntethetik a szerződésüket. Az új Ptk. a 

szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatályú felbontásának csak akkor 
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van hely, ha az eredeti állapot természetben helyreállítható, tekintettel a tartás, 

gondozás, életjáradék irreverzibilis jellegére elviekben csak akkor kerülhet sor a 

felbontásra, ha életjáradék fejében történő örökös nevezésről volt szó. Ha a szerződés 

célja a szerződés módosításával sem érhető el, akkor a bíróságtól bármelyik fél kérheti a 

szerződés megszüntetését. Ezt az álláspontot képviselte a korábbi bírói gyakorlat is. A 

megszüntetés esetén a felek kötelesek egymással elszámolni a már teljesített 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, megegyezés hiányában a bíróság feladata erről 

gondoskodnia.
139

 

„Öröklési szerződés megszüntetése esetén a szerződő felek személyi, kereseti és vagyoni 

viszonyainak, az eltartott egészségi állapotának ismeretében állapítható csak meg a 

megfelelő kielégítésnek az az összege, amely mellett egyik fél sem jut indokolatlan 

előnyhöz, és nem szenved érdemtelenül hátrányt sem.”
140

  

A német jog szerint is abban az esetben, ha a szerződő felek megszüntetik a szerződést 

egy megszüntetésről szóló megállapodással, vagy konkludens módon egy az eredetivel 

ellentétes öröklési szerződést kötnek. A házastársak esetében nincs szükség a 

közjegyzői okirat követelményét betartani, ugyanis elegendő, ha a házastársak új közös 

végrendeletet tesznek, amit az egyik fél saját kezűleg is megírhat. Nem ismeri a 

házastársak közös végrendeletének fogalmát az új cseh kódex, mivel szabályozásuk 

szerint az mindig csak egy személy jogügylete. Az 1590.§ alapján az örökhagyó 

végrendelettel is megszüntetheti az öröklési szerződésből fakadó kötelezettségeit, 

azonban ehhez szükséges a szerződéses örökös beleegyezése is, amit közokirat 

formájában kell megtenni.
141

 

Közös tulajdon esetén a megszüntetése iránt indított perekben a bíróság nincs kötve a 

felek kérelméhez. A közös tulajdon megszüntetésének azt a módját alkalmazza, amely a 

legcélszerűbb és amely egyik félre nézve sem méltánytalan. Ha azonban a közösség 

megszüntetésének valamelyik módja ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik, ezt a 

megoldási módot nem alkalmaz hatja, mert a tulajdonostársak egyező 

akaratnyilvánításának figyelmen kívül hagyása a tulajdonostársak rendelkezési jogával 

ellenkezne.
142

 

Megszüntetési per fennállása esetén az örökhagyó utódja folytathatja azt, ha az 

örökhagyó elhunyt a per során. 
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A felek halála esetén (bár releváns jogi tény a megszűnés szempontjából), ha az 

örökhagyó halála bekövetkezik, megszűnik a szerződés és megnyílik az örökség. Több 

jogosult javára szóló öröklési szerződés esetén, ha az egyik jogosult meghalt, a túlélő 

örökös változatlanul követelheti az oszthatatlan szolgáltatásokat, továbbá arányosan 

tarthat igényt az osztható szolgáltatásokra. Ha a jogosult maga az örökhagyó ez a 

szabály, akkor is érvényesül. Ebből következik, hogy az öröklési szerződés életben 

maradt jogosultjának viszonylatában nem szűnik meg az öröklési szerződés továbbra is 

követelheti a szerződésben foglaltakat, akkor is, ha az örökhagyó halálával a tartásra, 

gondozásra, életjáradékra, ápolásra kötelezett fél örökös lesz. A kötelezett halála esetén 

a már kifejtésre került szabályok az irányadóak, tehát az örökhagyó tartozásaiért való 

felelősség szabályai szerint annyiban száll át a kötelezett örökösére, amennyiben a 

kötelezett haláláig nyújtott tartás nem fedezi az ellenszolgáltatás mértékét.
143

 

Öröklési szerződés esetén a 7:49.§ (1) bekezdése a régi Ptk. 656.§ utolsó mondatához 

képest elhagyja az esetleges hatósági jóváhagyás kötését. Az öröklési szerződés, mint 

jogügylet érvényességéhez hatósági jóváhagyás volt szükséges a 7/1967.(II.26.) Korm. 

rendelet alapján. A kormányrendelet 1967.03.01.-től 1990.03.15. napjáig volt hatályban, 

azonban 1990-ben a 45/1990.(III.13.) MT rendelet 5.§-a hatályon kívül helyezte.
144

 

A német jog megszűnés esetén megkülönbözteti az öröklési szerződésben rögzített 

kikötés alapján történő megszűnést vagy törvényben rögzített okok alapján történő 

elállást.
145

 

A szerződő fél halála esetén a szerződéstől való elállás joga az örökhagyó azon jogára, 

amely szerint egyoldalúan megszüntetheti a szerződést megváltozik.
146

 

Az elállás törvényes okai első sorban olyan okokkal függenek össze, amelyek az 

örökhagyóval szemben a szerződéses megengedhetetlen magatartás tanúsít, és ezek a 

kötelesrész megvonásához vezetnének az öröklési szerződés megkötése után.
147

 

A szerződéstől való elállást biztosító okok másik csoportja a 2295.§-ban került 

meghatározásra, csak az itt szigorúan meghatározott tények halmozott teljesítése esetén 

lehet a szerződéstől elállni (a fentebb említett csoporton kívül). Ezen tények:  

 az örökhagyó kimondottan a szerződéses örököst nevezte meg a szerződő fél 

ellenteljesítésére, tehát visszterhes volt a szerződés, 

                                                           
143 COMPLEX 2014. 2438. o. 
144 OPTEN 2014. 608-609. o. 
145 BGB 2004. 2296.§ 1920-1921. o.; 2333.-2335.§ 
146 BGB 2004. 2297.§ 1893. o. 
147 BGB 2004. 2294.§ 1892. o. 
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 a szerződéses örökös folyamatosan az örökhagyó halálának pillanatáig teljesített, 

 a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettség megszűnt az örökhagyó halála előtt.
148

 

A hibás teljesítés vagy a késedelmes teljesítés nem ad okot a szerződéstől való elállásra. 

 

VIII. Összegzés:  

A tanulmányom legfontosabb célja az volt, hogy az új Ptk. változásait minél 

részletesebben bemutassam és rávilágítsak az esetleges problémákra, amelyek a 

gyakorlatban ütköznek ki, ugyanis az utóbbi években egyre több olyan bizonytalanság 

merült fel a jogintézménnyel kapcsolatban, amiknek a megoldását az új törvényi 

rendelkezések sem könnyítettek meg. 

Elsőként az öröklési szerződés történeti fejlődését mutattam be, amelyből látható, 

hogyan nőtt a társadalmi változásokkal annak az igénye, hogy szerződés alapú öröklést 

beiktatassák a különböző jogrendszerek saját jogszabályaikba. 

A következőkben az öröklési szerződés célját tekintve fontos azt látni, hogy ez az eltelt 

évek alatt folyamatos változásokon ment keresztül. A kutatásom során a szerződést 

elhatároltam a végintézkedés másik két formájától (a végrendelettől és a halál esetére 

szóló ajándékozástól) illetve a tartási életjáradéki szerződésektől. Véleményem szerint 

az öröklési szerződés sajátos jellege abból adódik, hogy nagyon elmosódnak a határok a 

jogintézmények között, hiszen a formáját tekintve a végrendeletre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, de tartalmát tekintve tartási szerződés rendelkezései 

lesznek az irányadóak.  

A harmadik fejezetben az a megállapítás tehető, hogy az öröklési szerződés kettős jogi 

jellege okozhat kisebb problémákat, hiszen keverednek benne mind a szerződési mind 

az öröklési jog elemei. Mára a szerződés jogi elemek túlsúlya miatt, véleményem 

szerint a szerződési jogon belül lehetne a jogintézményt szabályozni. 

Az öröklési szerződés visszterhes jogügylet, így e tény lényeges hatásait is 

szükségesnek tartottam vizsgálni, hiszen számos joghatása van az örökhagyó és a 

szerződő félre nézve.  

Az érvényesség, érvénytelenség kérdése számos problémát vetett fel a bírói 

gyakorlatban, így ezt a témakört részletesebben vizsgáltam a dolgozatomban, illetve 

kitértem arra is, hogy milyen buktatók lehetségesek a szerződés szerkesztésénél. 

                                                           
148 BGB 2004. 2295.§ 1893. o. 
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.A hatodik fejezetben került sor a lényegesebb változások és problémák kifejtésére, 

amelyben véleményem szerint az egyik legjelentősebb változás, hogy az öröklési 

szerződés új fogalmi eleme lett a gondozás ellenében történő szerződéskötés, így 

elfogadta érvényesnek a bíróság az erre irányuló szerződéseket, amellyel a törvény egy 

komoly társadalmi igényre adott választ. Véleményem szerint azonban, mint különálló 

jogintézményt kellene szabályozni, hiszen számos, problémát is okoz, amit a 

dolgozatomban is kifejtettem. Kitértem a kutatásomban problémát felvető kérdésekre, 

amelyeket igyekeztem minden oldalról megvizsgálni, így bemutattam azt az esetet, ha 

az eltartott előtt hal meg a szerződéses örökös, továbbá a kötelesrész hogyan alakul, 

milyen biztosítékokkal rendelkezik a szerződéses örökös, továbbá a házastársak közös 

öröklési szerződését. Végezetül megállapítottam, hogy a szerződés módosításánál és 

megszüntetésénél kevés változás történt az új Ptk.-ban a régi kódexhez képest.  

Megítélésem szerint az új Ptk. rendelkezései kielégítik a társadalom által támasztott 

követeléseket, próbálta megoldani a régi Ptk. hiányosságait. Igaz láthattuk, hogy a 

szabályozás most sem tökéletes, mert számos új kérdést rejt magában, amelyekre 

igyekeztem rávilágítani és pár megoldási javaslatot nyújtani. 
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