
Pótlap a 

Polgári törvénykönyv
című, 2022. augusztus 17-én lezárt kiadványához

A pótlap a könyvben szereplő jogszabályok a lezárásig kihirdetett, 2023. július 1-ig
hatályba lépő módosításait tartalmazza

Lezárva: 2023. január 23.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvény-
könyvről

A Ptk. 2023. január 1-i módosításai

Megállapította  a 2022.  évi  LV. törvény
144. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Ptk.  4:181.  (3) A kapcsolattartásra vo-
natkozó  határozatban  rendelkezni  kell  a
kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamá-
ról, folyamatos vagy időszakos voltáról, ar-
ról, hogy felügyelt kapcsolattartásra kerül-e
sor, a gyermek átadásának és visszaadásá-
nak helyéről, idejéről és módjáról, továbbá
a gyermek személyes okmányai átadásáról
és visszaadásáról, valamint a kapcsolattar-
tás elmaradására vonatkozó értesítési köte-
lezettségről  és  az  elmaradt  kapcsolattartás
pótlásáról.

A Ptk. 6:20 § (1) és (5) bekezdését érintő
módosítás 2025. január 1.  napján lép ha-
tályba.

A Ptk.  könyvben  jelzett  további  2023.
január 1-i módosításai változatlan szöveg-
gel hatályba lépnek.

A Ptk. 2023. február 1-i módosításai

A Ptk. könyvben szereplő 2023. február
1-i módosításai 2024. február 1-én lépnek
hatályba.

A Ptk. 2023. július 1-i módosításai

A címet  megállapította  a 2022.  évi  LI.
törvény 21. §-a. Hatályos 2023.07.01.

XI. CÍM
AZ ÁLLAM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT

MINT TÖRVÉNYES ÖRÖKÖS

7:74. § [Az állam szükségképpeni törvé-
nyes  öröklése  és  az  önkormányzat  törvé-
nyes öröklése]

(1) Más örökös hiányában - ideértve azt
is, ha a települési önkormányzat mint törvé-
nyes örökös az örökséget visszautasítja - az
állam a törvényes örökös.

(2) Az államot mint törvényes örököst az
örökség visszautasításának joga  nem illeti
meg.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az örök-
hagyó  tulajdonát  képező  belföldi  ingatlan
esetében más örökös hiányában - ide nem
értve, ha az örökhagyónak az örökség visz-
szautasítása folytán nincs más örököse - az
ingatlan fekvése  szerinti  települési  önkor-
mányzat a törvényes örökös.

(4)  A (3)  bekezdés szerinti  öröklés  alá
esik az ingatlanon található azon ingó do-
log  is,  amely  az  örökhagyó  tulajdonában
állt halálakor.

(5)  Nem  esik  a  (3)  bekezdés  szerinti
öröklés  alá  azon  ingatlan,  amelynek  bár-
mely alrészlete  állami  tulajdonba kerülése
esetén a nemzeti földalapról szóló törvény
hatálya alá tartozna, vagy gazdaságnak mi-
nősülő dologösszesség részét képezi.

A Ptk.  könyvben  jelzett  további  2023.
július 1-i  módosításai változatlan szöveg-
gel hatályba lépnek.
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2013. évi CLXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény hatálybalépésével össze-

függő átmeneti és felhatalmazó rendelke-
zésekről

A Ptké. 2023. január 1-i módosításai

Beiktatta a 2022. évi LV. törvény 146. §-
a. Hatályos 2023.01.01.

37/B. § A Ptk.-nak az egyes igazságügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2022.
évi LV. törvénnyel módosított 4:181. § (3)
bekezdését a 2023. január 1-jén folyamat-
ban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A Ptké. 2023. február 1-i módosításai

A Ptké. könyvben szereplő 2023. febru-
ár 1-i módosításai 2024. február 1-én lép-
nek hatályba.

A Ptké. 2023. július 1-i módosításai

Az alcímet beiktatta a 2022. évi LI. tör-
vény 22. §-a. Hatályos 2023.01.01.

28/A. Az állam és az önkormányzat mint
törvényes örökös

(A Ptk. 7:74. §-ához)
64/A. §  A Ptk.-nak az állami vagyonnal

való gazdálkodás hatékonyságának növelése
érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő
törvények módosításáról szóló 2022. évi LI.
törvénnyel módosított 7:74. §-át a 2023. júli-
us 1-jén vagy azt követően megnyíló öröklés
vonatkozásában kell alkalmazni.

2013. évi CLXXIV. törvény
a szomszédjogok és a tulajdonjog korlá-

tainak különös szabályairól

Nem változott.

2013. évi CLXXV. törvény
a gondnokoltak és az előzetes jognyilat-

kozatok nyilvántartásáról

2022. november 1-i módosítások

A törvény  könyvben  jelzett  2022.  no-
vember  1-es  módosításai  változatlan  szö-
veggel hatályba lépnek.

2023. január 1-i módosítások

A törvény könyvben jelzett 2023. január
1-es módosításai változatlan szöveggel ha-
tályba lépnek. További módosítás:

Beiktatta a 2022. évi LV. törvény 145. §-
a. Hatályos 2023.01.01.

6. § (2) n) az adóhatóság az eljárása so-
rán az adózó vagy az eljárás egyéb résztve-
vője eljárási képessége fennállásának vagy
hiányának megállapításához a 3. § (1) be-
kezdés a) pont aa)-ae) alpontjában és b)-e)
pontjában szereplő adatokat.

2023. február 1-i módosítások

A törvény könyvben jelzett 2023. febru-
ár  1-i  módosításai  változatlan  szöveggel
hatályba lépnek. 

2013. évi CLXXVI. törvény
egyes jogi személyek átalakulásáról,

egyesüléséről, szétválásáról

Nem változott.
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