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II. FEJEZET
A VÉGRENDELET ÉS FAJTÁI

AZ OLVASÓLECKE TÉMÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE
A) A VÉGRENDELET FOGALMA ÉS MINIMÁLIS KELLÉKEI
B) A VÉGRENDELET FAJTÁI

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 VÉGRENDELET FOGALMA ÉS MINIMÁLIS KELLÉKEI
Fogalma: az Öh. olyan egyoldalú nyilatkozata, amelyben vagyonáról, vagy annak egy
részéről halála esetére rendelkezik.
Az okirat végrendeleti jellegének (azaz jogdogmatikailag: létezésének) megállapításához az alábbiak szükségesek (ld. Ptk. + Pk. 85. sz.):

A

létező

végrendelet minimális követelményei:

1. az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és
2. külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.
A fenti feltételek

A közjegyző vagy bíró

konjunktívak.

hivatalból vizsgálja

ezek meglétét.

Bármelyik hiányában nemlétező végrendeletről van szó.
A végrendelet szót nem kell tartalmaznia az okiratnak (sem elnevezésében, sem a
szövegében) elegendő, ha tartalmából kitűnik a végrendeleti jelleg.

Nem törvényi kellék az örökösnevezés, lehet, hogy csak hagyományrendelést, vagy
kizárást, vagy kitagadást tartalmaz a végrendelet.
De, csak a temetésre vonatkozó kívánság önmagában nem minősül végrendeletnek!
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B) A VÉGRENDELET FAJTÁI
I. Közvégrendelet

II. Magánvégrendelet:
1) írásbeli magánvégrendelet:
a) holográf: az örökhagyó által saját kezűleg írja és aláírja

b) allográf: más által írt végrendelet +2 tanúval

c) közjegyzőnél letett írásbeli magánvégrendelet (nem kellenek tanúk)

2)

szóbeli végrendelet (kivételes!)
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Határozza meg a végrendelet fogalmát!
2. Melyek a létező végrendelet minimális követelményei?
3. Kell-e hivatkozni a végrendelet létezési feltételeinek hiányára?
4. Kell-e tartalmaznia a végrendeletnek a végrendelet szót?
5. Létezési feltétel-e az örökösnevezés?
6. Csoportosítsa a végrendelet fajtáit!
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