
 

A Ptk. az élettársi kapcsolatot kötelmi jogviszonyként szabályozza. Mivel az élettársi 

kapcsolat nem minősül családjogi jogviszonynak, így arra nem alkalmazható az a 

rendelkezés, amely azt mondja ki, hogy a hatálybalépésekor fennálló családjogi 

jogviszonyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A fentiekből következően a házasságkötést megelőző élettársi kapcsolat kezdőidőpontja 

szerint hatályos rPtk. szövegéből kiindulva volt vizsgálandó az élettársi közösség 

tényállási elemeinek megvalósulását.  

 

Alkalmazott jogszabályok:  2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 1. § a.) pontja, 23. § -a,  50. § 

(1) bekezdése,  rPtk. 685/A. §-a  

 

Győri Ítélőtábla Pf.III.20.215/2019/7/I. szám 

 

 

 

 

A  fellebbezéssel támadott ítélet megállapította, hogy a felperes tulajdonát képezi a B.-i, 20., 

23., 24., 75., 87., 88., 95. hrsz-ú ingatlanok ½-ed tulajdoni hányada,  

 

a 3-7/2017/B.ügyszámú hagyatéki leltárban felsorolt (…) frsz-ú MTZ traktor, az (…) frsz-ú Ifa 

pótkocsi, az (…) frsz-ú pótkocsi, az (…) frsz-ú MTZ traktor, a (…) frsz-ú Nissan gépjármű, az 

(…) frsz-ú Ford gépjármű, az (…) frsz-ú utánfutó ½ tulajdoni hányada, 

 

a 3-9/2017/B. ügyszámú kiegészítő hagyatéki leltárban felsorolt bálázóeke, 3 db fűkasza, 

rakodógép (T172 Weymar típusú), tengelyes pótkocsi, traktor után húzható kalapácsos 

bozótdaráló, T380-as terménydaráló, (…) frsz-ú  Landrover terepjáró, 3 elemből álló 

lakókonténer és állatmérleg 1/2 tulajdoni hányada, 

 

a 3-19/2017/B. ügyszámú 2. kiegészítő hagyatéki leltárban felsorolt áramfejlesztő, árokásó gép, 

2 db tejhűtő, 2 db hűtőhöz való kompresszor, fejőgépmotor, pasztőrözőgép, 3 db fejőgép 1/2 

tulajdoni hányada, 

 

az OTP Banknál vezetett lakossági számlán kezelt 1.646 (ezerhatszáznegyvenhat) Ft 1/2 része, 

a K&H Banknál vezetett 1.837.137 (egymillió-nyolcszázharminchétezer-százharminchét) Ft 

1/2 része és az azonos számú betétszámlán kezelt 20.138.855 (húszmillió-

százharmincnyolcezer-nyolcszázötvenöt) Ft 1/2 része. 

 

A bíróság megkeresni rendelte az ingatlanügyi hatóságot, hogy a B.-i 20., 23., 24., 75., 87., 88. 

és 95. hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapjáról L. J. 1/2 arányú tulajdonjogát törölje és L.J.-né S.Gy. 

1/22 arányú tulajdonjogát házastársi közös vagyon jogcímén jegyezze be. 

 

Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasította. 

 

 

Az irányadó tényállás szerint a felperes és házastársa munkaviszonyban dolgozott az örökhagyó 

(L.J.) szarvasmarha telepén.  



A házastárs 1997. július 8-án bekövetkezett halálát követően a felperes és az örökhagyó között 

kialakult érzelmi kötődés eredményeként 1997. karácsonyán az örökhagyó és a felperes az 

összeköltözési szándékukat is közölték a felperes gyermekeivel.  

1997. december végén az örökhagyó az unokatestvérének, dr. V. K.-nak is bemutatta a felperest, 

akivel együtt kívánt lakni. Egyidejűleg az örökhagyó megszüntette az együttélését és 

munkakapcsolatát is B. I.-nével. 

 

1997. karácsony és Szilveszter között a felperes beköltözött az örökhagyó B.település, K. utca 

4. szám alatti házába, ahol 1999-től 2004-ig az akkor kiskorú lánya, Sz. A. is velük élt. A 

felperes 2002. február 20-án jelentkezett be az ingatlanba. Az örökhagyó, a felperes és annak 

gyermekei, unokái családként éltek, a gyermekek az örökhagyót nagyszülőnek tekintették. 

 

A felperes egy t.-i családi házas ingatlan és egy kisebb létszámú háztáji állatállomány 

tulajdonosa volt, amelyet az összeköltözést követően az örökhagyó b.-i állattartó telepére vitt. 

Az örökhagyó tulajdonát képezte a b.- családi ház, a b.-i tanya és az ott tartott jelentősebb 

állatállomány.  

 

A felperes és az örökhagyó az összeköltözést követően az örökhagyó haláláig közösen 

gazdálkodtak. 2002. február 13. napjától a felperes is rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, 

illetve a tulajdonaként nyilvántartott állatállománnyal, munkavállalókkal és bérelt 

mezőgazdasági ingatlanokkal. Különböző jogcímeken 2006-2016. között összesen 28.054.178 

forint mezőgazdasági támogatásban részesült. A felperes fizikai és adminisztratív munkát is 

végzett a gazdaságban, napi rendszerességgel főzött a családra és az alkalmazottakra, részt vett 

az állatok ellátásában, a fejésben és a tej értékesítésében. A felperes és az örökhagyó 

tulajdonában álló állatállomány, illetve a termelt tej sem különült el fizikailag egymásból. A 

gazdaságból származó bevétel az örökhagyó K & H Banknál vezetett számlájára folyt be. A tej 

házhozszállításából származó bevételt pedig a felperes kezelte készpénzben. Ezek a jövedelmek 

szolgáltak a közös életvitel, valamint a gazdaság fejlesztéséhez szükséges föld-és gépvásárlások 

fedezetéül. 

 

Az örökhagyó 1998. június 23-án a B. 87., 88. hrsz-ú, 1999-ben a B-i. 95. hrsz-ú ingatlan 18/20-

ad tulajdoni hányadát, majd 2002-ben további 2/20-ad tulajdoni hányadát, illetve a B-i. 75. hrsz-

ú ingatlant, 2007-ben a B-i. 20., 23., és 24. hrsz-ú ingatlanokat vásárolta meg. Az adásvételi 

szerződéseket az örökhagyó írta alá vevőként, és ö fizette az ingatlanok vételárát, azonban azok 

kiválasztásában, az ügyintézésben és a döntéshozatalban a felperes is részt vett. Az ingatlanokat 

közösnek tekintették függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként az 

örökhagyót jegyezték be. 

A B.-i 20. számú ingatlanba 2012. áprilisában a felperes lánya költözött be.  

 

A felperes bérélője, majd 2015. április 29. napjától tulajdonosa volt a D.-i 0269/4. hrsz-ú, 2015. 

augusztus 10-e óta a B.-i 080/6. és 080/7. hrsz-ú, 2015. november 16-ától a V.-i 033/3. hrsz-ú, 

2015. április 27-étől pedig a V.-i 035/4. hrsz-ú ingatlanoknak.   

 

Az örökhagyó 1998. július 14-én az (…) frsz-ú pótkocsit, 1998. augusztus 27-én a (…) frsz-ú 

Nissan gépjárművet, 2003-ban bálázót és fűkaszát, 2002. december 27-én az MTZ traktort, 

2005-ben egy állatmérleget, 2007-ben egy utánfutót, 2009-ben az (…) frsz-ú MTZ traktort, 

2014-ben (…)  frsz-ú Nissan, 2016-ban az (…) frsz-ú Ifa pótkocsit vásárolta meg. A 

gépjárművek nyilvántartás szerinti tulajdonosa az örökhagyó volt, ám a gépjárműveket és a 

mezőgazdasági eszközöket is az örökhagyó és a felperes közösen használták.  

 



2013. évben az örökhagyó megbetegedése és több hónapos munkaképtelensége miatt a felperes 

egyedül irányította a gazdaságot, 2013. március 8-tól rendelkezni volt jogosult a K&H Banknál 

az örökhagyó nevén vezetett forint pénzforgalmi számla felett.  

 

Az örökhagyó 1999-től kezdődően többször tett a felperesnek házassági ajánlatot, amitől a 

felperes elzárkózott, majd 2015. november 12-én házasságot kötöttek.  

 

Az örökhagyó 2016. október 5. napján végintézkedés hátrahagyása nélkül elhunyt. Törvényes 

örökösei a gyermekei, azaz az I.-IV.r. alperesek és a házastársa, a felperes.   

 

Az örökhagyó halálakor az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlájának egyenlege 1.646 

forint, a devizaszámla egyenlege 6.843,64 euró, a értékpapírszálán 56.600 euró névértékű OTP 

EURO 1.216/X. kötvényt tartottak nyilván. Az örökhagyó K&H Banknál 2003. március 5-én 

nyitott számlájának egyenlege 1.837.137 forint, a 2006. január 11-én nyitott betétszámla 

egyenlege 20.144.837 forint volt.  

 

A dr. Keszei Anna Karolin veszprémi közjegyző előtt 23016/Ü/3/2017. számon indult hagyatéki 

eljárásban a felperes házassági vagyonjogi igényét az alperesek nem ismerték el, Az ez okból 

indult jelen peres eljárásra tekintettel a közjegyző a hagyaték eljárást felfüggesztette.  

 

A B.-i Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2017. március 16-án – hat tanú egybehangzó 

nyilatkozata alapján - hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy az örökhagyó és a felperes 1997- 

től kezdődően egy háztartásban éltek. A későbbiekben ezen igazolást hatáskör hiányában 

visszavonta. 

 

A Veszprémi Járásbíróság 15.P.21.120/2018/16. számú jogerős ítéletével - a keresetnek helyt 

adva - megállapította, hogy a d.-i, b.-i és a vászolyi ingatlanok ½-ed tulajdoni hányada az 

örökhagyó hagyatékának részét képezi. Ezen perben a felek egyezően nyilatkoztak akként, 

hogy 2015-ben a felperes és az örökhagyó között fennállt az életközösség. 

 

A felperes a kereseti kérelmében annak megállapítását kérte, hogy az örökhagyóval 1997. 

december 22. napjától annak haláláig fennállott életközösségük ideje alatt összesen 55.554.306 

Ft, valamint 63.709 euró összegű vagyonszaporulat keletkezett, melyből a felperest ezen összeg 

50%-a illeti meg. 

Erre tekintettel kérte a tulajdonába adni a b.-i 20., 23., 24., 75., 87., 88. és 95. hrsz-ú ingatlanok 

1/2 tulajdoni illetőségét, és tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzését is.  Kérte annak 

megállapítását, hogy az (…) frsz-ú utánfutó, az (…) frsz-ú Ifa pótkocsi, az (…)MNZ-102 frsz-

ú Landrover gépjármű, a (…) frsz-ú Nissan gépjármű, az (…) frsz-ú pótkocsi, az (…) frsz-ú 

MTZ traktor, az (…) frsz-ú Ford Escort személygépkocsi, a rendszám nélküli MTZ 

traktorbálázó, fűkasza, szárhúzó, állatmérleg és a kiegészítő hagyatéki leltárokban felsorolt 

ingók ½ tulajdoni illetősége, továbbá a pénzintézeti  számlákon az örökhagyó halála 

időpontjában meglévő 63.708 euró és 21.978.165 Ft 1/2 része a tulajdonát képezi. 

 

Az érvényesíteni kívánt jogot a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:34. § (2) bekezdésében, a 4:35. §-

ban, a 6:516. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (r.Ptk.) 685/A. §-ban jelölte meg. 

 

A felperes állította, hogy az örökhagyóval 1997. december 22. napjától a házasságkötésig, azaz 

2015. november 12. napjáig élettársi kapcsolatban élt. 

 



A mindennapi életvitel során az örökhagyó tulajdonában álló b.-i ingatlanban közös háztartást 

vezettek, érzelmi összetartozásukat kívülállók előtt is vállalták, a felperes gyermekeivel és 

unokáival egy családként éltek. 

A megélhetésüket biztosító állattartó gazdaságot együttesen működtették, a jövedelmeiket 

közös célra, azaz a gazdaság fejlesztésére és a közös megélhetésükre használták fel. A közös 

gazdálkodásuk keretében ingatlanokat vásároltak, azokat az állatok takarmányozása céljából 

megművel(tet)ték.  

A per tárgyát képező ingatlanokat és ingókat az életközösség fennállása alatt vásárolták.  

 

A felperes arra hivatkozott, hogy abból a célból voltak mindketten őstermelők, hogy az ehhez 

kapcsolódó állami támogatást igénybe vehessék. Ezen gazdasági ésszerűség volt az indoka 

annak is, hogy külön-külön nyilvántartott állatállománnyal, illetve saját alkalmazottakkal is 

rendelkeztek, noha az állattartó telepet közösen üzemeltették, az állatállományt és a termelt tejet 

nem elkülönítették el, a bevételek is vegyültek, azt közösnek tekintették.  

 

A felperes jogi érvelése szerint a Ptk. 4:35. § (1) bekezdése alapján a törvényes vagyonjogi 

rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul, a házasságot megelőző élettársi életközösség a 

házassági életközösséggel egybeolvad. A 4:37. § (1) bekezdés alapján a házastársi közös 

vagyonba tartoznak a házasságkötést megelőző élettársi kapcsolat alatt megszerzett 

vagyontárgyak is, ezért ezek nem a szerzésben való közreműködés arányában, hanem egyenlő 

arányban illetik meg a feleket. Ezért a per tárgyát képező vagyonelemek a felperes és az 

örökhagyó közös vagyonát képezik.  

 

Az OTP-nél vezetett devizaszámlán és értékpapírszámlán lévő összegekkel összefüggésben azt 

állította, hogy azokat a holokausztot túlélő örökhagyó megélhetést támogató járadékként és 

nem a ténylegesen elszenvedett károsodások reparálására kapta. Ezen nyugdíj jellegű juttatás 

pedig közös vagyont képez. Másodlagos érvelése szerint amennyiben a járadék külön 

vagyonnak tekintendő, úgy annak kamata közös vagyon.  

 

Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.  

 

Vitatták, hogy a felperes és az örökhagyó között 1997. december 22. napjától élettársi kapcsolat 

állt fenn. 

Arra hivatkoztak, hogy a felperes az örökhagyóval való érzelmi közösségét is csak 2004. 

januárjától kezdődően tudta bizonyítani. A felperes az együttélés alatt a korábbi férje nevét 

viselte. 1997. decemberében az örökhagyó még Boros Imrénével élt együtt. 

Önmagában az örökhagyó öntörvényű személyiségből is az következik, hogy a gazdasági 

döntésekbe nem engedett senkinek beleszólást. 

 

A gazdasági közösség sem valósulhatott meg, mert a felperes a kapcsolatuk kezdetekor nem 

rendelkezett olyan különvagyonnal vagy olyan jövedelemmel, amelyet a gazdaság 

működtetéséhez felhasználhatott volna, amellyel a per tárgyát képező vagyontárgyak 

megszerzéséhez hozzájárulhatott. A vagyonnövekedés az örökhagyó különvagyonának 

befektetéséből származott. A felperes gazdaságban való közreműködését pedig nem a közös 

gazdasági célok elérése, hanem a munkaviszonyából eredő kötelezettsége motiválta.  

 

Arra hivatkoztak, hogy a felperes és az örökhagyó őstermelőként külön-külön gazdálkodtak, a 

szarvasmarha-állományt is külön tulajdonként tartották nyilván, külön vették igénybe az állami 

támogatásokat, a földeket, a gépeket kizárólag az örökhagyó nevére vásárolták. Az elkülönült 

gazdálkodást támasztják alá a közhiteles nyilvántartások és a rendelkezésre álló okirati 



bizonyítékok.  

Az a körülmény, hogy a felperes őstermelőként a saját jogán vett igénybe mezőgazdasági 

támogatást, illetve 2003-2004. körül szarvasmarhákat vásárolt az örökhagyótól, kizárja a közös 

gazdálkodás tényét.  

 

Az alperesek a per későbbi szakaszában nem vitatták, hogy az élettársi kapcsolat 2015-ben már 

kialakult, ugyanis az örökhagyó ekkor már a közös gazdálkodás céljából vásárolta a felperes 

nevére az ingatlanokat, továbbá 40 db szarvasmarhát ajándékozott neki. Később azt állították, 

hogy az életközösség 2013. március 8-án jött létre azzal, hogy az örökhagyó kórházi kezelése 

alatt a K&H Banknál vezetett bankszámla felett rendelkezési jogot biztosított a felperesnek.  

 

Az alperesek álláspontja szerint az OTP Banknál vezetett lakossági devizaszámlán és 

értékapapírszámlán lévő pénzeszközök a Ptk. 4:38. § (1) bekezdés d./ pontja alapján az 

örökhagyó különvagyonához tartoznak tekintettel arra, hogy azok az örökhagyót ért háborús 

sérelmek jóvátételeként folyósított járulékból származnak.  

 

Az elsőfokú bíróság az ítéletének jogi indokolásában leszögezte, hogy a korábban hatályos 

1952. évi III. törvény (rPp.) a keresetváltoztatás fogalmát szűken értelmezi és a petitum és/ 

vagy az érvényesíteni kívánt jog megváltoztatásával azonosítja. Ebből következően a 

felperesnek a B.-i 75. hrsz-ú ingatlant érintő kereset pontosítása meg nem engedett 

keresetváltoztatásként nem értékelhető (rPp. 146/A. §).  

A felperes kereseti kérelme ugyanis az ingatlanokat érintő 12.826.200 forint 

vagyonszaporulatból az őt megillető 50%-os részesedés megállapítására irányult, amely összeg 

pedig magában foglalta a b.-i 75. hrsz-i ingatlan hagyatéki leltár szerinti 800.000 forintos 

értékét is annak ellenére, hogy a kereseti kérelem petitum része ezen ingatlant nem jelöli meg. 

 Az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tények körében kitért a felperes erre az ingatlanra 

is, és a tulajdoni lap csatolása mellett perfeljegyzést is kért. A törvényszék az rPp. 3. § (2) 

bekezdésében szabályozott tartalom szerinti elbírálás elve alapján a kereseti kérelmet akként 

értelmezte, hogy felperes a Barnag 75. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában is kérte a tulajdonjoga 

megállapítását.  

 

Az elsőfokú bíróság az rPp. 123. §-ban foglaltak alapján leszögezte, hogy a kereseti kérelem – 

az ingók és ingatlanok tulajdonjoga megállapítását meghaladó részében - a megállapítási 

kereset feltételeinek nem felel meg, ugyanis a vagyonszaporulat értékének és abból a felperest 

illető tulajdoni hányadnak a megállapítása vonatkozásában hiányzik a felperes jogvédelmi 

érdeke. Erre tekintetettel e részben a bíróság a keresetet elutasította.  

 

Az alkalmazandó jog kérdésében az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a per tárgyát képező 

jogvita a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.) 6. § (1) bekezdés m.) 

pontja szerinti öröklési jogi vita, amely az örökösök között abban a kérdésben merült fel, hogy 

a per tárgyát képező vagyonelemek teljes egészében az örökhagyó hagyatékát képezik-e, vagy 

azok ½-ed részben házastársi közös vagyon jogcímén illetik meg a felperest, ennél fogva ½ 

részben nem tartoznak a hagyatékhoz.  

 

A felperes abban az esetben tarthat igényt a per tárgyát képező vagyonelemek ½ részére 

házastársi közös vagyon jogcímén, amennyiben az egyes vagyontárgyak megszerzésének 

időpontjában a felperes és az örökhagyó élettársak voltak. 

Amennyiben a felperes által állítottnál egy későbbi időpont volna megállapítható az élettársi 

kapcsolat kezdeteként, úgy a bíróság ezen időpontot követően szerzett vagyontárgyak 

tekintetében adhatna helyt a keresetnek.  



 

A házasságkötés időpontjára tekintettel a jogvita elbírálására a Ptk. házassági vagyonjogi 

rendelkezései az irányadók. A Ptk. az élettársi kapcsolatot kötelmi jogviszonyként szabályozza. 

A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 1. § a.) pontja, valamint 50. § (1) bekezdése szerint a 

Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekre a régi Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Mivel az 

élettársi kapcsolat nem minősül családjogi jogviszonynak, így arra nem alkalmazható a Ptké. 

23. § -a, amely azt mondja ki, hogy a Ptk. hatálybalépésekor fennálló családjogi jogviszonyokra 

a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A fentiekből következően a törvényszék a rPtk. 685/A. §-a alapján, az élettársi kapcsolat 

kereseti kérelemben állított kezdőidőpontja (1997. december 22.) szerint hatályos szövegéből 

kiindulva vizsgálta az élettársi közösség tényállási elemeinek megvalósulását. Ennek 

értelmében élettársnak minősül – ha jogszabály másként nem rendelkezik – két házasságkötés 

nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy.  

 

Tekintettel arra, hogy az alperesek 2013. március 8. napjától a házasságkötésig tartó időszak 

vonatkozásában elismerték a felperes és az örökhagyó élettársi kapcsolatát, így a perben a 

bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy az örökhagyó és a felperes között az érzelmi és gazdasági 

közösség, a közös háztartás, és a felek összetartozásának a harmadik személyekkel szembeni 

vállalása a 1997. december 22-2013. március 7. napjáig terjedő időszakban megvalósult-e.  

 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok értékelése körében általános jelleggel szögezte le, hogy a 

kis település lakóinak a hagyatéki ügy iránt tanúsított fokozott érdeklődéséből nem következik, 

hogy a tanúk a felperes irányában elfogultak, vagy valótlan nyilatkozatokat tettek.  Jelentős 

időtávlatból a tanúk emlékezete szelektív, eshetőleges, azonban többségük okszerű 

magyarázatot tudott adni az egyes részletek felidézésének részletességére.  

 

Az elsőfokú bíróság kitért azonban arra is, hogy a felperes és egyes tanúk perrel kapcsolatos 

előzetes beszélgetésére tekintettel hangsúlyt fektetett annak feltárására, hogy a tanúk a 

felperessel milyen viszonyban állnak, közvetlen tapasztalatból értesültek-e az általuk 

előadottakról, illetve nyomatékosan felhívta a figyelmüket a hamis tanúzás következményeire. 

A törvényszék N.T. tanú beadványát figyelmen kívül hagyta, mivel azt bírói felhívás nélkül 

nyújtotta be, és abban nem a tényekről nyilatkozott, hanem állást foglalt a kereseti kérelem 

érdeméről.   

 

Az örökhagyó és a felperes együttélésének 1997. decemberi kezdő időpontját érintően a tanúk 

vallomásával összhangban állt a II.r. alperes személyes nyilatkozata is, aki megerősítette, hogy 

„1997-ben a felperes már az örökhagyónál lakott és egy háztartásban éltek. Ezt támasztotta alá 

B. I.-né, a korábbi élettárs tanúvallomása, valamint az örökhagyó hozzátartozója, dr. V. K. is. 

Mindketten közvetlen információval rendelkeztek az eseményekről. 

Az életközösség 1997. decemberi kezdő időpontját V. Zs., Sz.A., Sz.K., M.F., D.L.-né, O. L., 

valamint F. Gy. vallomása is alátámasztotta.  

Az elsőfokú bíróság kitért arra, hogy a csatolt fényképek igazolják az örökhagyó és a felperes 

közti érzelmi kapcsolatot. Azok egy részén a készítésük időpontja (az örökhagyó 67. 

születésnapja) is azonosítható.  

A tanúvallomások és a fényképek együttesen bizonyítják, hogy az örökhagyó és a felperes 

között 1997. decemberétől az érzelmi közösség, a közös háztartás megvalósult és családi 

kapcsolatot ápoltak a felperes hozzátartozóival is.  

 



Az élettársi életközösség létrejöttének alapvető feltétele a gazdasági közösség fennállása, azaz 

a felek közös gazdasági cél elérése érdekében való együttműködésének és a jövedelmek közös 

célra való felhasználásának megvalósulása. 

 

A gazdasági közösség fennállását nem zárja ki sem a pénzkezelés elkülönült módja, illetve az 

sem, ha a felek az együttesen folytatott tevékenységből külön-külön jutnak jövedelemhez. A 

felek közti gazdasági közösség megvalósulásának az sem képezte volna akadályát, ha a felperes 

1997. decemberét követően is az örökhagyó alkalmazásában állt volna. Arra azonban nincs 

peradat, hogy a felperes a munkaviszonyának 1996. október 1-jei megszüntetését követően az 

őstermelői státusza 2002. február 13-i megszerzéséig a tevékenységét munkaviszonyban 

végezte volna az örökhagyó gazdaságában. Az ezt állító I. F. tanúvallomása mind a többi 

tanúvallomással, mind pedig a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolással 

ellentmondásban áll. A felperes 1995. július 1-től 1996. október 1-ig volt bejelentett 

munkavállalója az örökhagyónak és 1998. szeptemberétől 2010. augusztus 31-ig a 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt. 

 

V..Zs., M. F., Sz. A. és Sz. K. tanúk vallomása is alátámasztja a felperes gazdálkodásban való 

együttműködését, a közös vagyon megszerzésére irányuló akaratot. 

A felperes napi rendszerességgel dolgozott az állattartó telep működtetésében, az állatok 

ellátásával, fejéssel, tejértékesítéssel, alkalmazottakra főzéssel és a gazdálkodás 

adminisztrálásával kapcsolatos feladatokat végezte. Dr. V. K. a tanúvallomásában 

megerősítette, hogy a felek a gazdasági döntéseiket is együtt hozták, a bevételeket közösen 

kezelték. 

A felperes közreműködését az ingatlanvásárlások során a II.r. alperes is megerősítette, noha a 

tudomása szerint az örökhagyó a gazdasági döntéseit egyedül hozta, a pénzkezelésbe nem 

engedett beleszólást. Az örökhagyóval ingatlan adásvételi szerződéseket kötő P. J. és T. F. 

tanúvallomása is igazolta, hogy az ingatlanok kiválasztásában, a döntéshozatalban a felperes is 

részt vett.  

A felperes hozzátartozói és az örökhagyó rokonai is akként nyilatkoztak, hogy az örökhagyó 

felajánlotta a felperesnek, hogy ingatlanokat írat a nevére, ami a közös tulajdonszerzésre 

irányuló szándék bizonyítéka.  

 

A felperes 2002. február 13. napjától őstermelő volt.  A nyilvántartás szerint az állatállomány 

közel egyenlő arányban állt a felperes és az örökhagyó tulajdonában.   

Önmagában az állatok elkülönült nyilvántartásából, illetve az állami támogatás személyenkénti 

igénybevételéből azonban nem következik a gazdálkodás egészének elkülönülése tekintettel 

arra, hogy az állatok fizikai elhelyezését, tartását és a tejgazdaság működtetését közösen 

oldották meg. A csatolt nyilvántartások 2000. decemberétől kezdődően bizonyítják, hogy az 

örökhagyó és a felperes a szarvasmarha állományt fizikailag egységesen kezelték, az 

engedélyek, a hatósági határozatok az állattartó telep egészére és a teljes állományra 

vonatkoztak. M. F. tanúvallomása pedig azt bizonyítja, hogy a felperes 2013-ban hónapokig 

egyedül irányította a gazdaságot.  

 

Téves tehát az alperes azon álláspontja, hogy a két őstermelői státusz kizárja a gazdasági 

közösséget. A gazdasági együttműködést ugyanis a gazdálkodás eredményének közös célokra 

való felhasználása teremti meg. A gazdasági közösség megállapításának az sem képezné 

akadályát, ha az örökhagyó és a felperes fizikailag elkülönült telephelyen végezték volna a 

mezőgazdasági tevékenységüket.  

Egy jelentősebb darabszámú állatállomány felperes által az örökhagyótól vétel jogcímén 

történő megszerzése sem cáfolja a közös gazdálkodás tényét. Ennek indoka az volt, hogy a felek 



közös vállalkozása a kisgazdaság kritériumainak megfeleljen. Ezt mind I.r. mind II.r. alperes 

vallomása megerősíti. 

A szarvasmarhák felperes nevére íratása és a felperes őstermelői státusza is a közösen folytatott 

gazdasági tevékenység eredményének optimalizálását és a lehetőségek maximális kihasználását 

célozta és nem a külön gazdálkodási célzatot bizonyítja.  

 

Kitért az elsőfokú bíróság arra is, hogy nincs jelentősége annak, hogy a felperes visszautasította 

az örökhagyó házassági ajánlatát.  A felperes ezen döntése nem értelmezhető akként, hogy a 

közös tevékenységük eredményeként létrejövő vagyonszaporulatból való részesedését, illetve 

a gazdasági közösség létrehozását is elutasította. 

 

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a K&H Banknál vezetett számlához való hozzáférés 

biztosítása 2013. március 8-án pusztán az örökhagyó tartós betegsége miatt a vállalkozás 

folyamatos működtetését biztosító megoldás volt.  Az alperesek maguk sem állították és peradat 

sincs arra vonatkozóan, hogy a felek gazdálkodásában bármilyen egyéb változás bekövetkezett 

volna ezen időponthoz kapcsolódóan, ezért nem vonható le az a következtetés, hogy a gazdasági 

közösség a felek között ettől kezdődően valósult meg.  

 

A fentiek együttes értékeléséből tehát az következik, hogy az örökhagyó és a felperes között 

1997. decembertől 2015. november 2. napjáig, a házasságkötés időpontjáig az élettársi 

életközösség megvalósult.  

 

A törvényszék kifejtette, hogy a Ptk. 4:37. § (1) bekezdése szerint a vagyonközösség fennállása 

alatt a házastársak által együtt vagy külön szerzett vagyontárgy a házastársak közös tulajdonába 

kerül. A Ptk.  4:40. § (1) bekezdése felállítja a közös vagyonhoz tartozás vélelmét.  

A Ptk. 4:35. § (1) bekezdése szerint a törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől 

hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt, tehát a 

házasságot megelőző élettársi életközösség a házassági életközösséggel egységbe olvad. Ezért 

a házasság vagyonjogi hatásait az élettársi életközösség kezdetének időpontjától kell számítani, 

azaz a felek az élettársi kapcsolat időtartama alatt megszerzett vagyontárgyaknak is egyenlő 

arányban lesznek tulajdonosai.  

 

Figyelemmel arra, hogy az ingatlanok megszerzésének életközösség fennállására eső időpontját 

a tulajdoni lapok bizonyítják, az ingóságok élettársi kapcsolat időszaka alatt történő 

megszerzésének időpontját pedig az alperesek nem vitatták, így a per tárgyát képező 

valamennyi ingó és ingatlan, továbbá a K&H Banknál vezetett számlákon lévő megtakarítások 

tekintetében törvényi vélelem szól azok közös vagyoni jellege mellett. Az életközösség 

létrejöttéhez közeli időpontban megvásárolt vagyontárgyak vételárának külön vagyoni forrását 

pedig az alperesek nem bizonyították. 

 

Az OTP Banknál vezetett lakossági devizaszámlán és értékpapírszámlán lévő megtakarítások 

tekintetében pedig a bíróság osztotta alperesek azon álláspontját, hogy azok a Ptk. 4:38. § (1) 

bekezdés d./ pontja szerint az örökhagyó különvagyonához tartoznak. Ezen összegeket az 

örökhagyó holokauszt túlélőként, a deportálásának tényére tekintettel kapta a német államtól, 

így az a személyét ért sérelemért kapott juttatásnak minősül. 

A Ptk. 4:38. § (2) bekezdés alapján magának a juttatásnak a kamata, mint a különvagyon haszna 

közös vagyonnak tekintendő, a felperes azonban nem jelölte meg ennek elkülöníthető összegét, 

ezért e körben a kereset elutasítása volt indokolt.  

 



A fentiekre tekintettel a bíróság az ingó és ingatlanvagyon, valamint a K&H Banknál és az OTP 

Banknál vezetett lakossági számlán kezelt pénzösszegek vonatkozásában a keresetnek helyt 

adva megállapította a felperes ½-ed arányú tulajdonjogát és a Ptk. 5:37. §-a alapján rendelkezett 

annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről. Az OTP Banknál kezelt devizaszámlán kezelt 

összeg és értékpapír vonatkozásában pedig a keresetet elutasította.   

 

Az alperesek a fellebbezésükben – majd a fellebbezési ellenkérelemre előterjesztett 

beadványukban – az elsőfokú ítélet megváltoztatását kérték akként, hogy a bíróság a felperes 

kereseti kérelmét a 2013. március 8. napját megelőző szerzések vonatkozásában utasítsa el.  

Másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság újabb eljárás 

lefolytatására, újabb határozat hozatalára utasítását indítványozták a felperes perköltségben 

marasztalása mellett.  

 

Fenntartották az elsőfokú eljárásban előadott azon álláspontjukat, miszerint a felperes a 

keresetét a B.-i 75. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Pp. 146/A. § (1) bekezdésébe ütköző 

módon változtatta meg. Az elsőfokú bíróság - tévesen - nem tulajdonított jelentőséget a petítum 

szövegének, amely a B.-i 75. hrsz-ú ingatlant érintően a felperes tulajdonába adására vonatkozó 

kérelmet nem tartalmazott.  

 

Az alperesek álláspontja szerint az rPtk. 685/A. §-ában az élettársi kapcsolat kritériumaiként 

meghatározott feltételek a felperes és az örökhagyó vonatkozásában csak 2013. március 8. 

napjától, azaz a K&H Banknál vezetett bankszámla feletti rendelkezési jog felperes részére való 

biztosításának időpontjától kezdődően álltak fenn.  

 

Az alperesek kérték értékelni, hogy a tanúk többsége a felperessel való egyeztetést követően 

tette meg nyilatkozatát. A tanúk a felperes számára kedvező, 1997. december 22-ei időpontot 

jelölték meg az élettársi kapcsolat kezdeteként, amely kijelentésük húsz év távlatából 

visszaemlékezve életszerűtlen. Az elsőfokú bíróság aránytalanul nagy jelentőséget tulajdonított 

annak, hogy a II.r. alperes a felperest – pusztán köznyelvi értelemben – az örökhagyó 

élettársának nevezte.  

 

Az alperesek kifejtették, hogy az élettársi kapcsolat alapvető feltételét, azaz a felek közti 

érzelmi közösség létrejöttét sem bizonyította a felperes az életközösség kezdeteként általa 

megjelölt időponttól, azaz 1997. december 22-étől kezdően. A felperes 1997. júliusában 

vesztette el a házastársát, ezért a tragikus eseményt követő fél évvel az érzelmi közösség 

fennállta kétséges. Az érzelmi közösség hiányára utal az is, hogy a felperes 1999-ben 

visszautasította az örökhagyó házassági ajánlatát, illetve nem törekedett arra, hogy az 

örökhagyó családjával szorosabb, személyes viszonyt alakítson ki. A felperes a 

házasságkötéséig a korábbi házastársa nevét viselte. 

 

A fellebbezés kitért arra, hogy a napi megélhetés körében mutatkozó együttműködésből nem 

következik a közös háztartás vezetése. 

 

Nem nyert bizonyítást a felperes és az örökhagyó közötti gazdasági közösség megvalósulása, 

amelynek alapvető ismérve a közös gazdasági cél érdekében végzett együttműködés. 

Az alperesek álláspontja szerint abból, hogy a felperes a gazdaságban igyekezett magát 

nélkülözhetetlenné tenni, és a munkaviszonyának megszűnését követően bérezés nélkül 

folytatta az irodai adminisztrációt, az állatok körüli munkákat, az alkalmazottak számára való 

étel megfőzését, nem következik az, hogy ezt a felek élettársi vagyonközösséget megvalósítva 

tették. A gazdasági közösség megvalósulásának tényét a felperes közvetlen bizonyítékokkal 



nem tudta igazolni, annak létrejöttét kizárólag az irányított, elfogult tanúvallomások látszanak 

alátámasztani.  

 

Az alperesek álláspontja szerint az örökhagyónak a felperesről való vagyoni jellegű 

gondoskodása részben abban nyilvánult meg, hogy 2015. évben a dörgicsei, a balatonszőlősi, 

illetve a vászolyi házakat a felperes nevére vásárolta, másrészt pedig a házasságkötés 

megtörténtében. Az örökhagyó csak 2015. évben vásárolt a felperes nevére ingatlanokat, 

amelyből az következik, hogy csak ezen - a bankszámla feletti rendelkezési jog 2013.  évi 

biztosításával kezdődő – időszaktól értékelte a köztük lévő kapcsolatot olyan gazdasági 

közösségnek, amely a felperes tulajdonszerzését megalapozza.  

A perben nemcsak annak van jelentősége, hogy az örökhagyó 1998-2007. között kizárólag a 

saját, majd 2015-ben a felperes részére vett ingatlanokat, hanem annak is, hogy a 

gépjárműveket, mezőgazdasági gépeket is kizárólag a saját nevére vásárolta. 

 

Az örökhagyó és a felperes az adókat, egyéb terheket az együttélésük időszaka alatt is maguk 

fizették, a munkavállalóikkal maguk szerződtek, továbbá a felperes az induló haszonállat 

állományát ellenérték fejében vásárolta az örökhagyótól, haszonállataikat külön tulajdonként 

tartották nyilván, és saját nevükben igényeltek támogatásokat. Ezen körülményekből tehát az 

következik, hogy a felek külön gazdálkodtak, közöttük a gazdasági közösség csak az 

együttélésük utolsó időszakában valósult meg és az együttélés kezdeti éveiben nem 

gazdálkodtak közösen.  

 

Az alperesek kiemelték, hogy a felperes által megjelölt, a közös jövedelmek kezelésére 

szolgáló, a K&H Banknál L.J. néven lévő pénzforgalmi számlát az örökhagyó csak 2003. 

március 5-én nyitotta meg és ezen rendelkezési jogot csak 2013. március 8-án engedett a 

felperesnek.  

 

A fentieken túl az örökhagyó öntörvényű személyisége, magatartása is arra enged 

következtetni, hogy a felperes és közte 1997. december 22-i időponttól kezdődően nem állhatott 

fenn gazdasági közösség.  

Az alperesek a fellebbezési értéket 25.303.723 forintban jelölték meg.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására és az alperesek 

másodfokú perköltségben marasztalására irányult.  

Kifejtette, hogy a rPp. 252. §-ban meghatározott, az ítélet hatályon kívül helyezésére alapot adó 

okok nem állnak fenn. A felperes az ellenkérelmét az elsőfokú eljárásban előadott érvelését 

összegezve indokolta. 

 

A fellebbezés alaptalan. 

Az ítélőtábla a törvényszék ítéletét a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között (Pp. 

253.§ (3) bekezdés) felülvizsgálva megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási 

eljárást a szükséges körben lefolytatta – az ítélet hatályon kívül helyezésére alapot adó, lényeges 

eljárási szabályt nem sértett -, és megalapozott tényállásból helytálló jogi következtetést 

levonva állapította meg a felperes tulajdonjogát a perrel érintett ingók és ingatlanok 1/2-ed 

tulajdoni hányada tekintetében.  

Az ítélőtábla a törvényszék részletesen kifejtett, helytálló indokolásával egyetértett, annak 

ismétlése szükségtelen. 



Az ítélőtábla kiemeli, hogy az elsőfokú bíróság a rPp. 3.§ (2) bekezdés alkalmazásával a 

kereseti kérelem és az annak alapjául szolgáló tényelőadás és jogi érvelés együttes 

értelmezésével helytállóan határozta meg a kereseti kérelem tartalmát. A B.-i 75. helyrajzi 

számú ingatlant érintően keresetváltoztatás nem történt, a felperes a kereseti kérelmét a per 

későbbi szakaszában egyértelműsítette, pontosította, ez azonban nem sérti a rPp.146/A.§-ban 

foglaltakat. 

Az elsőfokú eljárásban az alperesek elismerték, hogy a felperes és az örökhagyó a 

házasságkötésüket megelőzően élettársi kapcsolatban éltek, azonban az élettársi életközösség 

kereseti kérelemben megjelölt kezdő időpontját vitatták.  

A törvényszék által e körben helyesen kifejtett, és a fentiekben már ismertetett érveken túl az 

ítélőtábla hangsúlyozza, hogy az örökhagyó és a felperes együttélésében 1997-től 2013-ig – 

amikortól már az élettársi kapcsolat megvalósulását az alperesek sem vitatták – kimutatható 

változás nem volt, a felperes és az örökhagyó együttélése 1997. és 2013. között  annak tartalma, 

minőségi jellemzői szempontjából nem változott. Mind a hétköznapjaik, mind az állattartó 

gazdaságban kifejtett tevékenységük köre egységes folyamatot mutat, amelyben 1997. 

decemberi összeköltözésüktől kezdődően érzelmi összetartozásban, közös életvitel mellett, az 

együttes gazdálkodás, közös vagyoni gyarapodás és az állattartó gazdaság közös bővítésének 

célzatával tevékenykedtek. A kívülállók számára is változatlan életformájuk, gazdasági 

érdekközösségük és céljuk 1997-ben sem volt más, mint az élettársi minőség alperesek által is 

elismert időpontjában, 2013-ban. 

Az 1995-től fennálló munkakapcsolat talaján kialakult érzelmi és gazdasági érdekközösség volt 

az alapja annak a napi szinten és két évtizedig végzett közös munkának, amelynek 

eredményeként megvalósult az állattartó gazdaság fejlődése, és létrejött a hagyaték tárgyát 

képező vagyonszaporulat. Az örökhagyó nevén a halálakor nyilvántartott vagyon nem az induló 

tőkével rendelkező, ám nyugdíjas korú (65 – 86 életév) örökhagyó önálló gazdálkodásának, 

hanem az ő és az élete aktív szakaszát élő, kifejezetten jó teherbírású felperes célzatos 

együttmunkálkodásának eredménye. 

Az a körülmény, hogy 2013. évtől az örökhagyó súlyos, több hónapos betegsége, 

munkaképesség-csökkenése idején a felperes teljes értékűen, egyedül tartotta kézben a 

gazdaságot, éppen a már jóval korábban megvalósult és működő gazdasági közösség 

bizonyítéka.  

A felperes és az örökhagyó gazdasági együttműködése eredményeként az állatállomány és az 

azok ellátáshoz szükséges földtulajdon olyan mértékben bővült, hogy a támogatások optimális 

igénybevétele a külön-külön őstermelői státuszt indokolta. Ezért az elkülönült őstermelői 

státusz nem a külön gazdálkodásnak, és nem a közös gazdasági cél hiányának, hanem éppen a 

gazdaság ésszerű és optimális működtetése céljából megvalósított gazdasági 

együttműködésnek és a felek ezen célzatának bizonyítéka.  

Az elkülönült őstermelői státusz szükségszerű velejárója az állatállomány és bizonyos 

földterületek külön-külön nyilvántartása. Az élettársi kapcsolat szempontjából tehát nem az 

állatállomány és a földek elkülönült tulajdonjogának(nyilvántartásának) van jelentősége, 

hanem az örökhagyó és a felperes közös gazdasági tevékenységének, és a gazdaság fejlesztését 

célzó rövid és hosszú távú terveinek. 

Az örökhagyó részéről már 1999-ben megtett házassági ajánlat szintén azt erősíti, hogy az 

örökhagyó a felperessel való együttélésének, együttműködésének tartalmát olyan szorosnak, 



olyan minőségűnek tartotta, hogy a házassági életközösség rangjára kívánta azt emelni, a 

házasságkötéssel annak formai kereteket kívánt adni. A házassági ajánlat megtételével az 

örökhagyó gazdasági közösség iránti célzata tűnik ki, ugyanakkor a házassági ajánlat felperes 

részéről történő visszautasításából nem következik az, hogy a felperes ellenezte volna, hogy a 

közös gazdasági tevékenységük eredménye – házassági kötelék nélkül is - közös legyen.  

Az örökhagyó öntörvényű természetéből nem vonható le olyan általánosítás és olyan 

következtetés, ami a közös gazdálkodás lehetőségét kizárta volna.  

Az élettársi kapcsolat kezdő időpontjára vonatkozóan az alperesek álláspontjának 

inkoherenciája éppen az örökhagyó életmódjának és mindennapjai ismeretének hiányából 

fakad, azaz az alperesek  az örökhagyó élete utolsó húsz évének  nem voltak szorosan részesei. 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a törvényszék ítéletének megfellebbezett rendelkezéseit, 

azok helyes indokai alapján a rPp. 254.§ (3) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 


