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I. FEJEZET
VÉGINTÉZKEDÉS ÉS VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS

AZ OLVASÓLECKE TÉMÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE
A) VÉGINTÉZKEDÉSI SZABADSÁG
B) A VÉGINTÉZKEDÉS FOGALMA ÉS FAJTÁI
C) VÉGINTÉZKEDÉSI KÉPESSÉG
D) A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS ELSŐBBSÉGE

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 VÉGINTÉZKEDÉSI SZABADSÁG
– A tulajdonos, örökhagyó joga, hogy halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet.



Ez a joga a dologi jogban szabályozott tulajdonosi részjogosítványok közül a
rendelkezési jogból fakad.
A rendelkezési jog korlátja a kötelesrész.

– A végintézkedéssel érintett vagyonra az Örökhagyó rendelkezési joga nem szűnik
meg, és nem is korlátozódik.


Bármikor, bárkinek akár visszterhesen, akár ingyenesen is elidegenítheti a végintézkedéssel érintett vagyontárgyakat
 Kivéve az öröklési szerződéssel lekötött vagyont, hiszen az visszterhes
szerződés.
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B) A VÉGINTÉZKEDÉS FOGALMA ÉS FAJTÁI
– Gyűjtőfogalom, melybe azon jogilag megengedett formák tartoznak, amelyekben
az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezhet.
– Fajtái:
– Végrendelet
– Öröklési szerződés
– Halál esetére szóló ajándékozás

C) VÉGINTÉZKEDÉSI KÉPESSÉG
– Legszemélyesebb jognyilatkozat, csak személyesen tehető!
– Teljes végintézkedési képessége csak a cselekvőképes személyeknek van.
– Cselekvőképtelen személy
– nem rendelkezik végintézkedési képességgel, végintézkedése semmis.
– Korlátozottan cselekvőképes személy (kiskorú vagy vagyoni nyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú)
– kizárólag közvégrendeletet tehet.
– Vak, írástudatlan, olvasásra, nevének aláírására képtelen állapotban lévő
személy
– Írásban csak közvégrendeletet, vagy
– Szóbeli végrendeletet tehet.
– Csökkentett látóképességű
– Tehet írásbeli magánvégrendeletet is (tehát bármilyen formában végrendelkezhet).
– Némák, süketnémák
– Szóbeli végrendeletet jelnyelven is tehetnek. (Írásbelit pedig valamennyi
változatban.)

D) A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS ELSŐBBSÉGE
– A jogutódlás rendjét elsősorban a végintézkedés határozza meg.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent a végintézkedési szabadság?
2. Határozza meg a végintézkedés fogalmát!
3. Milyen fajtái vannak a végintézkedésnek?
4. Mit jelent a végintézkedési képesség?
5. Részletezze a végintézkedési képesség egyes változatait!
6. Kik azok, akik csak közvégrendeletet tehetnek?
7. Kik azok, akik írásban csak közvégrendeletet tehetnek?
8. Mihez képest elsődleges a végintézkedésen alapuló öröklés?
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