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MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ FÖLD A VÉGRENDELETBEN 

 

1. Bevezetés  

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Földforgalmi tv.) 2014. május 1. napjától hatályos mező- és erdőgazdasági 

hasznosítású föld tulajdonának megszerzésére vonatkozó korlátozásait hajlamos a 

földforgalom iránt érdeklődő elsősorban az élők közötti jogügyletekre vonatkoztatni. Ezt az 

érzést erősítheti a Földforgalmi tv. struktúrája, amely a tulajdonszerzési jogosultság, valamint 

a birtokmaximumok és földszerzési maximum meghatározása után az adásvételi 

szerződésekre ír elő rendelkezéseket azzal, hogy meghatározza az elővásárlási jogosultakat,
1
 

az elővásárlási jog gyakorlását.
2
 Ezt követi a Földforgalmi tv. által bevezetett, a korábbiakban 

a földtulajdonszerzés szabályozására hivatott termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 

hatályban léte alatt nem alkalmazott, ugyanakkor a magyar földforgalmi szabályozásban nem 

ismeretlen,
3
 a földforgalom közjogi korlátozásának egyik közvetlen eszköze, a hatósági 

jóváhagyás
4
 menete. E rendelkezések után tér ki a Földforgalmi tv. a tulajdonszerzés 

szabályozására az adásvételnek nem minősülő tulajdonjog átruházásról szóló szerződések,
5
 

valamint a nem átruházással történő tulajdonszerzések esetére.
6
 Utóbbi címszó alatt találjuk a 

Földforgalmi tv. 34. §-át, amely föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő 

megszerzésére tartalmaz előírásokat. E jogszabályhely egyrészt megerősíti, hogy a 

tulajdonszerzési jogosultságra, valamint a földtulajdon, illetve a birtokban tartható összes föld 

megengedett mértéke vonatkozó előírásokat alkalmazni kell végintézkedés útján történő 

földtulajdonszerzés esetén is, másrészt rögzíti, hogy ebben az esetben a hatósági jóváhagyás 

milyen keretek között zajlik. A Földforgalmi tv. hatályának meghatározásából és 34. §-ából is 

következően a földtulajdonszerzésre vonatkozó korlátok kiterjednek azokra az esetekre is, 

amikor végintézkedés útján történik a tulajdonszerzés. Ebben az esetben kérdésként merülhet 

fel, hogy a termőföldről szóló végintézkedés esetén az örökhagyó akarata milyen keretek 

között érvényesül? Érdemes vizsgálni, konfliktusba kerül-e a végintézkedés szabadságának 

talaján álló magánjogi szabályozás, valamint a földforgalom – közjogi – korlátozása. A 

                                                 
1
 Földforgalmi tv. 18. §  

2
 Földforgalmi tv. 21-22. §  

3
 A hatósági engedélyezésre – ami „a földtulajdon-forgalom intenzív közjogi korlátozási rendszerének” egyik 

eszközét jelenti – találunk példát a korábbi magyar szabályozásban. Lásd: Kurucz 2008a. 16.  
4
 Földforgalmi tv. 23-30. §  

5
 Földforgalmi tv. 31-32. §  

6
 Földforgalmi tv. 33-35. §  
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problémakör kapcsán bemutatom a 24/2017. (X.10.) AB határozatot, amely értelmezi az 

örökléshez való jog alapjogi összetételét, a végintézkedés szabadságát és annak 

korlátozhatóságát. Mindenekelőtt azonban szükséges áttekinteni a hatályos szabályozás jelen 

dolgozat – amely a végintézkedés formái közül kifejezetten csak a végrendelettel kíván 

foglalkozni – szempontjából irányadó rendelkezéseit.  

 

2. A végintézkedés szabadságáról 

 

„A végintézkedés szabadsága a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag 

természetes velejárója; a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról (ne 

csak élők közötti ügyletekben, hanem) halála esetére is tetszése szerint rendelkezzék.”
7
 A 

végintézkedés „gyűjtő elnevezése mindazoknak a jogilag megengedett formáknak, amelyekben 

az örökhagyó vagyonáról (vagy annak egy részéről) halála esetére rendelkezhet.”
8
 Öröklési 

jogunk három végintézkedési formát ismer: a végrendeletet, az öröklési szerződést, valamint a 

halál esetére szóló ajándékozást.
9
  

A Ptk. Hetedik könyve tartalmazza az öröklési jogra vonatkozó hatályos magánjogi 

szabályokat. A Ptk. 7:3. § (1) bekezdése az öröklés jogcímei alatt rögzíti, hogy örökölni 

végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Amennyiben az örökhagyó után 

végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.
10

 „Az öröklés rendjét tehát 

esősorban az örökhagyó végakarata határozza meg, és csak végintézkedés hiányában (vagy 

annak hézagaiban) érvényesülnek a törvényes öröklés szabályai.”
11

 

Az öröklés – legyen szó végintézkedésen vagy törvényes öröklés rendjén alapuló 

öröklésről – bizonyos előfeltételektől függ. Ezek között kell említeni az örökhagyó halálát, 

mint jogi tényt, az örökös által az örökhagyó túlélését és az öröklés negatív előfeltételét: a 

kiesési ok fennállásának hiányát. Öröklési feltétel továbbá az öröklési képesség, illetve a(z 

öröklési) szerzőképesség. „Öröklési képessége minden jogalanynak, minden jogképes 

személynek, illetve szervezetnek van. Az öröklési képesség tehát a jogalanyok jogképességének 

része, egybeesik az általános polgári jogi jogképességgel. (…) Szerzőképesség alatt az 

öröklési jogban is azt értjük, hogy az öröklésre elvben képes személy – a konkrét esetben 

érvényesülő jogszabályokra tekintettel – ténylegesen megszerezheti-e a hagyatékot, illetve a 

ráeső örökrészt. A vagyontárgyak többségét illetően a jogrendszerek nem állítanak fel különös 

szerzőképességi korlátokat; ilyenek mégis előfordulhatnak bizonyos sajátos tulajdonságú 

vagyontárgyaknál, így ingatlanoknál (pl. külföldi állampolgárok vagy külföldi székhelyű jogi 

személyek szerzőképességének korlátozásával).”
12

 Az öröklési jogi szerzőképesség ezen 

értelmezése elfogadja, hogy lehetnek olyan jogszabályok, amelyek konkrét esetben az adott 

                                                 
7
 Vékás 2003. 64. o. 

8
 Uo.  

9
 Uo., Vékás 2013. 993. o. 

10
 Ptk. 7:3. § (1)-(2)  

11
 Vékás 2013. 986. o. 

12
 Vékás 2003. 19. o. 
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vagyontárgy öröklés útján való megszerzését korlátozzák, esetleg kizárják. Ezen értelmezés 

alapján, a 35/1994. (VI.24.) AB határozatban megfogalmazottak és azóta az 

alkotmánybírósági gyakorlatban többször idézettek szerint, a termőföldek más tulajdoni 

tárgyaktól elkülönülő jellemzőkkel bírnak, amelyek a jogi szabályozás szintjén – a közérdek 

érvényesítése érdekében – az egyéb vagyontárgyaktól elkülönülő rendelkezésekben jelennek 

meg akár a tulajdonszerzést, akár a használatot illetően. A szakirodalom 2013-ban ezt a 

szemléletet megerősítve kimondta: „A jogképességtől eltérő kategória a szerzőképesség, 

amely meghatározott vagyontárgyak – így mindenekelőtt a termőföld – tekintetében, további 

jogszabályi feltételekhez köthető.”
13

 A Ptk. öröklési jogi szabályai dogmatikai hátterében az 

öröklési képesség és öröklési szerzőképesség elhatárolása bizonyos speciális vagyontárgyak 

esetére előrevetíti, hogy külön jogszabályi rendelkezések felállíthatnak különös 

szerzőképességi korlátokat az öröklés esetére.  

A Ptk. kifejezett termőföld öröklésre vonatkozó szabályt csak az örökség megszerzéséről 

szóló cím
14

 alatt tartalmaz annyiban, hogy a 7:89. § (2) bekezdése kimondja, hogy az örökös 

külön is visszautasíthatja a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó 

berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem 

foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Ez a rendelkezés az örökség 

egészének visszautasításához képest lehetőséget tartalmaz az örökség egy részének 

visszautasítására. A szabály mögött az a megfontolás állhat, hogy a mezőgazdasággal (élet-) 

hivatásszerűen nem foglalkozó örökös számára ezeknek a vagyontárgyaknak a megszerzése 

indokolatlan teherrel is járhat. Emellett a megfelelő ismeret hiányában a mezőgazdasági 

termeléshez szükséges termelési tényezők jó állapotban való megtartásához kiemelt érdek 

fűződik, így az örökség egészének visszautasítására vonatkozó főszabály alól kivételt enged a 

jogalkotó.  

A Ptk. mint magánjogi kódex nem állít fel korlátokat a föld végintézkedés útján történő 

megszerzésére, a tételes szabályozás mögötti dogmatika azonban ennek – egyéb 

jogszabályokban szabályozott – lehetőségét nem zárja ki. A termőföld végintézkedés útján 

való megszerzését a Földforgalmi tv. közjogi eszközökkel korlátozza. 

 

3. A Földforgalmi tv. földtulajdonszerzésre vonatkozó korlátai 

 

A Földforgalmi tv. hatálya a föld tulajdonjogának bármilyen jogcímen, illetve módon történő 

megszerzésére kiterjed, kivéve a törvényes örökléssel, a kisajátítással és a kárpótlási célú 

árverés útján történő tulajdonszerzést. A Földforgalmi tv. hatálya alól kivette a jogalkotó az 

öröklés egyik jogcímét, a törvényes öröklést, ebből következően a végintézkedés útján történő 

öröklésre a Földforgalmi tv. tulajdonszerzési korlátozásait alkalmazni kell. A tulajdonszerzési 

korlátok egyrészt alanyi, másrészt tárgyi oldalról értelmezendőek. A termőföld tulajdonjogát 

                                                 
13

 Vékás 2013. 987. o. 
14

 Ptk. Hetedik könyv XIV. cím 
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csak belföldi természetes személyek vagy tagállami állampolgárok szerezhetik meg.
15

 Nem 

tagállami állampolgár természetes személy termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg. A 

jogi személyek közül csak egy szűk kör rendelkezik termőföld tulajdonszerzési képességgel.
16

 

Ide tartozik az állam, amennyiben a földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, a 

közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében kerül sor a 

tulajdonszerzésre. Az egyházak csak meghatározott jogcímeken: tartási, életjáradéki, 

ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel; a települési önkormányzat 

közfoglalkoztatás, szociális földprogram, ill. településfejlesztési célra szerezhetnek 

földtulajdont. A jelzáloghitelintézetek tulajdonszerzésére csak felszámolási vagy végrehajtási 

eljárás eredményeként kerülhet sor, és tulajdonszerzésük csak átmeneti időszakra szól, 

elidegenítési kötelezettség mellett.
17

  

A belföldi természetes személyek és tagállami állampolgárok két nagy csoportra 

oszthatóak: a földművesek és a földművesnek nem minősülő tagállami állampolgárok. A 

földműves
18

 fogalmának kulcseleme az, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett tagállami 

állampolgár, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezik, ennek 

hiányában pedig 3 éve már mezőgazdasági (vállalkozási) tevékenységet folytat vagy legalább 

25%-ban tulajdonosa mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató termelőszervezetnek, ahol 

mező-, erdőgazdasági, kiegészítő tevékenységét személyes közreműködésként végzi. A 

földművesi státusz a tulajdonszerzés tárgyi oldalának korlátozásában nyer értelmet: 

főszabályként a földművesre földszerzési maximum vonatkozik, míg a földművesnek nem 

minősülő belföldi természetes személyek és tagállami állampolgár tulajdonszerzését a 

birtokmaximum törvényi meghatározottsága gátolhatja. A tulajdonszerzési jogosultság 

feltétele, hogy a szerző fél a Földforgalmi tv. 13-15. §-ában foglalt (kötelezettségvállalásra 

vonatkozó) nyilatkozatokat megtegye.  

Az alanyi oldalon, a személyi körben megmutatkozó korlátozásokhoz kapcsolódnak tárgyi 

oldalról a mennyiségbeli korlátok. A földműves – a már tulajdonában és a haszonélvezetében 

                                                 
15

 Földforgalmi tv. 6. § (1), 9. § (1), 10. § (1) 
16

 Földforgalmi tv. 11. §  
17

 A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 10. § (4) A mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő 

ingatlan a jelzálog-hitelintézet tulajdonába csak átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb egy éves 

időtartamra, felszámolási vagy végrehajtási eljárás útján kerülhet. 

(5) Ha a jelzálog-hitelintézet a tulajdonába került földet a szerzés időpontjától számított egy éven belül nem 

tudja értékesíteni, a föld az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül. A földalapkezelő szervezet az 

állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésétől számított 90 napon belül megfizeti a föld 

hitelbiztosítéki értékét a jelzálog-hitelintézet részére. E bekezdés alkalmazása szempontjából a szerzés 

időpontjának a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése napját követő napot kell tekinteni. 
18

 Földforgalmi tv. 5. § 7. földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, 

illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági 

vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve 

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára 

folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt 

el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy 

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan 

tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő 

tevékenységet személyes közreműködésként végzi.  
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lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg 

(földszerzési maximum).
19

 Ugyanez a földszerzési maximum érvényesül abban az esetben, ha 

földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár mint 

szerző fél a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója. Ezzel szemben a 

földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor 

szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni 

kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.
20

 Ez utóbbi szabály alól 

kivétel az az eset, ha a földművesnek nem minősülő természetes személy és tagállami 

állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója. A közeli hozzátartozók
21

 

egymástól való tulajdonszerzésére tehát a 300 ha földszerzési maximum vonatkozik, és ehhez 

nem követelmény a földműves státusz a szerző fél részéről. A közeli hozzátartozókra 

vonatkozó speciális szabályok végintézkedés útján való tulajdonszerzés esetében azt is 

jelentik, hogy a 300 ha földszerzési korlátot el nem érő szerzés esetében az örökhagyó akarata 

szabadon érvényesülhet, amennyiben a tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatokat a 

végintézkedéssel örökösnek jelölt megteszi.  

 

4. Az örökléshez való jog mint alapjog és a Földforgalmi tv.  

 

Az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a tulajdonhoz és 

az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Az örökléshez való jog 

korlátozhatóságával foglalkozott az Alkotmánybíróság a 24/2017. (X.10.) AB határozatában. 

A határozat meghozatalának alapjául szolgáló esetben egy alakilag érvényesen megtett 

írásbeli magánvégrendeletben olyan örökös szerepelt, aki nem felelt meg a földműves 

fogalom kritériumának, és figyelemmel arra is, hogy a tulajdonában már több, mint 1 ha 

termőföld volt, nem szerezhette meg az örökség tárgyát képező földeket. Az örökhagyó és a 

földek vonatkozásában végrendeleti örökösnek jelölt személy nem állt közeli hozzátartozó 

viszonyban sem. Tekintettel arra, hogy a Földforgalmi tv. értelmében a végrendeletnek ez a 

része érvénytelennek, a hagyatéki eljárásról szóló törvény értelmében semmisnek minősült,
22

 

helyébe a törvényes öröklés szabályai léptek. Törvényes örökösök híján a földeket végső 

soron az állam, mint szükségképpen törvényes örökös szerezte meg. A végrendeletben 

örökösnek jelölt személy alkotmányjogi panaszt nyújtott be az örökléshez való jog 

alaptörvényellenes korlátozására hivatkozással, illetve az Alaptörvény rendelkezéseibe 

ütközőnek találta, az állam szükségképpeni öröklése miatt a végrendeleti örökös 

kártalanítására vonatkozó szabályozás hiányát.  

A fenti tényállás kapcsán értelmezte az Alkotmánybíróság az örökléshez való jogot, 

továbbá vizsgálta a Földforgalmi tv. rendelkezéseinek ezen alapvető joghoz való viszonyát.  

                                                 
19

 Földforgalmi tv. 16. § (1) 
20

 Földforgalmi tv. 10. § (2) 
21

 Földforgalmi tv. 5. § 13. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 
22

 A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 71. § (6) 
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Az Alaptörvény szabályozásának sajátossága, hogy „a tulajdonhoz való jogról szóló 

rendelkezésében szabályozza az örökléshez való jogot is, ami arra enged következtetni, hogy 

az alkotmányozó a tulajdonhoz való jog egy speciális részjogosítványaként tekintett erre a 

jogra.”
23

 Az öröklési jog tartalmát tekintve aktív oldalról jelenti az örökhagyó 

végintézkedéshez való jogát, passzív oldalról viszont az örökség megszerzéséhez való jogot, 

ami az Alaptörvény védelme alatt áll azzal, hogy az örökség megszerzéséhez való jog 

korlátozható. Az örökléshez való jog, mint származékos tulajdonszerzési mód és 

tulajdonszerzési jogcím nem választható el a tulajdonhoz való jogtól, ezért elmondható, hogy 

mindaz a korlátozás, amely nem sérti a tulajdonhoz való jogot, önmagában nem sérti 

feltétlenül az örökléshez való jogot sem.
24

 Mivel az öröklés tulajdonszerzési mód is, 

szükséges a tulajdonszerzési korlátozások alaptörvényellenességének vizsgálata.  

A Földforgalmi tv. a magyar jogi szabályozás hagyományait követve a szerző oldaláról 

állít fel korlátozást: a lehetséges tulajdonszerző személyét sorolja a földműves vagy 

földművesnek nem minősülő tagállami, iiletőleg belföldi állampolgár kategóriába, és ezek 

mellett, de mégis megkülönböztetetten kezeli a közeli hozzátartozók viszonyát. Tény 

azonban, hogy az a tulajdonszerzési korlátozás, ami a szerző fél oldaláról közvetlen korlátként 

jelenik meg, az közvetett korlátozza az öröklési jog aktív tartalmának érvényesülését. A 

Földforgalmi tv. korlátozásainak oka a közérdek érvényesítése különböző célok 

megvalósítása érdekében. Ezek közül mindenekelőtt az Alaptörvény P) cikkét emeljük ki. E 

cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők 

és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 

kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A (2) bekezdésében 

pedig arról rendelkezik, hogy a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzésének, 

valamint hasznosításának (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és 

feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a családi 

gazdaságokra, továbbá a más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos 

törvény határozza meg. A természeti erőforrások mint a nemzeti közös örökségének védelme, 

fenntartása, megőrzése az állam és mindenki kötelezettsége, így közérdek. Ez pedig 

következik azokból a speciális tulajdonságokból, amelyekkel a termőföldek bírnak, 

nevezetesen, hogy a föld véges jószág, (a föld ugyanis mint természeti tárgy korlátozott 

mértékben áll rendelkezésre és nem szaporítható, mással sem helyettesíthető), 

nélkülözhetetlen, megújulóképes, különleges kockázatérzékenységű és alacsony 

nyereséghozamú.
25

 A Földforgalmi tv. preambulumában is találunk olyan közérdekű célokat, 

amelyek miatt a földforgalmi korlátozások megszülettek: élet- és versenyképes 

mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas méretű földbirtokok alakuljanak ki, a 

mezőgazdaságban a közepes méretű agrárüzemek terjedjenek el, a kis gazdaságok stabil 

működése és további fejlődése biztosított legyen; fenntartható földhasználattal járó 
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 24/2017. (X.10.) AB határozat {18} 
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 24/2017. (X.10.) AB határozat {23} 
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 35/1994. (VI. 24.) AB határozat Indokolás III. 2.  
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gazdálkodás feltételei kerüljenek előtérbe
26

. A földbirtokpolitikai irányelvek
27

 szintén 

meghatározóak, amelyek érvényesülése érdekében szabályoz a jogalkotó földforgalmi 

korlátozó eszközöket. 

Az Alaptörvény P) cikke miatt – a határozat alapjául szolgáló esetben – a tulajdonhoz és az 

örökléshez való jog korlátozható, állapítja meg az 24/2017. (X.10.) AB határozat.
28

 „Az, hogy 

tulajdonjogot termőföldön hogyan és milyen terjedelemben biztosít a jogrendszer, a 

tulajdonjog tartalmának a meghatározását jelenti, ami a jogalkotóra tartozó kérdés. A 

tulajdonhoz való jogba történő beavatkozás akkor minősülhet alkotmányjogi értelemben 

igazoltnak, ha a beavatkozást törvény írja elő, közérdekű célból történik, valamint a közösség 

érdekeinek biztosítása és az egyén alapvető jogainak védelme között egyensúlyi helyzetet 

teremt.”
29

 A földforgalmi korlátozások a Földforgalmi tv.-ben jelennek meg, így a 

megkövetelt jogforrási szint megfelelő, az Alaptörvény P) cikkében meghatározott 

közérdeken nyugodnak, és – különösen a földszerzés kulcsszereplőjének számító földműves 

státusz elérése – objektív körülményeken alapulnak. A mérték szerinti korlátozásokra „nincs 

alkotmányossági mérce.”
30

 

A 24/2017. (X.10.) AB határozat megszületése előtt a Földforgalmi tv. 34. § (3) bekezdése 

akként rendelkezett, hogy „a mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy az örökös 

szerzőképessége fennáll-e, és a végintézkedés nem eredményezi-e tulajdonszerzési korlátozás 

megsértését vagy megkerülését. A mezőgazdasági igazgatási szerv a döntését közli a 

közjegyzővel is. Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a 

tulajdonszerzés jóváhagyását, a végrendelet ezen rendelkezését érvénytelennek kell tekinteni.” 

A végrendeletek ezen részére vonatkozó érvénytelenség, mint egyedüli és kizárólagos 

jogkövetkezmény – az AB megállapítása szerint – nem tekinthető az elérni kívánt céllal 

arányos korlátozásnak, ezért ezt a rendelkezést megsemmisítette. Az AB szerint az 

érvénytelenség kimondásával a végrendeletben kedvezményezettnek jelölt személyek jogos 

várakozása, a passzív örökléshez való joga olyan mértékben sérül, amely az öröklési jogtól 

való megfosztásnak minősül, hiszen ha a végrendeleti örökös – a végrendelet ezen részének 

érvénytelensége miatt alkalmazott törvényes öröklés rendjére irányadó szabályok szerint nem 

örököl – a passzív értelemben vett öröklési jog teljesen elvonásra kerül és az egyetlen 

jogkövetkezmény – az érvénytelenség – alkalmazásával a szabályozás céljával nem 

indokolható hátrányokat okoz.  

Az AB megállapította tehát, hogy a tulajdonszerési korlátozások alapvetően nem ütköznek 

az Alaptörvénybe. Az AB határozat értelmében úgy tűnik, hogy amikor a konkrét 

szerzőképességi korlátot kellene alkalmazni konkrét öröklési esetben, akkor megállapítható a 

passzív örökléshez való jog teljeskörű elvonása (földműves státusz hiányában, a 

birtokmaximum elérése okán további földtulajdonszerzés kizártsága okán), és ezekre az 

esetekre az érvénytelenség, mint egyetlen jogkövetkezmény kimondásának 

                                                 
26

 Lásd: Földforgalmi tv. preambulum 
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 A nemzeti földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. § (3)  
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alaptörvényellenessége, mert az aránytalan beavatkozás a szabályozással elérni kívánt célhoz 

képest. Tény, hogy a 24/2017. (X.10.) AB határozat alapjául szolgáló tényállás szerint az 

írásbeli magánvégrendeletet a Földforgalmi tv. hatálybalépése előtt tette meg az örökhagyó, a 

halála viszont a Földforgalmi tv. hatálybalépése után következett be. Az idézett rendelkezés 

megsemmisítése azonban nemcsak a Földforgalmi tv. hatálybalépése előtt, hanem az az után 

tett végrendeletekre sem alkalmazandó. A szerzőképességi korlátozások élők közötti 

jogügyletekben is eredményezhetik azt, hogy az adott jogügylet alapján nem történhet meg 

tulajdonszerzés. Az általános tulajdonszerzési szabályok végintézkedés útján való 

tulajdonszerzésre történő alkalmazására a szerzőképesség teljes kizártsága miatt az 

Alkotmánybíróság jogalkotásra hívta fel a jogalkotót. A törvényhozásra tartozik, hogy az 

érintett végintézkedések kedvezményezettjei számára az alaptörvényellenes mulasztás 

feloldását milyen módon biztosítja. A mulasztás kiküszöböléséhez mindössze annyi 

szükséges, hogy végső soron a végrendeleti örökös az állammal szemben vagyoni 

megváltáshoz jusson. Kérdés, hogy ha a végrendeleti örökös nem szerezheti meg a föld 

tulajdonát, mert arra nézve szerzőképtelen és a végrendelet e részének helyébe a törvényes 

öröklés rendje lép, akkor a törvényes örökös öröklése esetén is részesülhet-e vagyoni 

kompenzációban a végrendeleti örökös, hiszen az állam törvényes öröklése csak abban az 

esetben merül fel, ha rajta kívül más törvényes örökös nincs, így az állam öröklése 

szükségképpen következik be? Az AB felvet – akár a vagyoni kompenzáció mellett is – 

alkalmazható megoldásokat,
31

 pl. megfelelő idő hagyása a végrendeleti örökös 

tulajdonszerzési akadályának elhárítására. Az ilyen típusú megoldásokkal kapcsolatban az a 

kérdés merülhet fel, hogy milyen viszonyban állnak az ipso iure öröklés elvével, amely szerint 

a „hagyaték az örökhagyó halála pillanatában, a halál tényénél fogva, minden további jogi 

tény nélkül az örökösökre száll át,”
32

 amelynek tételes jogi megfogalmazását a Ptk. 7:1. §-ban 

találjuk: Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre. 

A végrendeletek körében érdemes még megjegyezni azt, hogy a Földforgalmi tv. 

megsemmisített rendelkezése érvénytelenséget írt elő, míg a hagyatéki eljárási törvény 71. § 

(6) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján a hatósági bizonyítvány kiadását 

megtagadja, a közjegyző a végintézkedés ezzel ellentétes rendelkezését semmisnek tekinti; a 

hagyaték érintett része tekintetében a végrendeleti örökösre (…) való átszállás nem állapítható 

meg, illetve a hagyaték érintett része a végrendeleti örökösnek (…) ideiglenes hatállyal sem 

adható át. A Ptk. végrendeletek érvénytelenségére vonatkozó szabályai között azonban nem 

találunk semmisségre utaló rendelkezést. A Ptk. végrendelet érvénytelenségére vonatkozó 

szabályrendszere szerint a „végrendelet már a megalkotásakor valamilyen – a Ptk.-ban 

nevesített hibában szenved. Ezzel szemben az itt tárgyalt érvénytelenségi ok (semmisség) a 

hagyaték megszerzésének időpontjára vonatkozik. Ez pedig – bár a törvény erről nem szól – a 

Ptk. 7:1. §-ából következően az örökhagyó halálának időpontját jelenti. Az ipso iure öröklési 

rendszerben sem a mezőgazdasági igazgatási szerv, sem a közjegyző vagy a bíróság döntése 

nem függhet az örökösök státuszában (állampolgársága, foglalkozás stb.) vagy 
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birtokviszonyában utóbb bekövetkezett változásától.”
33

 A gyakorlatban, a hatósági jóváhagyás 

folyamatában azonban azt vizsgálja a mezőgazdasági igazgatási szerv – az ipso iure öröklési 

renddel összhangban –, hogy az örökhagyó halálának pillanatában van-e a végrendeletben 

örökösnek jelölt személynek öröklési szerzőképessége. Úgy tűnik, hogy a külön törvény 

alapján semmisnek megállapított végrendeleti rendelkezés „valójában” mégsem semmis, 

hiszen ahhoz mégis fűződik joghatás, mert a „hagyatékba tartozó földet illetően tehát a 

végrendeletet az örökhagyó akarata ellenére úgy kell tekinteni, hogy az örökhagyó a 

végrendeletével a hagyatékot nem merítette ki.”
34

 „A semmisség hatása az öröklésből való 

kieséssel esik egy tekintet alá. Az érintett örököst az adott hagyatékra nézve figyelmen kívül 

kell hagyni (…), úgy kell tekinteni, mintha a hagyaték megnyílta előtt elvesztette volna 

jogképességét. Erre az analógiára azért van szükség, mert a Ptk. eltérően a korábbi 

szabályozástól, a kiesési okokat zárt rendszerben sorolja fel. Valójában ezzel megnyílt a 

jogalkotó számára a szabadság, hogy külön törvényben, hatásában a kieséssel azonos 

tartalommal szabályozzon más, az öröklési szerzési képességet kizáró eseteket.”
35

 Konkrétan 

arról van szó, hogy az 1959-es Ptk. 600. § b) pontja szerint kiesett az öröklésből, aki a 

hagyatékot az öröklés megnyílásakor törvénynél fogva nem szerezheti meg, ezzel 

előrebocsátva, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem kizárólag a magánjogi kódex 

rendelkezései alapján lehet megítélni az öröklés kérdését, míg a Ptk. 7:4. §-ában ehhez 

hasonló rendelkezést nem tartalmaz, megnehezítve a Ptk. és más törvények öröklési jogi 

rendelkezéseinek értelmezését.  

 

5. Záró gondolatok 

 

Jelen dolgozatban a termőföldek végrendelet útján való öröklésére vonatkozó szabályozás 

néhány aspektusára kívántam rávilágítani. Bár az öröklési jog a magánjog legnagyobb 

állandóságát mutató része, ezt mutatja, hogy a Ptk. az 1959-es Ptk-hoz képest csak 

kifejezetten indokolt esetben eszközölt módosításokat az öröklési jogi szabályozásban. A 

dolgozatban ismertetett jogszabályhelyek és felvillantott problémákat látva – figyelembe véve 

a jogalkotó vagyoni kompenzációra vonatkozó jogalkotási kötelezettségét is – elmondható, 

hogy a termőföldek – elsősorban végintézkedés útján történő – öröklésére vonatkozó 

szabályok értelmezése nem jutott még nyugvópontra. 
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AGRICULTURAL AND FORESTRY LAND AND WILL 

 

This study attempts to examine the meaning of the freedom to dispose of property upon death 

according to civil and constitutional law. The study puts emphasis on the restrictions 

governed by public law in the field of agricultural and forestry land transactions which shall 

be applied if the will contains agricultural and forestry land. This paper takes into account the 

latest decision of the Hungarian Constitutional Court in connection with the Act CXXII of 

2013 on transaction in agricultural and forestry land and the transfer of agricultural and 

forestry land by will.  

 

 


