
A magánvégrendelet tanújának hozzátartozója javára szóló juttatás és a végrendelet 

kizárásra vonatkozó rendelkezésének érvénytelensége egymástól elkülönítve 

vizsgálandó, mert a juttatás érvénytelensége nem eredményezi az öröklésből kizárás 

érvénytelenségét is.  

Alkalmazott jogszabályok:rPtk.632.§ (1) bekezdés 

 

Győri Ítélőtábla Pf.III.20.070/2019/4/I.szám 

 

 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az I. r. alperes jogelődjét, B. J.-et 8.063.034,- Ft, míg 

a II. r. alperest 7.813.034,- Ft 15 napon belüli megfizetésére a felperesnek kötelesrész címén. 

Arról is rendelkezett, hogy az I. r. alperes jogelődje, valamint a II. r. alperes a kötelesrészért 

dr. S.R. közjegyző 21014/Ü/223/2013/43. számú ideiglenes hatályú hagyatékátadó 

végzésében rögzítettek szerint, a hagyatéki leltár 1-9., valamint 12-16. számai alatt felvett 

vagyontárgyakkal és azok hasznaival felelnek. Ezt meghaladóan a törvényszék a keresetet 

elutasította.  

Határozatának indokolásában rögzítette, hogy néhai T.T. 2013. március 11-én végintézkedés 

hátrahagyása mellett halt meg Győrben.  

2013. március 3-án kelt végrendeletével minden ingó és ingatlan vagyonának örököséül a III. 

r. alperest nevezte azzal, hogy sem kötelesrészre jogosult, sem pedig más törvényes örököse 

nincs.  

T.T. 2013. március 8-ai végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a tulajdonát képező   

lakóautót az I. r. alperes jogelődje, a  Smart típusú személygépkocsiját pedig a II. r. alperes 

örökölje; a bankszámláin fellelhető pénzösszegeket és ingóságait egymás között egyenlő 

arányban az I. r. alperes jogelődje és a II. r. alperes örököljék. A végrendelet tartalmazza, 

hogy felsorolt vagyonából örökbefogadott, Svédországban élő, azonban általa nem ismert 

helyen lakó lányát, a felperest az örökségből kizárja, tekintettel arra, hogy vele évtizedek óta 

semmilyen kapcsolata nem áll fenn. 

Ezt az utóbbi végrendeletet tanúként B. J. házastársa (a jelenlegi I. r. alperes), valamint a II. r. 

alperes nagyszülője, dr. L. I. írták alá. 

 

Az örökhagyó hagyatékát a közjegyző 21014/Ü/223/2013/43. számú végzésével az I. r. 

alperes jogelődje, valamint a II. r. alperes, mint végrendeleti örökösök részére ideiglenes 

hatállyal a 2013. március 8-ai írásbeli magánvégrendelet alapján adta át. 

 

A felperes végleges keresetében – hivatkozással a régi Ptk. 632. § (1) bekezdésére – annak 

megállapítását kérte, hogy néhai T. T. 2013. március 8-ai írásbeli magánvégrendelete 

érvénytelen. Kérte megállapítani továbbá, hogy a 2013. március 3-án kelt írásbeli 

magánvégrendelet ugyancsak érvénytelen, mivel az a régi Ptk. 629. § (1) bekezdésének b) 

pontját sérti. Másodlagosan azt kérte, ha a  2013. március 8-án kelt végrendelet érvényes, úgy 

a bíróság a kötelesrész megfizetésére az I. r. alperes jogelődjét és a II. r. alperest 

egyetemlegesen kötelezze. Ha e végrendelet érvénytelen, a 2013. március 3-án kelt 

végintézkedés viszont érvényes, úgy a bíróságtól a III. r alperes kötelezését kérte a kötelesrész 

megfizetésére; ezen alapuló igényét 15.876.068,- Ft-ban határozta meg. 

 

Az I. r. alperes jogelődje a rá vonatkozó kereset elutasítását kérte. Utalt arra, hogy a 

végintézkedés a felperest az öröklésből kizárta, mindemellett pedig arra is, hogy törekedni 



kell az örökhagyó feltehető akaratának érvényre juttatására (favor testamenti elve). 

Álláspontja szerint a felperes kötelesrészre sem jogosult; hivatkozott az örökbefogadásnak az 

örökhagyó általi felbontására és arra, hogy az érintett végrendeletekben az örökhagyó 

szándéka ténylegesen a felperes kitagadását célozta. A kötelesrész iránti igény 

összegszerűségét ugyanakkor nem vitatta. 

 

A II. r. alperes szintén a rá vonatkozó kereset elutasítását kérte. Állította, hogy néhai T. T. a 

felperesnek a hagyatékból kizárását tervezte érdemtelenség miatt, és szándékában állt az 

örökbefogadás felbontása is. Nem vitatta ugyanakkor a kötelesrész iránti igény jogalapját és 

összegszerűségét. 

 

A III. r. alperes a 2013. március 3-án kelt végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti 

kereset elutasítását kérte. Azt állította, hogy létezik a végrendeletnek olyan eredeti példánya, 

amely mindenben megfelel a régi Ptk. 629. § (1) bekezdésének; a tanúk aláírása az aláírással 

szemben támasztott követelményeket kielégíti. Előadta azt is, hogy T.T. a felperes 

örökbefogadását felbontotta, őt Svédországban kitagadta, ezért vitatta az ő kötelesrészre 

jogosultságát; a kötelesrész összegszerűségét a III. r. alperes sem tette vitássá. 

 

Az elsőfokú bíróság a régi Ptk. 653. §-ából indult ki, amely szerint a végrendelet 

érvénytelenségére, illetőleg hatálytalanságára csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség, 

illetőleg a hatálytalanság megállapítása esetében maga örököl vagy tehertől mentesül. A régi 

Ptk. 652. §-a alapján pedig ha a végrendelet több rendelkezése közül valamelyik érvénytelen 

vagy hatálytalan, ez – feltéve, hogy az örökhagyó másképpen nem rendelkezik – a többi 

rendelkezés érvényességét, illetőleg hatályát nem érinti. 

Az adott esetben néhai T.T.-nak ilyen ellenkező akarata a végrendelet szövegéből nem 

állapítható meg. 

 

A törvényszék rögzítette, hogy felperes a 2013. március 8-ai végrendelet érvénytelenségének 

alapjaként - a régi Ptk. 629. § (2) bekezdésére alapított keresetváltoztatás elutasítását 

követően – kizárólag a régi Ptk. 632. § (1) bekezdésére hivatkozott, amely szerint az írásbeli 

magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója 

javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó 

sajátkezűleg írta és aláírta. Lényeges ugyanakkor, hogy az említett rendelkezés alapján a 

végrendelet elkészítésében közreműködő személy, illetve a végrendelet tanúja, valamint az ő 

hozzátartozójuk javára szóló juttatás, és nem az egész végrendelet érvénytelen. 

 

Mindebből következően – figyelemmel a régi Ptk. 600. § e) pontjára, valamint a 637. § (2) és 

(3) bekezdéseire – néhai T.T. a felperest kifejezett nyilatkozatával az öröklésből kizárta, így a 

végrendeletnek a régi Ptk. 632. § (1) bekezdésén alapuló eredményes megtámadása sem 

vezetne az öröklésből kizárásra vonatkozó rendelkezés érvénytelenségéhez. Ekként a felperes 

kötelesrészre tarthat igényt, ami nem függ össze azzal, hogy az I. r. alperes jogelődje és a II. r. 

alperes részére a végrendelet szerint járó juttatás érvénytelen-e, így hiányzik a végrendelet 

felperes általi megtámadásának az a feltétele, miszerint a megjelölt érvénytelenség esetében 

maga örököljön, vagy tehertől mentesüljön. A felperest tehát a régi Ptk. 632. § (1) 

bekezdésére alapítottan kereshetőségi jog nem illeti meg, a végrendelet megtámadására nem 

jogosult. 

 

Az elsőfokú bíróság rámutatott: a törvényes örökösnek ahhoz, hogy örököljön, több 

végintézkedés esetén az összes végrendeletet meg kell döntenie, azonban a későbbi 

végrendelet megtámadására kereshetőségi joggal nem rendelkezik. Ebből adódóan a felperes, 



valamint az I. r. alperes jogelődje és a II. r. alperes viszonylatában a 2013. március 8-án kelt 

végrendeletet érvényesnek kell tekinteni, az érvényes kizárás folytán pedig a felperes 

kizárólag kötelesrészre jogosult, függetlenül a korábbi végrendelet esetleges 

érvénytelenségétől; ebből az is következik, hogy a régi Ptk. 653. § (1) bekezdése szerinti 

feltétel hiányában a felperes a 2013. március 3-ai végrendeletet sem támadhatja meg. 

 

A felperes tehát olyan leszármazónak minősül, aki az öröklés megnyíltakor végintézkedés 

hiányában az örökhagyó törvényes örököse lenne, így a régi Ptk. 637. § (3) bekezdése folytán 

örökbefogadott gyermekként a régi Ptk. 617. § (1) bekezdése és 631. §-a szerint kötelesrészre 

jogosult.  

 

A törvényszék rámutatott arra is, hogy az I. r. alperes jogelődje alaptalanul hivatkozott arra, 

miszerint a 2013. március 8-ai végrendeletben az örökhagyó szándéka ténylegesen a felperes 

kitagadására irányult; a végrendelet kifejezetten a „kizárás” szót tartalmazza, emellett pedig 

nem jelöl meg a kitagadás megállapítására alapul szolgáló egyetlen okot sem [régi Ptk. 663. § 

(1) bekezdésének a) – f) pontjai]. 

A kötelesrészre vonatkozóan az elsőfokú bíróság döntését a régi Ptk. 665. § (1) bekezdésére, 

671. § (1) bekezdésére és 672. § (1) bekezdésére alapította, azzal, hogy a régi Ptk. 669. § (2) 

bekezdése folytán a végrendeleti örökösök egyetemleges marasztalásának nem volt helye.  

 

Az ítélet keresetet elutasító rendelkezése ellen a felperes fellebbezett; annak megváltoztatását, 

és kereseti kérelmének megfelelő határozat hozatalát kérte. Véleménye szerint, ha az elsőfokú 

bíróság az irányadó jogszabályok alapján járt volna el, megállapította volna, hogy néhai T. T. 

2013. március 3-án és 2013. március 8-án kelt írásbeli magánvégrendeletei érvénytelenek, és 

az örökhagyó hagyatéka tekintetében a törvényes öröklés rendje érvényesül. Kissé zavarosan 

megfogalmazott „kizárása” nem önálló, a végrendelet érvénytelen részeitől teljesen független 

rendelkezés, hanem az I. r. alperes jogelődje és a II. r. alperes öröklésének alátámasztását 

célzó, azt kiegészítő indokolás volt, mely szorosan kapcsolódik az örökössé nevezéshez és a 

végrendeleti juttatáshoz. Az elsőfokú bíróság álláspontjából az következnék, amennyiben 

valamely végrendelet tartalmazza, hogy az egyetlen törvényes örököst az örökhagyó kizárja, 

úgy az írásbeli magánvégrendelet tanúja lehetne az is, akinek hozzátartozója javára az 

örökhagyó rendelkezett, hiszen ezáltal az egyetlen törvényes örökös már nem hivatkozhat a 

végrendelet érvénytelenségére. Ez az álláspont jogalkotói szándéknak és a józan észnek 

egyaránt ellentmond, hiszen a végrendelet teljesen objektív és vitathatatlan érvénytelenségére 

senki nem hivatkozhat; a törvényes örökös ugyanis e lehetőségből „ki van zárva”. 

Hangsúlyozta, hogy a régi Ptk. 653. §-a szerinti szabályozás célja pusztán az, hogy kívülálló 

személyek a végrendelet érvénytelenségére ne hivatkozhassanak.  

A felperes megjegyezte, amennyiben az öröklésből való kizárása érvényes volna, az I. r. 

alperes jogelődje és a II. r. alperes ebben az esetben sem lehetnének örökösök, hiszen a 

törvényes öröklés rendje érvényesül; kiesése folytán pedig a törvényes örökösök gyermekei, 

S.C.M. és S.J.M. lennének. 

A felperes külön kifogásolta, hogy a törvényszék őt a III. r. alperes javára perköltség 

megfizetésére kötelezte. Hangsúlyozta, a III. r. alperest kizárólag azért vonta perbe, mert az 

elsőfokú bíróság erre őt felhívta. Mindemellett a vele szemben előterjesztett keresete nem volt 

alaptalan, hiszen a 2013. március 3-ai keltezésű végrendelet érvénytelen, így őt érintően 

pervesztes sem lehet. 

 

Az alperesek az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérték; annak indokaival 

egyetértettek.  



A II. r. alperes kiemelte azt is, hogy az örökhagyó, valamint a felperes, illetve az ő gyermekei 

között érzelmi kötődés soha nem volt, amit néhai T. T. a baráti beszélgetések során ki is 

nyilvánított. Mindemellett pedig a végrendeletet úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó 

feltehető akarata lehetőleg érvényre jusson, a végrendeleti tanúk hozzátartozói minőségének 

vizsgálata pedig nem tartozik a végrendelet alaki kellékeinek körébe. 

 

 

A fellebbezés alaptalan. 

 

 

Az ítélőtábla mindenekelőtt azt rögzíti, hogy az elsőfokú bíróság ítéletét a régi Pp. 253. § (3) 

bekezdése alapján kizárólag a fellebbezési kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátai 

között bírálta felül, és nem érintette annak az I. r. alperes jogelődjét, valamint a II. r. alperest 

kötelesrész címén marasztaló rendelkezését; 

továbbá megállapítja, hogy a törvényszék ítéletének meghozatalát követően az I. r. alperes 

elhunyt, érvényesnek elfogadott magánvégrendelete szerint néhai T.T. örökhagyó után az őt 

illető hagyaték teljes egészét házastársa örökölte , akinek az I. r. alperes jogutódaként történő 

perbelépését a Győri Pf.III.20.164/2018/10. számú végzésével megengedte.  

 

 

Az ítélőtábla megítélése szerint a törvényszék helytállóan foglalt állást abban, hogy az adott 

körülmények között a felperesnek az örökhagyó 2013. március 8-án kelt végrendelete 

megtámadására kereshetőségi joga nincs; a másodfokú bíróság az ítélet indokait is 

maradéktalanul osztja. A fellebbezés érveire tekintettel ugyanakkor az alábbiakat emeli ki. 

 

 

A perbevitt igény tekintetében mindenekelőtt azt kellett vizsgálni, hogy van-e a felperesnek 

kereshetőségi joga. A végrendelet megtámadásához fűződő jog a régi Ptk. 653. §-a alapján 

csak azt illeti meg, aki az érvénytelenség esetén maga örököl, vagy tehertől mentesül. 

Mindemellett pedig a végrendelet érvénytelenségét a felhozott megtámadási okok alapján, az 

alperesek védekezésétől függően kell vizsgálni (BH2002.15.); a bíróság hivatalból nem vehet 

tehát figyelembe olyan érvénytelenségi okot, amelyre az, aki örökölni, vagy tehertől 

mentesülni kíván, nem hivatkozott.  

 

Az adott esetben az örökhagyó 2013. március 8-án kelt végrendelete érvénytelenségét 

kizárólag a régi Ptk. 632. § (1) bekezdésének tükrében kellett vizsgálni: a közreműködő javára 

szóló juttatás esetleges érvénytelensége azonban magát a végrendeletet érvénytelenné nem 

teszi (BH1979.417.). Tévesen hivatkozott tehát arra a felperes, hogy a magánvégrendelet 

tanújának hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelensége és a végrendelet kizárásra 

vonatkozó rendelkezése csupán egységesen, egymástól nem elkülönítve vizsgálható, úgy, 

hogy a juttatás érvénytelensége egyben az öröklésből kizárás érvénytelenségéhez is vezet. 

 

Az adott esetben az örökhagyó más által írt, ún. allográf végrendeletet alkotott; a 

végrendeletnek nem volt olyan része, melyet néhai T.T. saját kezűleg írt és aláírt. Ebből 

következően a régi Ptk. 632. § (1) bekezdése a végrendeleti örökösök tanújának személyére 

tekintettel (B.J. házastársa, Sz. B. nagyszülője) csak a tanúk hozzátartozója javára szóló 

juttatás érvénytelenségének megállapítására adhat lehetőséget, és nem ad alapot a felperes 

kizárására vonatkozó rendelkezés érvénytelenségének megállapítására (BH2015.279.). A 

végrendeletnek a kizárásra vonatkozó rendelkezései az adott kereseti kérelem mellett ettől 

függetlenül érvényesek maradnak. Annak pedig, akire a kizárás vonatkozik, azaz a törvényes 



öröklési rendből kieső személynek, nincs kereshetőségi joga, miként a végrendelet 

érvénytelenségének inter partes jellegéből fakadóan e perben azt sem lehetett vizsgálni, hogy 

az írásbeli magánvégrendelet szerinti juttatás érvénytelenségére a régi Ptk. 632. § (1) 

bekezdése szerint a felperesen kívül más személyek alappal hivatkozhatnának-e. 

 

 

Arra figyelemmel, hogy több végrendelet esetén a törvényes örökös csak akkor örökölhet, ha 

valamennyi végrendeletet sikerrel dönti meg, az elsőfokú bíróság nem tévedett, amikor a 

felperest arra hívta fel, hogy a III. r. alperest vonja perbe. Mivel a kereset ezt az alperest 

érintően sem vezetett sikerre, az elsőfokú bíróság a régi Pp. 78. § (1) bekezdése alapján 

helytállóan kötelezte a felperest részére perköltség megfizetésére. 

 

Mindezek miatt az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezését a régi 

Pp. 253. § (2) bekezdésére és 254. § (3) bekezdésére utalással – lényegében annak helyes 

indokai folytán – helybenhagyta. 

 

 


