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IV. FEJEZET
A SZÓBELI VÉGRENDELET

AZ OLVASÓLECKE TÉMÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE
A) A SZÓBELI VÉGRENDELET LÉTEZÉSE
B) A SZÓBELI VÉGRENDELET ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI
C) A SZÓBELI VÉGRENDELET HATÁLYA - HATÁLYTALANNÁ
VÁLÁSA

Jelen oktatási segédanyag a kapcsolódó tananyagrészeket vázlatosan tekinti át,
a témakörre vonatkozó további részleteket ld.
a kötelező tananyagként szolgáló Könyvben.
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A) A SZÓBELI VÉGRENDELET LÉTEZÉSE
Csak kivételes jelleggel tehető!

A LÉTEZÉS törvényi – konjunktív – feltételei:
1. Aki életét fenyegető és olyan rendkívüli helyzetben van (PK 88.),
•

Váratlan hirtelenséggel fellépő okok:
– Kívülről ható tényező (pl. baleset, földrengés, árvíz, robbanás, veszélyes anyagok elszabadulása)
– Az Öh. személyében rejlő „belső élettani ok” (pl. szívroham).
– A rendkívüli veszélynek valóságosan (objektíven) kell fennállnia, a
végrendelkező gyakran téves feltevése ehhez nem elegendő.
– A fizikai és pszichikai állapotot egyaránt kell vizsgálni (mozgás és
írásképtelen állapot).

2. ami írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé.
•

Egészségi állapota kizárta a „legegyszerűbb formájú” pl. saját kezűleg leírt,
vagy „tollba mondott” végrendelet megalkotását, mert pl. nincs két írástudó
tanú.

•

Pl, hirtelen lebénult a keze, vagy erősen legyengült fizikai állapota okán nem
tudja megfogni a tollat, vagy leromlott egészségi állapota miatt a kézírása a
felismerhetetlenségig eltorzul.

•

Szóbeli végrendelet érvényes lehet abban az esetben is, ha készült egyidejűleg írásbeli magánvégrendelet, de az meghatározott alaki okból érvénytelen.
pl. ha az egyik tanú nem volt írástudó. Ez ugyanis arra utal, hogy írásbelit érvényesen valóban nem tudott volna tenni.

•

Ha viszont pl. csak a keltezés marad el az írásbeli magánvégrendeleten, akkor az „nem orvosolható” a szóbelivel, sőt a szóbeli sem lesz érvényes, hiszen volt lehetősége az örökhagyónak írásban végrendelkezni, csak hát az
alaki hibás lett.
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B) A SZÓBELI VÉGRENDELET ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI
AZ ÉRVÉNYESSÉG feltételei (konjunktív):
– A végrendelkező két tanú együttes jelenlétében,
– a tanúk által értett nyelven (jelnyelven),
– végakaratát egész terjedelemben szóban előadja (nem megfelelő, ha hozzá intézett kérdésekre válaszol) és
– kijelenti, hogy ez az ő végrendelete.
Tanú  ugyanazok a feltételek, amik az írásbeli végrendeletnél elvárások, DE nem
feltétel, hogy írástudó legyen.
A tanúkkal szembeni követelmények összefoglaltan:
– mindkét tanúnak értenie kell a végrendelkező nyelvét (jelnyelvet),
– tudniuk kell, hogy végrendelet tételénél tanúskodnak, vagyis ismerniük kell a
tanúkénti szerepüket, és a két tanúnak egymás tanúkénti minőségéről is tudnia
kell,
– ismerjék a végrendelet tartalmát, és arról közvetlenül a végrendelkezőtől szerezzenek tudomást,
– mindkettőjüknek meg kell jegyezniük, és kétség esetén bizonyítaniuk kell a végrendelet tartalmát,
– a tanúk vallomásából ki kell derülnie, hogy az adott nyilatkozat a végrendelkező
végrendelete, akkor is, ha ezt szó szerint nem mondta ki,
– képesek legyenek a végrendelkező személyazonosságának igazolására.

C) A SZÓBELI VÉGRENDELET HATÁLYA - HATÁLYTALANNÁ VÁLÁSA
HATÁLY - HATÁLYTALANSÁG
– Hatályban marad mindaddig, amíg az alapul szolgáló helyzet fennáll, illetve annak megszűnése után 30 napig.
– Akkor válik hatálytalanná, ha az alapul szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül 30 napon át nehézség nélkül alkothatott volna írásbeli végrendeletet az örökhagyó.
– A szóbeli végrendelet ez esetben automatikusan veszti hatályát.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Melyek a szóbeli végrendelet létezésének konjunktív feltételei?
Mondjon példákat az életét fenyegető rendkívüli helyzetre?
Mondjon példát mi miatt nem tudhat az örökhagyó írásbeli végrendeletet alkotni?
Melyek a szóbeli végrendelet érvényességi kritériumai?
Miben tér el a tanúkra vonatkozó szabályozás az írásbeli végrendelet tanújához képest?
6. Mikor válik hatálytalanná a szóbeli végrendelet?
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