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A) HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS JELLEGZETESSÉGEI 

a) Kettős jellegű 

 Ajándékozás  ingyenes, kétoldalú jogügylet, tulajdonátruházó 

 Öröklési szerződés  alaki követelményei, feltételes jogutódlás 

b) Tartalmi sajátosságai: 

 Feltételes jogutódlás: Az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megaján-

dékozott az ajándékozót túléli. 

 Singuláris jogutódlás: tárgya olyan juttatás lehet, ami végrendelet esetén dologi 

hagyománynak minősülne. Nem kell osztozni a terhek viselésében. Kivéve köte-

lesrész. 

 A tulajdonjog átszállására az ajándékozó halálakor kerül sor. 

c) Alaki követelmények 

 Az öröklési szerződés alaki követelményei irányadóak (közvégrendelet vagy al-

lográf írásbeli magánvégrendelet szabályai szerint). 

d) Végintézkedési képesség (ld. öröklési szerződés szabályai) 

 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagyoni jognyilatkozataiban részlegesen 

korlátozott nagykorú  nem kell a közokirati forma,  

De! törvényes képviselő és gyámhatóság jóváhagyása szükséges! 

e) Érvénytelenség 

 Megtámadás  

• Ld. végrendelet (csak az arra jogosult által,; inter partes hatállyal lesz ér-

vénytelen) 

• Az Öh-nál nem releváns a megtámadási jog biztosítása, ő ugyanis a szer-

ződés ingyenessége miatt visszakövetelheti az ajándékot, vagyis ajándé-

kozási nyilatkozatát visszavonhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés meg-

kötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő vi-

szonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése 

tőle nem várható el (Ptk. 6:236. §). (ld. Clausula rebus sic stantibus elve).  

Kapcsolódó joggyakorlat 

EBH2006. 1511. Halál esetére szóló ajándékozás valósul meg akkor, ha kölcsöntarto-

zást a jogosult azzal a feltétellel engedi el, hogy a kötelezett őt túléli. Erre az ajándéko-

zásra az öröklési szerződés alakiságai irányadók. 
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 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Mit jelent a kettős természet a halál esetére szóló ajándékozási szerződés esetén? 

2. Melyek a halál esetére szóló ajándékozási szerződés tartalmi sajátosságai? 

3. Mit jelent a singuláris jogutódlás a halál esetére szóló ajándékozási szerződés kapcsán? 

4. Mely szabályokat kell alkalmazni a halál esetére szóló ajándékozási szerződés alakisá-
gára? 

5. A végintézkedési képesség mennyiben speciális egy végrendelethez képest? 

6. Milyen speciális szabály vonatkozik a végrendelet megtámadására? 

7. Az örökhagyó kapcsán miért nem releváns a megtámadási jog biztosítása? 

8. A halál esetére szóló ajándékozási szerződésnél mikor száll át a szerződő fél tulajdonába 
a szerződés tárgyát képező dolog? 

9. Minek minősül az az eset, ha a jogosult azzal a feltétellel engedi el a kölcsöntartozását, 
hogy az adós őt túléli? 

 

    KÖTELEZŐ TANANYAG   
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