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Abstract 

The usufructuary right in the Hungarian law of succession is a legal institution of incredibly 

rich history and one that extends back hundreds of years. The new Hungarian Civil Code has 

changed this legal institution from the ground up according to the needs of the modern age, but 

some questions remain unanswered, nonetheless. This paper attempts to shed some light on a 

few irregular cases of this legal institution as well as a handful of new, hotly debated questions 

raised by the NHCC. 
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1. Gondolatok a házastársi haszonélvezeti jog tárgyáról és tartalmáról 

 

Öröklési jogunk a házastárs haszonélvezetének tartalmáról, a haszonélvező, valamint az 

állagörökös jogállásáról külön nem rendelkezik: lényegében egyetlen „külön szabályt” ad, 

mégpedig a haszonélvezet megváltására nézve. Az özvegyi haszonélvezeti jog tehát nem „lex 

specialis” a Ptk. dologi jogi, általános haszonélvezeti szabályaihoz képest. Az özvegyi 

haszonélvezet sajátosságát – ha úgy tetszik különlegességét – ugyanakkor egyértelműen 

meghatározza, hogy öröklési jogba illesztett dologi jogról van szó, aminek egyenes 

következménye a jogintézmény vagyoni természetén túlmenően érzelmi-etikai töltete. Ekörben 

utalhatunk az özvegyi jog újraszabályozása körül folytatott vitákra, melyeknek mintegy állandó 

sarokpontja volt az intézmény céljának, rendeltetésének szem előtt tartása, történetesen az 

özvegy megszokott életkörülményeinek lehető fenntartása, a túlélő házastársról való jogi 

gondoskodás erkölcsi kötelezettsége.   
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Az új Ptk. szabályaiból fakadóan a házastársi haszonélvezet az esetek többségében a 

közösen lakott lakásra és annak berendezési, felszerelési tárgyaira terjed ki. Ezekben az 

esetekben a birtoklás, használat, hasznosítás és hasznok szedése nem igényel magyarázatot, 

ingatlan esetében ez viszonylag egyszerű kérdést jelent. 

Azonban a hatályos jogi szabályoás továbbra is lehetővé teszi, hogy az egyéb 

vagyontárgyak tekintetében is haszonélvezetet örököljön a házastárs. Ugyanis az özvegy 

haszonélvezetet örököl az ági vagyonon, emellett az örökösök osztályos egyezségben akként is 

megállapodhatnak, hogy a házastárs egy gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő 

holtig tartó haszonélvezetet örököljön, továbbá az örökhagyó végintézkedéssel is létrehozhatja 

az özvegyi jogot.1 Ennek következtében számos olyan rendhagyó esettel találkozhatunk, 

amikor a haszonélvezeti jog gyakorlásának meghatározása már nem egyértelmű, ez pedig azzal 

jár, hogy új Ptk. ide vagy oda, napirenden maradnak a régi Ptk. hatálya alatt – a tárgyra és a 

tartalomra nézve – már felmerült, de megoldatlan jogi problémák. Ezt tetőzi az is, hogy a 

hagyatékban fellelhető különleges, speciális, rendhagyó stb. vagyontárgyak testre szabott 

kezelést igényelnének, amivel hatályos jogunk számos területen továbbra is adósunk 

Abban az esetben, ha a haszonélvezet tárgyát olyan ingó dolgok képezik, amelyek 

természetüknél fogva elhasználhatók, illetve ha a haszonélvezet tárgya gazdasági felszerelés, 

állatállomány, árukészlet vagy pénz, akkor a haszonélvező e dolgokkal a rendes gazdálkodás 

szabályai szerint indokolt mértékben rendelkezhet.2 Megjegyzést érdemel, hogy még a pénzen 

fennálló haszonélvezeti jog sem vonható egyszerűen a rendhagyó dolgon fennálló dologi jog 

fogalma alá, a jogi konstrukció sokkal összetettebb annál. A haszonélvezet tartalma ebben az 

esetben a dologgal való rendelkezés jogára is kiterjed, igaz, csupán korlátozott mértékben. 

Ugyanis a haszonélvező élhet a tulajdon átruházásának a jogával (amit rendesen nem 

gyakorolhat a haszonélvező), de a megterhelési jog már nem illeti meg. A haszonélvezőt 

emellett a Ptk. szabályai alapján pótlási, illetve megtérítési kötelezettség terheli, eme 

kötelezettség veszélyeztetése esetén pedig a tulajdonos biztosítékot is követelhet a 

haszonélvezőtől.3 Mivel a túlélő házastárs halála esetén a pótlási, illetve megtérítési 

kötelezettség senkire nem száll át, ezért indokolt lehet ilyen esetben a biztosíték követelése az 

özvegytől a haszonélvezet létrejöttekor. A haszonélvező kötelezettsége rendhagyó 

haszonélvezet esetén tehát nem a dolog állagának megőrzésében, hanem az érték lehetőség 

szerinti megtartásában áll.4 

Előfordulhat, hogy a haszonélvezet kamatozó követelésen áll fenn, mint például bankbetét 

vagy kölcsönkövetelés. Ebben az esetben a főkövetelés a kötelmi jogosultat, azaz az 

állagörököst illeti meg, a kamat pedig a haszonélvezőt. A kötelmi jogosult azonban a követelést 

nem szüntetheti meg, például a bankbetétet nem válthatja ki, csakis a haszonélvező 

hozzájárulásával. Kölcsönkövetelés teljesítése esetén a haszonélvezet tárgyát a visszafizetett 

pénzösszeg fogja képezni, amely esetben az előző bekezdésben ismertetett eljárás irányadó. 

Haszonélvezet fennállhat haszonhajtó jogon is, ennek egyik legtipikusabb esete a szerzői 

jogon fennálló haszonélvezet. Ahogyan a korábbi Legfelsőbb Bíróság is kifejtette, maga a 

szerzői jog vagyoni jellegű jogosítvány, amit nem lehet azonosítani annak esetenkénti 

 
1 A haszonélvezet végintézkedéssel történő alapításának megengedettsége évtizedek óta a joggyakorlat része, amit 

az 5/2016. (III.1.) AB határozat meg is erősített. 
2 Ptk. 5:151. § (1) bekezdés 
3 Ptk. 5:151. § (2) bekezdés 
4 MENYHÁRD Attila: Dolog jog, Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 433-434. A rendhagyó haszonélvezetet e jogi 

sajátossága nagy mértékben közelíti a pénzkölcsönhöz, a rendhagyó letéthez és a rendhagyó dolgon fennálló 

zálogjoghoz (pl. óvadék). Ezek a jogintézmények igen sok tekintetben hasonlítanak egymáshoz, abban 

mindenképpen, hogy természetük nem írható le tiszta dologi vagy tiszta kötelmi jogként. Úgy is mondhatnánk: 

vegyesnél is vegyesebb alakzatok.  
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hasznosításából befolyó jogdíjjal. Tehát a szerzői jog, mint vagyoni jellegű jogosítvány 

dolognak, a szerzői jogdíj pedig a dolog hasznának tekinthető. Ennek értelmében a szerzői 

jogdíjak beszedésének a joga a haszonélvezőt illeti meg.5 Petrik Ferenc és az Szjt. kommentárja 

is úgy foglal állást, hogy a haszonélvezőt nem csak a jogdíj, hanem engedélyezési jog is 

megilleti, tehát vele kell és lehet a jogdíjról is megállapodni. Sőt még egy ingyenes engedélyhez 

is a haszonélvezőnek erre  irányuló akaratnyilatkozata szükséges.6 Az állagörökössel szembeni 

méltánytalanság elsősorban abban áll, hogy előfordulhat, hogy a hasznosítás jogához már csak 

a védelmi idő utolsó szakaszában jut az állagörökös, így számára az már esetleges bevételt, 

jövedelmet nem vagy csak keveset eredményez.7 Osztjuk  Weiss Emília meglátását, miszerint 

– a társasági vagyonon fennálló haszonélvezet mellett – a szerzői jogon fennálló 

haszonélvezetet esetén a felhasználásról való rendelkezés külön szabályozása indokolt lenne a 

félreértések elkerülése végett.8 

Alapvetően nehéz helyzetet teremthet a komplex jogosultságokon fennálló haszonélvezet 

(korlátolt felelősségű társaság üzletrésze vagy a részvény). Az üzletrész tulajdonképpen nem 

dolog, hanem egyfajta „jogösszesség”, amely több, egymástól jogi jellegében merőben 

különböző jogosítványt foglal magában. Az osztalékra való jogosultságból pl. arra 

következtethetünk, hogy az üzletrész a hasznot hajtó jogokhoz tartozik, emiatt sokáig a 

pénzkövetelésen fennálló haszonélvezeti jogot is kamatszedési jogosultsághoz hasonlóképpen 

fogta fel polgári jogunk, holott a helyzet ennél nyilvánvalóan sokszínűbb. Üzletrész és részvény 

esetében régóta igazi „polgári jogi kemény dió” annak eldöntése, melyik érdekelthez telepítse 

a jogalkotó a tagsági jogokat, mint pl. a szavazati jogot, közgyűlésen való részvétel, 

információkérés vagy az iratokba való betekintési jogát.  

Ha a tagsági jogok a haszonélvezőt illetik meg, akkor annak érdeke esetleg azt fogja 

kívánni, hogy a társaságból minél hamarabb nyereséget vehessen ki, ami azonban a gazdasági 

társaság tagjának hosszú távú érdekeit sértheti. Ennek kiküszöbölésére a Ptk. előírja a „rendes 

gazdálkodás szerinti eljárás” követelményét, amely biztosítaná, hogy a haszonélvező ne csak 

pillanatnyi érdekeit tartsa szem előtt. Ez „generálklauzulaszerű” keretszabály azonban 

meglehetősen képlékeny, bizonytalan tartalmú norma, aminek veszélyére a jogtudomány már 

korán felhívta a figyelmet. Azonban az állagörökös utólag nehezen tudja a társaság határozatát 

megkérdőjelezni, még akkor is, ha a bíróság kimondja, hogy a haszonélvező a rendes 

gazdálkodás szabályait megsértette. Ennél hatékonyabb megoldást jelent, ha az állagörökös 

haladéktalanul tiltakozik a haszonélvező magatartása ellen, ha ez nem vezet eredményre, akkor 

biztosítékot kér, végső megoldásként pedig indítványozza a haszonélvezeti jog gyakorlásának 

felfüggesztését. Ezt a megoldást erősíti továbbá az a szabály is, miszerint a veszélyeztetett fél 

kérheti a bíróságtól, hogy a veszélyt előidéző felet tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, 

kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére, illetve kötelezze megfelelő 

biztosíték adására.9 A dologi jogi és a fenyegető, de be még be nem következett kár lehetséges 

hátrányainak elkerülésére, előzetes fedezetére esetleg mintegy „előre menekülve 

 
5 BACSÓ–PALLÓSI–SŐTHNÉ–SZOLCSÁNSZKI: Az öröklési jog kézikönyve, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 1984, 163. 
6 GRAD-GYENGE Anikó: Szerzői jog házasságban – különös tekintettel a házastársi közös- és különvagyon, 

valamint házastársi öröklés egyes kérdéseire. In: Az öröklési jog és a házassági vagyonjog a modern gazdaságban, 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017 66-67. 
7 HÍDVÉGINÉ DR. ADORJÁN Lívia: A hagyatéki vagyon megváltozásának és az özvegyi jog érvényesülésének 

gyakorlati problémái, Közjegyzők Közlönye 2001/2, 4. 
8 WEISS Emília: A tradicionális megoldások megőrzésének és/vagy meghaladásának kérdései az öröklési jogi 

kodifikációjában In: Weiss Emília családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai, ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 2017, 322. 
9 Ptk. 6:523. §  
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kompenzálására” a polgári jog számos eszközt tart a jogvédelmet igénylő fél rendelkezésére, 

meglehet azonban, hogy ezek a lehetőségek nincsenek szem előtt. Ha viszont az állagörököst 

illetik meg a tagsági jogok, példának okáért az osztalék-fizetés elhatározása felől döntő 

szavazati jog, fennáll annak a veszélye, hogy állagörökös a kifizetés elodázásában lesz érdekelt, 

amivel szemben legfeljebb a joggal való visszaélés tilalmában remélhet kapaszkodót a 

haszonélvező és így tovább. Tételes jogi szabályozás és egyértelmű gyakorlati útmutatás 

hiányában azonban arra a kérdésre, miszerint kit illet meg a tagsági jogok gyakorlása, jelenleg 

egyértelmű válasz nem adható.10  

A fentebb említett komplex jogosultságokon fennálló haszonélvezet elsődleges problémáit 

a jogi útmutatás hiánya, valamint a haszonélvező és a tulajdonos közötti erős érdekellentét 

képezik. Az ilyen helyzetek a gazdasági forgalmat és a javak hatékony használatát sok esetben 

akadályozhatják. A konfliktus feloldása tekintetében elgondolkodtatónak tartjuk Menyhárd 

véleményét, aki már a régi Ptk. idején is úgy tartotta, hogy a komplex jogosultságokon fennálló 

haszonélvezet elsősorban az özvegyi jog folyományaként keletkezik. Ennek oka – mintegy 

természetes magyarázata – hogy ezekre a javakra a szerződő felek sok esetben éppen az előálló 

bizonytalanság miatt jellemzően nem alapítanak haszonélvezetet. A probléma tehát nem 

kontraktuális, sokkal inkább „özvegyi jog specifikus” kérdés, ezért az igazságos és 

következetes megoldást Menyhárd a megváltás kötelezővé tételében találta meg.11 Annak 

ellenére, hogy az új Ptk. a házastársi haszonélvezet tárgykörét főszabály szerint leszűkítette, e 

javaslat ma is megfontolandó (ez egyfajta előzetes problémaelhárítás).  

 

 

2. A régi és az új Ptk. időbeli hatályának összevetése 

 

A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) értelmében az új Ptk. öröklési jogot szabályozó 

rendelkezéseit eltérő törvényi rendelkezés hiányában a Ptk. hatálybalépése után megnyílt 

örökségre kell alkalmazni.12 Ennek értelmében  a 2014. március 15-e előtt megnyílt 

hagyatékokra még a régi Ptk. szabályait kell alkalmazni, ami azonban több problémát is felvet. 

Annak az özvegynek ugyanis, aki az új Ptk. hatályba lépése előtt örökölte haszonélvezetét, még 

napjainkban is megszűnik a haszonélvezete újbóli házasságkötés esetén, lévén, hogy az ő 

helyzetére még a régi kódex szabályai irányadók – ellentétben a hatályos szabályozással.  

Landi Balázs az Alaptörvényben, a Ptk.-ban és a Családok védelméről szóló sarkalatos 

törvényben meghatározott, házasság fontosságát, védelmét hirdető rendelkezésekkel 

szembemenőnek találja, hogy a Ptké. – mint írja – továbbra is fenntartja a „síron túli hűség” 

maradi és igazságtalan intézményét, ezzel pedig a „de facto” élettársi kapcsolatot részesíti 

előnyben a korábbi „rendszerben” megözvegyültek számára.13 Annak ellenére, hogy a  

vélemény mögötti erkölcsi megfontolás érthető, mégsem kifogásoljuk a jogalkotó által követett 

megoldást: a jogrendszer alapját képező jogbiztonság követelménye ebben az esetben mintegy 

„felülírja” a régi és az új rendszer közötti átmenetből fakadó igazságtalanságokat. Az 

örökhagyó életében nem tudhatta, hogy halála után az özvegyi jog szabályai gyökeresen meg 
 

10 ANGELI Mariann: Társasági jogi elemek a hagyatékban – avagy a társasági vagyonrész sorsa a tag halála után 

In: Az öröklési jog és a házassági vagyonjog a modern gazdaságban, Károli Gáspár Református Egyetem, 2017, 

22-23. 
11 MENYHÁRD: i.m. 436. 
12 Ptké. 57. § (1) 
13 LANDI Balázs: A Ptk. „gazdag” és a Ptké. „szegény özvegye”, In: 70 Studia in honorem Ferenc Fábián (szerk.: 

BOÓC–CSEHI–HOMICSKÓ–SZUCHY), Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 

2019, 306-307. 
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fognak változni, így az akkori szabályok figyelembevételével rendelkezett (vagy éppen nem 

rendelkezett) a vagyonának halála utáni sorsáról és az sem állítható teljes bizonyossággal, hogy 

a mai szabályok ismeretében máshogy rendelkezett volna.   

A kötelesrész mértékét tekintve hasonló a helyzet. Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. 

hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.14 Tehát a 2014. március 15-e előtt tett 

végintézkedések tekintetében a kötelesrész mértékére még a régi kódex szabályait kell 

alkalmazni, eszerint az állagöröklés tekintetében a kötelesrész törvényes örökrész fele, a 

házastársi haszonélvezetet érintő kötelesrésze tekintetében pedig nem csak az özvegy által 

örökölt vagyontárgyakat, hanem a túlélő házastárs saját vagyonát és munkájának eredményét 

is figyelembe kellett venni a haszonélvezeti jog korlátozott mértékének megállapításakor.15 

 

 

3. A haszonélvezeti jog megváltásának anyagi jogi jogkövetkezményei  

 

A hagyaték megnyílásának időpontja az anyagi jogi jogkövetkezményekre is hatással van. Az 

új Ptk. hatályba lépése előtt megnyílt hagyaték esetén az özvegyi jog megváltása esetén a 

házastárs állagörökössé vált és őt a régi Ptk. kommentárirodalma is egyértelműen az 

állagörökössel azonos jogállásúnak tekintette, aki így a hagyatéki tartozásokért, terhekért is 

felelőséggel tartozik (akkor is, ha a megváltás pénzben történt). Anka Tibor álláspontja szerint 

a 2014. március 14-ét követően megnyílt öröklés esetén azonban a megváltás jövőre nézve, 

azaz „ex nunc” hatállyal történik, így a túlélő házastárs nem válik állagörökössé, mivel ilyen 

esetben a házastárs az őt megillető vagyonrészt nem öröklési jogcím, hanem haszonélvezeti jog 

megváltása jogcímén szerzi meg.16 Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Vékás Lajos, aki 

szerint a haszonélvezet megváltásával a házastárs az új szabályozás alapján is állagörökössé 

válik és viseli e minőség minden jogkövetkezményét: köztük a hagyatéki hitelezőkkel szembeni 

helytállás kötelezettségét.17 Vékás álláspontja két érvvel is alátámasztható.   

Az egyik az, hogy a túlélő házastársnak a hagyatéki hitelezőkkel szembeni védelme, 

miszerint a házastársi haszonélvezettel terhelt vagyontárgyat a haszonélvezet megszűnése után 

kell csak kiadni18, az özvegy megszokott környezetének zavartalan biztosítása miatt indokolt. 

A haszonélvezet megváltásával azonban nyilvánvalóvá válik, hogy az özvegy már nem tart 

igényt erre a megszokott életvitelre, környezetre, de legalább is a haszonélvezetre vonatkozó 

igénye alacsonyabb, mint az állagöröklésre való igénye, tehát a fent említett védelem többé már 

nem indokolt. 

A másik érv az, hogy a hatályos magyar öröklési jog lényegében majdnem egyenlő félként 

kezeli a túlélő házastársat a leszármazókkal. Már a régi Ptk. indokolása is a házastársat a 

legszűkebb családi körhöz tartozónak tekintette. A haszonélvezet megváltásával pedig 

lényegében a leszármazókkal minden szempontból egyenlő mértékű örökség fogja a házastársat 

megilletni, magyarán a hagyaték egész részének egy gyermekrészét örökli az özvegy. Ha pedig 

a házastársat a hagyaték aktíváiból a leszármazókkal egyenlő rész illeti meg, akkor indokolt a 

passzívákból történő egyenlő részesedés is. A törvény szövegéből ugyanakkor – mely a jövőre 

 
14 Ptké. 65. § (2) 
15 Ti. a hatályos Ptk. nem rendeli figyelembe venni az özvegy saját vagyonát és munkáját. 
16 ANKA Tibor: Öröklési jog – Hagyatéki eljárás. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2014. 299. 
17 VÉKÁS Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014, 108. 
18 Ptk. 7:88. § 
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nézve történő megváltást kifejezetten hangsúlyozza – inkább Anka álláspontja tűnik 

meggyőzőnek, s szól Vékás véleménye ellen.  

 

4. A „méltányos érdek” kifejezés értelme 

 

Az új Ptk. indokolása szerint a Ptk. 7:59. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelmény 

mindenekelőtt (megjegyzendő: de nem kizárólag) a megváltás időpontjának megválasztására 

vonatkozik.19 Ebben a körben kerülhet megfontolásra akár a megváltás időpontján túl a 

megváltási módok „alternatív-kumulatív” vegyes alkalmazásának lehetősége is, ami a 

méltányos érdek fogalmából legalábbis nem lóg ki. A közös tulajdon körében kialakított elvek, 

melyek az alkalmatlan idő kifogásának értelmezési tartományára vonatkoznak, a 

rendeltetésszerű joggyakorlás és a jóhiszeműség és tisztesség követelménye mellett 

mindenesetre ekörben is hasznos támpontokat adhatnak. Ez igaz például azokra az esetekre, 

amikor a leszármazó nincs abban az anyagi helyzetben, hogy a megváltás értékét kiadja az 

özvegynek. Ugyanis a túlélő házastárs bármikor benyújtható megváltása igénye nem vezethet 

ahhoz, hogy az állagörökösre súlyos terhet jelentő kötelezettséget rójon a bíróság.20 Ugyancsak 

méltánytalannak tűnik, ha a túlélő házastárs évtizedes használatot követően, halála előtt kéri 

haszonélvezete megváltását, annak érdekében, hogy egy gyermekrésznyi állagörökségét tovább 

örökítse leszármazóira.21  

Habár a méltányos érdekek figyelembe vételénél az alkalmatlan időpont elkerülésének 

kihangsúlyozása látszólag ellentétes a Ptk.-nak ugyanebben a bekezdésben említett „bármikor” 

kifejezésével22, nem szabad elfelednünk, hogy már a korábbi Legfelsőbb Bíróság PK.84. számú 

állásfoglalásának az I. pontja is kifejtette, hogy indokolt esetben a megváltásra irányuló kérelem 

elutasítható. Ez utóbbi lehetőség pedig – ahogyan azt fentebb láthattuk – ma már az indokolás 

által támogatottan a Ptk. szabályaiból is levezethető.23 

Generálklauzula lévén a „méltányos érdekek” kifejezés természetesen széles körű 

mérlegelési lehetőséget biztosít a bíróságok számára. De mit is kell pontosan méltányolni? 

Méltánylandó szempont lehet az, hogy a haszonélvezet megváltása természetben vagy pénzben 

történjen. Előfordulhat ugyanis, hogy a pénzbeli megváltás nem alkalmas az özvegy 

lakhatásának biztosítására, vagy másik oldalról nézve, a leszármazó anyagi helyzete nem 

engedi meg a pénzben történő megváltást.  

Ugyancsak problémás lehet a természetben történő megváltás, ami az örököstársak között 

közös tulajdont eredményez, amelynek gyakorlását az esetleges rossz viszony vagy a felszínre 

törő érdekellentétek tehetik diszfunkcionálissá.24  

A Ptk. szabályait értelmező irodalom szerint a méltányosság érvényesítése érdekében a 

bíróságoknak a jogfejlesztő jogalkalmazás eszközével élve, vegyesen kellene alkalmazniuk a 

megváltási érték (ellenérték) természetben és pénzben történő kiadásának elrendelését. Ez azzal 

 
19 VÉKÁS Lajos – GÁRDOS Péter (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal, 

Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2012, 553. 
20 OSZTOVITS András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény és a hozzá kapcsolódó 

jogszabályok nagykommentárja – IV. kötet. Opten Informatikai Kft., Budapest, 2014. 642. 
21 PETRIK Ferenc (szerk.): Polgári jog – Kommentár a gyakorlat számára, IV. kötet, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 

2018, 70. 
22 U.o. 
23 OROSZ Árpád: Öröklési jogunk az új Polgári Törvénykönyvben. Jogtudományi Közlöny 2014/6. szám 268-270. 
24 OSZTOVITS: i.m. 641. 
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indokolható, hogy bár a szabályozás szövege szigorúan vagylagos25, megítélésük szerint a 

méltányosság oldja a törvénynek ezt a szigorát s lehetővé teszi a kumulatív alkalmazást (amint 

erre az imént utaltunk). Ennek alapján lehetséges, sőt adott esetben indokolt lenne, hogy például 

egy több, önálló lakrésszel rendelkező családi ház esetében a holtig tartó haszonélvezet 

megváltása úgy történjen, hogy az özvegy egy - számára elegendő nagyságú - lakrésznek a 

tulajdoni hányadát megkapja, még a haszonélvezeti joga ellenértékének fennmaradó részét 

pénzben téríteni meg számára az állagörökös.26 

Akárhogyan legyen is, nem kétséges, hogy a kikristályosodott – vagy legalábbis annak 

tartott – öröklési jog tartogat még meglepetéseket és tisztázást igénylő kérdéseket a jelenkor 

jogászai számára.   

 

 

 

 

 
25 „természetben vagy pénzben” 
26 OSZTOVITS: i.m. 641-642. 


