
Öröklési jog önellenőrző kérdések 
 
1. Milyen célokat szolgál az öröklési jog 
rendszere? 
Az öröklési jog a Magyar Köztársaság 
Alkotmányának (ill. Magyarország Alaptörvényének) 
általános rendelkezései között szereplő, kiemelt 
alkotmányos alapjog. Az öröklési jog rendszere 
egyfelől a család vagyoni alapjainak stabilitását 
biztosítja, másrészt az ember halála esetén 
megakadályozza az elhunyt személy vagyonának 
gazdátlanná válását.  
 
2. Milyen kapcsolat van az öröklés két alapvető 
jogcíme között? 
Az örökös a hagyatékból két jogcím alapján 
részesedhet: örökölni a törvény vagy végintézkedés 
alapján lehet. A jogalkotó az öröklés két alapvető 
jogcíme közül a végintézkedés elsődlegességét 
deklarálja; amennyiben az örökhagyó után 
végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza 
meg. A törvényes öröklés rendjét ez határozza meg. A 
törvényes öröklés tehát másodlagos, csak akkor 
érvényesül, ha az örökhagyó végintézkedést nem tett. 
A hagyatékban való részesedés két jogcíme egyazon 
hagyatéki eljárásban egymás mellett is érvényesülhet, 
ha a végintézkedés nem a teljes hagyatékra, hanem 
annak csak egy részére, illetve egyes vagyontárgyakra 
vonatkozik. Ilyenkor a hagyatéknak a 
végintézkedéssel nem érintett részében a törvényes 
öröklés szabályait kell alkalmazni. A végintézkedés 
olyan jogügylet, melyben az örökhagyó halálának 
esetére vagyonáról, vagy annak egy részéről 
rendelkezik, ha az örökös őt túléli. 
 
3.Milyen formái vannak a végintézkedésnek?  
- Végrendelet,- Öröklési szerződés,-Halál esetére 
szóló ajándékozás 
 
 
 

4. Milyen okok eredményezik az öröklésből való 
kiesést? 
Speciális okok:-halott nem örököl,-a törvény erejénél 
fogva nem szerezheti meg a hagyatékot,-házastársak 
között életközösség nem állt fenn és a visszaállításra 
nem volt lehetőség,-aki lemond az örökségről,-aki 
visszautasította az örökséget,-akit az örökhagyó kizárt 
vagy kitagadott akkor még a köteles rész sem jár. 
 
5. Ki válik érdemtelenné az öröklésre? 
Aki az örökhagyó életére tör, aki szándékos 
eljárásával az örökhagyó végakaratának szabad 
nyilvánítását, vagy érvényesítését gátolta, aki a 
törvényes örökösre, vagy a végintézkedésben 
részesített személy életére tör.  
 
6. Mi a törvényes örökösök sorrendje? 
 gyermek (több gyermeknél egyenlő arányban, 

örökbefogadott gyermek is örököl, de a 
vérszerinti szülő után nem, mostoha és nevelt 
gyermek nem örököl), de ha a gyermek elhunyt, 
akkor az unoka,  

 házastárs (csak a házastárs és nem az élettárs), 
 ha nincs házastárs akkor a szülő örököl, ha nincs 

szülő, akkor az Ő leszármazói vagyis a testvér 
örököl (parenterrális örökösödés), 

 nagyszülő, ha nincs akkor unokatestvér örököl 
(másodunoka testvér nem örököl),ha nincs 
unokatestvér akkor a déd- vagy ükszülő 

 
7.Mikor nem örökölhet a házastárs a törvény 
alapján? 
Ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között 
életközösség nem állott fenn és az eset 
körülményeitől nyilvánvaló, hogy az életközösség 
helyreállítására nem volt kilátás. - Kiesik az 
öröklésből a házastárs ha: Az örökhagyó előtt 
meghal, A hagyatékot az öröklés megnyílásakor 
törvénynél fogva nem szerezheti meg, Az öröklésre 
érdemtelen, Az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy 
kitagadott, Az örökséget visszautasítja.  

8.Milyen előírás vonatkozik a szülő törvényes 
öröklésére? 
Leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó 
szülői örökölhetnek fejenként egyenlő részben. Az 
öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói 
örökölnek. 
 
9. Milyen szabályok vonatkoznak a szerzői jog 
öröklésére? 

A szerzői jog személyhez fűződő jogokból és vagyoni 
jogokból áll A szerzői jog örökölhető, az öröklés 
szabályai azonban nem azonos módon érvényesülnek 
a személyhez fűződő jogok, illetőleg a vagyoni jogok 
tekintetében. A személyhez fűződő jogok 
(nyilvánosságra hozatal, felhasználás, változtatás joga 
stb.) a szerző örökösét illetik meg, kivéve, ha a szerző 
irodalmi, tudományos vagy művészeti hagyatékának 
gondozásával mást bízott meg. Ebben az esetben a 
személyhez fűződő jogok nem szállnak át az 
örökösre. A vagyoni jogok a szerző jogutódját illetik 
meg. Ha a szerző életében arról nem rendelkezett, a 
vagyoni jogok az örökösre szállnak át.  Ha az 
örökhagyó után állagörökösként több személy örököl, 
a szerzői jogok együtt illetik meg őket. „Joganalógia 
folytán az örököstársakat úgy kell tekinteni, mintha 
szerzőtársak lennének, hiszen több önálló részre szét 
nem bontható műre közösen szerezték meg a szerzői 
jogot. Ennek folytán a mű felhasználásához is csak 
együttesen járulhatnak hozzá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Miben tér el az özvegyi haszonélvezet a Ptk. 
általános szabályaiban szereplő haszonélvezeti 
jogtól? 

A jog célja annak biztosítása, hogy az özvegy a 
lehetőségek szerint olyan életkörülmények között 
maradjon, mint az örökhagyó életében. Az özvegyi 
haszonélvezeti jog a házastárs új házasságkötésével 
megszűnik. A törvényen alapuló özvegyi jog 
megszűnésének időpontja az özvegy halála vagy 
újabb házasságkötésének időpontja. (A haszonélvezet 
nem szűnik meg élettársi kapcsolat esetén.),-
Elhasználható dolgok esetén is érvényesül az özvegyi 
haszonélvezeti jog.  Szükségszerűen a rendelkezés 
joga is megilleti a haszonélvezőt, ez a „Rendhagyó 
haszonélvezet”. Ez a jog magába foglalja a dolog 
elhasználását, elidegenítését is.,- A haszonélvezőt a 
rendelkezési jog a haszonélvezeti jog megszűnésekor 
pótlási- vagy ha ez nem lehetséges- megtérítési 
kötelezettség mellett illeti meg. Ennek alapján és 
haszonélvezet megszűnésekor ugyanannyi és 
ugyanolyan dolgot kell a tulajdonos részére adni, 
mint amit elhasznált vagy elidegenített. Indokolt 
esetben lehetséges, hogy a haszonélvező az elhasznált 
dolog helyett mást adjon. Amennyiben a pótlás nem 
lehetséges, az elhasznált, elidegenített dolgok 
ellenértékét meg kell térítenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Mi jellemzi az özvegyi haszonélvezeti jog 
korlátozását? 
A haszonélvezeti jog korlátozásánál a Ptk. Időbeli 
határt nem szab;A házastárs haszonélvezetének 
korlátozását csak a leszármazók kérhetik;A 
haszonélvezet korlátozása csak olyan mértékű lehet, 
hogy a korlátozott haszonélvezet a házastárs 
szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa 
örökölt vagyontárgyakat, valamint saját vagyonát és 
munkája eredményét is.  A haszonélvezeti jog 
korlátozásának mértéke a házastárs szükségleteihez, 
megszokott környezetben tartáshoz igazodik. Fel kell 
deríteni, hogy az örökhagyó házastárs milyen anyagi 
körülmények között, milyen kialakult szükségletek, 
igények mellett élt, és az örökhagyó halála után a 
túlélő házastárs részére a szükségleteknek 
megközelítően azonos szintje milyen módon van 
biztosítva. Vizsgálni kel továbbá azt is, hogy a túlélő 
házastárs életkorára és egészségi állapotára 
figyelemmel kell- e számolni szükséges kiadásainak 
növekedésével. A túlélő házastársat nem szabad 
környezetéből kiragadni és a kialakult szükségletei 
anyagi fedezetét olyan mértékben csökkenteni, hogy 
az a megszokott életszínvonal jelentős csökkenését 
eredményezze. A haszonélvezeti jog korlátozásánál 
figyelembe kell venni a házastárs saját vagyonát is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Mi jellemzi az özvegyi haszonélvezeti jog 
megváltását? 
Az özvegyi haszonélvezeti jog megváltása mind a 
házastárs , mind az örökösök kérhetik a házastárs 
haszonélvezeti jogának megváltását. A házastárs által 
lakott lakásra, az általa használt berendezési és 
felszerelési tárgyakra fennálló haszonélvezet 
megváltását nem lehet kérni. Ez olyan szigorú 
kizárást jelent, hogy még maga a túlélő házastárs sem 
kérheti a felsorolt vagyontárgyakra a haszonélvezet 
megváltását (BH1986. 194). Annak azonban nincs 
akadálya, hogy az örökösök és a túlélő házastárs 
szerződéssel, bármikor rendezzék a megváltással 
kapcsolatos kérdéseket (BH1981. 61.)  ez azonban 
csak a felek megállapodása alapján, és nem a bíróság 
döntése alapján történhet ( PK.84 szám ). A 
házastársat a megváltásra kerülő vagyonból- 
természetben vagy pénzben- olyan rész illeti meg, 
amelyet, mint az örökhagyó gyermeke törvényes 
örökösként a leszármazókkal együtt örökölne. Ági 
öröklés esetén a házastársat az ági vagyon 
egyharmada illeti meg. Az özvegyi jog megváltásánál 
a törvény határidőt állapít meg. A megváltást a 
hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés 
megnyílásától számított egy éven belül a hagyatéki 
eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél kell kérni. 
A megváltásra irányuló jog személyhez fűződő jog, 
amely nem örökölhető. A túlélő házastárs halála 
esetén az örökösei nem folytathatják a megváltással 
kapcsolatos eljárást. 
 
13.Mit jelent az ági öröklés általános szabálya?  

Az ági öröklés tehát csak akkor lehet szó, ha az 
örökhagyó után leszármazó nem maradt, ilyen 
esetben külön kell választani a hagyatékban az ági és 
a nem ági vagyont. Míg a nem ági vagyonban a 
törvényes öröklés általános szabályai érvényesülnek, 
az ági vagyon öröklése külön szabályok szerint 
történik. 

 



14.Mit jelent az osztályra bocsátás? 
Ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik 
örököstárs köteles a hagyaték értékéhez 
hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az 
értékét, amelyben őt az örökhagyó életében 
részesítette, feltéve hogy a hozzászámítást kikötötte, 
vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy 
a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. 
 
 
15.Miben különbözik az öröklési szerződés a 
végrendelettől? 
Öröklési   szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi 
magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy 
életjáradék fejében örökösévé teszi. Az öröklési 
szerződés végintézkedés, de különbözik a 
végrendelettől:-a végrendelet egyoldalú jogügylet, az 
öröklési szerződés kétoldalú jogügylet, vagyis 
szerződés. -a végrendelet nincs ellenszolgáltatáshoz 
kötve, az öröklési szerződésben az örökhagyó tartás 
vagy életjáradék fejében teszi örökösévé a szerződő 
felet. A végrendeletet az örökhagyó bármikor 
visszavonhatja, az öröklési szerződéshez kötve van, 
attól egyoldalúan nem térhet el és arról a vagyonról, 
amelyet a szerződéssel lekötött, sem élők között, sem 
a halála esetére nem rendelkezett.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mi a köteles rész célja? 
A kötelesrész az örökhagyó legközelebbi 
hozzátartozói érdekében az örökhagyó szabad 
rendelkezési jogát korlátozza és részükre az 
örökhagyó végintézkedése vagy élők közötti ingyenes 
vagyonátruházása esetére az örökhagyó vagyonából 
részesedést biztosít. Kötelesrész illeti meg az 
örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá 
szülőjét, ha az öröklés megnyíltakkor az örökhagyó 
törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az 
lenne. Kötelesrészre elsősorban az örökhagyó 
gyermeke jogosult. Ha az örökhagyónak több 
gyermeke volt a kötelesrész valamennyi gyermekét 
megilleti. A kiesett gyermek helyén leszármazója 
jogosult a kötelesrészre éppúgy, mint a törvényes 
öröklés esetében a törvényes örökrészre. A 
leszármazókat a kötelesrész olyan arányban illeti 
meg, mint amilyen arányban törvényes öröklésre 
lennének jogosultak. 
 

17.Jelöljön meg három kitagadási okot!  
Az örökhagyó sérelmére súlyos bűncselekményt 
követet el. Erkölcstelen életmódot folytat. Az 
örökhagyó irányában eltartási kötelezettségét 
súlyosan megszegi 
 
18.Milyen hányad illeti meg a leszármazót és a 
szülőt a kötelesrész címén? 
Köteles rész címén a leszármazót és a szülőt annak 
fele illeti meg, ami neki, mint törvényes örökösnek 
jutna. 
 
19.A vitás hagyatékot ideiglenes hatállyal milyen 
sorrend szerint adja át a közjegyző?  
A hagyatéki eljárás során, ha a hagyatékot vita miatt 
teljes hatállyal átadni nem lehet, a vitás hagyatékot 
ideiglenes hatállyal:- a szerződéses örökösnek, ha 
ilyen nincs,- a végrendeleti örökösnek, vagy- 
végintézkedés hiányában a törvényes örökösnek kell 
átadni.  
 

20.A hagyatéki tartozások kielégítésére milyen 
sorrendet határoz meg a törvény?  
A Ptk. A hagyatéki tartozások kielégítésére szigorú 
sorrendet határoz meg:-Az örökhagyó illő 
eltemetésének költségei,-A hagyaték megszerzésével, 
biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek 
(hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás 
költségeik,-Az örökhagyó tartozásai,-A köteles részen 
alapuló kötelezettségek,-A hagyományon és a 
meghagyáson alapuló kötelezettségek. 
 
21.Mikor állít ki a közjegyző öröklési 
bizonyítvány? 
A közjegyző az örökösként érdekelt személy, a 
végrendeleti végrehajtó vagy a hagyatéki hitelező 
kérelmére a hagyatéki eljárás lefolytatása, illetőleg a 
hagyaték átadása nélkül öröklési bizonyítványt állít 
ki, ha az örökösök között öröklési jogvita nincs és a 
hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a háromszázezer 
forintot nem éri el. a hagyatéki vagyon értéke  nem 
állapítható meg, vagy  nincs hagyatéki vagyon, de az 
örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához 
fűződő jogi érdekét valószínűsíti, csak az örökhagyót 
megillető társadalombiztosítási ellátás ( 
nyugdíj,segély,járadék stb) a hagyaték tárgya. 
 
22.Mi lehet az öröklési illeték tárgya? 
- az örökség (ideérte a haszonélvezeti jog megváltását 
is),- a hagyomány,- a meghagyás alapján történő 
vagyonszerzés,- a kötelesrész szerzése,- a halál 
esetére szóló ajándékozás. 
 
 


