Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A VÉGRENDELET
-

A jelenlegi Törvénykönyvben található és az új Törvénykönyv 1034-1085 cikkei
szabályozza;
Egy egyoldalú, személyes és visszavonható okirat, amely által egy személy, örökhagyó, , a
törvény által előírt formában,a hálála utáni időszakra vonatkozva rendelkezik;
Az örökségi vagyonra vagy annak egy részére vonatkozó rendelkezéseket, valamint az
örökös közvetlen vagy közvetett megjelölését tartalmazza; tartalmazhat az osztozkodásra
vonatkozó rendelkezéseket, az előző rendelkezések visszavonását, örökségből való
kizárást, végrendeleti végrehajtó megjelölését, a végrendeleti örökös és a törvényes
örökös részére előírt terhet és egyéb rendelkezést, amelyek az örökhagyó halála után
eredményeznek hatást.

Érvényességi feltételek – a végrendelet mint jogi okirat akkor érvényes, ha az
örökhagyó megkülönböztető képességgel rendelkezett, és a beleegyezése nem volt
fogyatékos,
- mint új elem a belegyezési hiba anyagában, az Új Törvénykönyv előírja, hogy a
megtévesztés maga után vonhatja a végrendelet érvénytelenítését, még akkor is ha a
fondorlatos műveleteket nem a végrendelet rendelkezéseinek kedvezményezője követte el, és
azokról annak nem is volt tudomása;
A végrendelet bizonyitéka- a végrendelet formája érvényessége és tartalma
akármilyen bizonyítási eszközzel bizonyítható, amikor a végrendelet egy véletlen esetben
vagy ”vis major” esetén, vagy egy harmadik személy tetteivel, vagy az örökhagyó halála után,
vagy annak élete idejében elveszett, anélkül hogy annak tudatában volt a végrendelet eltűnése.

A végrendelet formái
Rendes végrendelet
- saját kezűleg írt – az örökhagyó maga által írt, és aláírt végrendelet
- hiteles – közjegyző által vagy az álam által megnevezett egy más közigazgatási
hatóság által hitelesített végrendelet
Kiváltságos végrendelet – különleges helyzetben jöhet létre, kötelezően két tanú
jelenlétében - katasztrófa, járvány, háború idején, vagy egyéb más hasonló
rendkívüli helyzetben, olyan alkalommal amikor az örökhagyó hajón, repülőn
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tartózkodik, katona vagy kórházban beutalt beteg esetén, ahova a közjegyző
belépése tilos.
- hatályát veszti 15 napon belül, attól a naptól számítva amikor a rendelkező egy
rendes végrendeletet írhatott volna meg.
Letétbe helyezett értékek és összegek végrendelete- A speciális intézetekbe
letétbe helyezett pénzösszegek és értékekre, vagy érték címekre vonatkozó
végrendeleti rendelkezések érvényesek az ilyen intézetekre alkalmazható
különleges törvények által előírt feltételek betartásával.
- Az új Polgári Törvénykönyvből ki lett vonva a misztikus és titkos végrendelet;
- Ami az írásbeli magánvégrendeletet illeti, az új rendelkezés előírja, hogy az
írásbeli magánvégrendelet végrehajtása előtt, azt közjegyzőnél letétbe kell helyezni záradék
láttamozása céljából;
A kölcsönös végrendelet – Kölcsönös végrendelet az a közös végrendeletbe

foglalt végintézkedés, amelyben két vagy több végrendelkező egymást kölcsönösen,
vagy harmadik személyt örökösükké nevezik – Az új Polgári Törvénykönyv tiltja az
ilyen formában megírt végrendeletet, a semmiség terhe alatt.
A kizárás az örökségből – lehet közvetlen vagy közvetett
A kizárás az örökségből – szankció, amelynek érvényessége az aktuális doktrínában
és joggyakorlatban elismert, alkalmazva az új Polgári Törvénykönyv 1009 cikkét, az öröklési
jogból eltűnik, amely szerint az öröklési előírások amelyek által egy ilyen szankció lenne
kirendelve, ezek íratlan előírások.

Különleges cselekvési képtelenségek
- Mint a régi Polgári Törvénykönyvbe, érvényteleníthető az orvosok, gyógyszerészek vagy
más személyek részére megtett, közvetlen vagy közvetett ajándékozás, akik a rendelkező
halálát okozó betegségét kezelték, papok vagy más személyek részére akik a halálát okozó
betegsége idején keresztény segélynyújtást biztosítottak részére.
- Első bemutatás, az új Polgári Törvénykönyv szabályozza egyes különleges
cselekvési képtelenséget és előírja hogy érvényteleníthetők a végrendelést hitelesítő
közjegyző, a hitelesítés alkalmával résztvevő tolmács és tanúk, valamint a kiváltságos
végrendelet keretében résztvevő ügynökök, a végrendeletet megszerkesztéséhez segélynyújtó
személyek javára rendelt hagyaték.

Az utóörökös nevezése Az utóörökös nevezése – az a rendelkezés amely által egy személy, az ingyenes
részeltetés tárgyát képező javak kezelésére megnevezett, és azokat harmadik személy, a
rendelő által megjelölt utóörökös részére átruházza.
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- Az új rendelkezés a hagyaték anyagában megengedi az utóörökös nevezését, ez jelenleg nem
engedett, a semmiség terhe alatt.

A végrendelet visszavonása
- Mint újdonság, előírja hogy szükségessé vált a végrendeletet visszavonó hiteles okirat
valamint egy rendeletet visszavonó visszavonás bejegyzése az elektronikus formában vezetett
Országos Közjegyzői regiszterbe.

Hagyaték – egy végrendeleti rendelkezés amely egy vagy több személy részére hivatást
biztosit az egész örökségre (egyetemes hagyaték) vagy az örökség egy részére (általános
hagyomány); akármilyen hagyomány amely nem egyetemes vagy nem általános az részleges.
A hagyaték hatálya
- a végrendeleti örökös jogosult az örökség gyümölcseire az öröklés megnyíltása
napjától, vagy attól a naptól kezdve amikor a hagyaték részére hatályt kelt, kivéve amikor az
aki a hagyaték tárgyát képező javakat birtokolta jóhiszemű volt;
- egy részleges jogcímmel rendelkező végrendeleti örökös egy bizonyos egyéni
vagyonra, a hagyaték megnyíltával megszerzi a tulajdont;
- egy részleges címmel rendelkező végrendeleti örököst az örökségre vonatkozóan
kötelezettség terheli;
- ha a végrendeleti örökös a hagyatékához tartozó kötelezettséget nem teljesíti,
felszabadulhat, anélkul hogy meghaldná a javak értéket, amennyiben a teher
kedvezményezőjének a javakat átadja vagy annak értékét kifizeti;
- hagyomány néven meghagyott javak és a terhek értékét az öröklés megnyíltakor
kell meghatározni;
- egyes dolgok hagyományosát illető javakat a tartozékaival kell átadni amelyek, az
öröklés megnyíltakor lévő állapotában;
- a hagyaték magában foglalja a kártérítési jogot, ha a végrendelet megírása után a
javat egy harmadik személy megrongálja;
- amennyiben a végrendelet megírása után, a hagyomány hozzáillesztés, egyedi munka,
vagy hozzáadott munkák vagy más javak megszerzése által minőségi, mennyiségi vagy értéki
növelésben részesült, ellenbizonyítékig, a javat teljes egészében vagy az eredményezett
formában kell vélelmezni;
- ha a hagyomány meghaladja az örökség nettó aktíváját, azt a túlhaladás mértékével
kell csökkenteni; feltételezve hogy valamelyik hagyomány végrehajtása alkalmával nem volt
ismeretes az örökség tartozásai vagy terhei, az öröklők, hitelezők, vagy más érdekelt személy
a kifizetett hagyományostól, a hagyomány csökkenése mértékével, azok visszatérítését
igényelhetik.

A hagyaték hatályai
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1. Életjáradéki vagy tartási kötelezettségi hagyomány – amikor a hagyomány tárgya
az életjáradék vagy tartási kötelezettség, ezek végrehajtása az öröklés megnyíltásától
kötelező.
2. Alternativ hagyomány - amikor az örökhagyó vagy az egyik vagy a másik dolgot
hagyott a hagyományosnak, a választás joga a meghagyást végrehajtó személyt illeti, ha a
örökhagyó a ezt a jogosultságot nem a végrendeleti örökösnek vagy egy harmadik
személynek adományozta.
3. Más személy dolga hagyomány – amikor egy részleges hagyomány tárgyát képező
egyéni dolog más személy birtoka és az öröklés megnyílta napján nem tartozik annak a
vagyonához, a következő hatást keltik :
- ha a végrendelet kiállitása napján, az örökhagyónak nem volt tudomása, hogy
az illető dolog nem a tulajdona, a hagyomány érvényteleníthető,
- ha az örökhagyónak tudomása volt arról hogy a dolog nem a tulajdona, a
hagyomány végrehajtásával terhelt köteles választani, hogy a dolgot vagy természetben vagy
annak az öröklés megnyíltakor értékét visszaadni,
4. Kötött hagyomány - egy részleges hagyomány kötött vélelmezett, amikor az
örökhagyó, ugyanaz végrendeletben, egy egyedi vagy általánosan meghatározott javat több
hagyományosnak, részleges címen, anélkül hogy mindegyik részét megjelölje,
- ha valamelyik hagyományos nem vállalja vagy nem tudja vállalni a hagyományt, az
őt illető része a többi hagyományost illeti, a rendelkezés akkor is alkalmazható amikor a
kötött hagyomány tárgyat egy felosztott tulajdonjog képezi.
A hagyomány visszavonása
A visszavonás önkéntes vagy bírósági lehet.
A bírósági visszavonás igényelhető amikor az örökhagyó által megnevezett a
kötelezettségét ok nélkül, nem teljesíti vagy pedig hálátlanság miatt.
A hálátlanság miatt kért bírósági visszavonás az alábbi esetekben igényelhető:
- ha a hagyományozó az örökhagyó, ahhoz közeli személy életére tört, vagy tudván
arról hogy másnak szándékában áll az örökhagyó életére törni, azt nem tájékoztatta,
- ha a hagyományozó az örökhagyó sérelmére kegyetlen, bántalmas vagy

súlyosnak minősülő bűncselekményt követett el.
A végrendelet hatálytalanná váltása
A végrendelet hatálytalanná válik (hatály nélkül) a következő esetekben:
- a hagyományos a hagyaték menyíltakor már nincs életbe;
- a hagyományos a hagyaték megnyíltakor képtelen a hagyatékot elfogadni;
- a hagyományos érdemtelen;
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- a hagyományos a hagyatékról lemond;
- a hagyományos életét veszti a hagyományt megható felfüggesztő feltétel teljesítése
előtt, ha ennek teljes személyes jellege volt;
- a hagyomány tárgyát képező részleges című dolog, az örökhagyó élete folyamán
vagy a hagyományt megható felfüggesztő feltétel teljesítése előtt, az örökhagyó akaratától
függetlenul teljesen elveszett.
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