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Bevezetés 

 
Magyarországon a végrendelkezés önmagában elenyésző mértékelt ölt, aki pedig rögzítené 
végakaratát, nincs tisztában a végrendelkezés szabályaival, így az elkészült végrendeletek még 
tovább rontják az eredményesség összképét.  
 
Egy közjegyzői nem reprezentatív online felmérés szerint: 
 

✓ A magyarok 90%-nak nincs végrendelete; 
 

✓ Budapesten 10 végrendeletből 9-et megtámadnak; 
 

✓ A házilag készített végrendeletek ¾ -e érvénytelen; 
 

✓ Ebben a pillanatban is kb. 300.000 db végrendelet hever valamilyen fiók mélyén úgy hogy 
legtöbbjük soha nem kerül elő, vagy ha rossz örökös kezébe kerül, azonnal megsemmisül. 
 

Sok a tévhit a szóbeli végrendelkezéssel és az öröklésből való kitagadással kapcsolatban is, a 
félreértések pedig gyakran vezetnek pereskedéshez az örökösök között.  
 
Az egyik leggyakoribb téves elképzelés a szóbeli végrendelethez kapcsolódik: a magyarok 
kétharmada szerint a szóban tett ígéret egyenértékű az írásba foglalt végakarattal, de ez nem így 
van! 
 
A Polgári Törvénykönyv szerint szóban végrendelkezni csak speciális esetekben lehetséges, ha  
 

✓ az örökhagyó az életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli 
végrendelet tételét nem teszi lehetővé; 
 

✓ végig jelen van legalább két tanú, akik egybehangzóan igazolják a vészhelyzetet, és az 
örökhagyó kétségbevonhatatlan végakaratát. 

 
A legtöbb probléma ezek hiányából ered: 
 

✓ nem minősül olyan rendkívülinek a vészhelyzetnek, hogy az örökhagyó ne tudná papírra 
vetni gondolatait; 
 

✓ nincs ott végig két tanú; 
 

✓ vagy a tanúk különbözően emlékeznek a végrendelkezés részleteire. 
 
Emiatt ha maradandót szeretnénk alkotni, akkor mindenképpen írásban kell végrendelkeznünk. 
 
Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy a végrendelet olyan mint az egylövető pisztoly: csak 
egy lövésünk van, és azt is csak akkor tudjuk elsütni, ha profin karbantartott és megfelelően 
megtöltött fegyverünk van! 
A végrendelet készítése során pontosan ismernünk kell azokat az anyagi és alaki szabályokat, 
amelyek elengedhetetlenek a szabályos végintézkedéshez. 
 
Nem nélkülözhető a jogszabályok ismerete, ne higgyünk a szóbeszédnek, járjunk alaposan utána 
annak, hogy amiről rendelkezünk jogilag is megállja a helyét. 
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A magyarok közel 60%-a például ilyen szóbeszédeknek köszönhetően azt gondolja, hogy az 
öröklésből való kizárás, egyenlő a kitagadással. 
 
A valós jogi helyzet ugyanakkor az, hogy  
 

✓ érvényes kizárás esetén a törvényes örökösök meghatározott körét megilleti a kötelesrész,  
 

✓ ami a kitagadott felet nem, de cserébe a kitagadásnak törvényben rögzített, szigorú 
feltételei vannak. 

 
Ennél is nagyobb számban a lakosság arról sem tudott, hogy az elejétől a végéig saját kezűleg 
végrendelet tanúk nélkül is elfogadható.  
 
Ehhez persze szintén be kell tartanunk néhány szabályt, és a kézírásunknak egyértelműen 
felismerhetőnek és azonosíthatónak kell lennie (ami idős korban, vagy ha régen nem írtunk kézzel, 
csak géppel nem is olyan egyértelmű) hiszen kétség esetén a hoppon maradt örökösök azonnal 
megtámadják a végrendeletünket. 
 
Ha úgy gondoljuk, hogy vagyunk olyan bátrak, hogy szakértő bevonása nélkül válasszuk ki a 
megfelelő kaliberű fegyvert és magunk gondoskodunk a megtöltéséről, karbantartásáról, akkor 
figyelmesen végig kell olvasnunk a most következő anyagot, és lépésről – lépésre be kell tartanunk 
az abban írt instrukciókat! 
 
Ha menet közben arra jönnénk rá, hogy mégsem vagyunk kellően biztosak a dolgunkban, ne 
habozzunk szakértőkhöz fordulni, akik válaszolnak minden kérdésünkre, segítenek megtervezni a 
végintézkedési struktúrát és megalkotni a megtámadhatatlan végrendeletet, vagy elkészíteni a 
végakaratunkhoz sokkal jobban passzoló alternatív végintézkedési okiratokat, mint a halál estére 
szóló ajándékozást, vagy az örökösödési szerződést, vagy abban segítenek, hogy a végrendeletünk 
a hagyatéki eljárás során biztosan és időben előkerüljön. 
 
Ebben az esetben  
 

✓ forduljon az Ön által kiválasztott közjegyzőhöz; 
 

✓ forduljon megfelelő jártassággal rendelkező ügyvédhez; 
 

✓ vagy bátran írjon nekünk a vegrendelet@dhg.hu e-mail címre, foglaljon akár személyes, 
telefonos, vagy online konzultációs időpontot honlapunkon a www.vegrendelet.net 
oldalon, illetve hívja a +36 1 301 04 06 számot! 

 

Hogyan kezdjünk neki? 

 
A végintézkedések megtervezéséhez alapos felkészülés és tervezés kell.  
 
Elsőként tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: 
 

✓ Élő koromban szeretném bebiztosítani a végakaratomat és szeretném végig nézni, hogy 
javaim még halálom előtt az általam óhajtott helyekre kerüljenek? 
 

mailto:vegrendelet@dhg.hu
http://www.vegrendelet.net/
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✓ Olyan okiratokat szeretnék készíteni, amelyek halálom esetén lépnek hatályba és 
garantáltan biztosítják, hogy az örököseim nem osztoznak a hagyatéki terheken? 

 
Ha a válasz bármelyik kérdésre igen, akkor ne is kísérletezzünk a végrendelettel, mert az 
alkalmatlan erre a célra. 
 
Ha megfelelőnek tartjuk azt, hogy egy okiratban rendelkezünk a végakaratunkról, azzal, hogy 
tudomásul vesszük, a meg nem nevezett törvényes örökösök kötelesrészre tarthatnak igényt, és a 
hagyaték terheiért is felelni fognak, akkor megfelelő lesz nekünk a végrendelet készítése is. 
 
Hogy megfelelően tudjunk dönteni, nézzük meg, hogy mi is az a kötelesrész, és a hozzá tartozó 
többi alapfogalom? 
 

A kötelesrész lehetséges jogosultjai: 

 
✓ az örökhagyó gyermekei és további leszármazói, 

 
✓ az örökhagyó házastársa (bejegyzett élettársa), 

 
✓ az örökhagyó szülei (amennyiben nincs leszármazó vagy nem örökölhet). 

 

A kötelesrész alapja: 

 
✓ a hagyaték tiszta értéke, valamint 

 
✓ az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta 

értéke. Az élők közötti ingyenes adomány leggyakoribb esete az ajándékozás, de ide 
tartozhat bármilyen más adomány, amelyért az örökhagyó nem kapott ellenszolgáltatást. 

 

A hagyaték tiszta értéke:  

 
✓ az örökhagyó vagyonában lévő pozitív vagyon (pénz, ingatlan, ingóságok stb.)  

 
✓ és a hagyatéki tartozások különbözete.  

 

Hagyatéki tartozások többek között:  

 
✓ az örökhagyó tartozásai,  

 
✓ a temetési költségek. 

 

Nem tartoznak a kötelesrész alapjához: 

 
✓ azok az ingyenes adományok, amelyeket az örökhagyó a halálát megelőző 10 (Tíz) évnél 

régebben adott, 
 

✓ az az adomány, amelyet az örökhagyó a kötelesrészre való jogosultságot létrehozó 
kapcsolat keletkezését megelőzően juttatott. Például a házasságkötés előtt juttatott 
adomány a házastárs kötelesrészének alapjába nem számít bele, 
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✓ a szokásos mértéket meg nem haladó ajándék vagy más ingyenes adomány értéke, 
 

✓ a házastárs vagy az élettárs, illetve a leszármazó részére nyújtott tartás értéke, 
 

✓ az arra rászoruló más személynek ingyenesen nyújtott tartás értéke a létfenntartáshoz 
szükséges mértékig. 

 

A kötelesrész mértéke: 

 
Amikor a fentiek szerint meghatároztuk a kötelesrész alapját, jöhet a matek:  
 

✓ A kötelesrészre jogosultat annak harmada illeti meg,  
 

✓ ami neki – a kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna.  
 
Ha kellően elszántak vagyunk, nekikezdhetünk a végrendelet megtervezéséhez. 
 

A végrendelet megtervezése 

 
A jó végrendeletet nem csapjuk össze, mint egy bevásárlólistát, mert lehet, hogy menet közben 
már nem biztos, hogy tudunk új tételeket hozzáírni, vagy ha mégis, kezdhetjük az egész okirat 
szerkesztését elölről. 
 
Fontos, hogy teremtsünk magunk körül békés hangulatot, nyugodt körülményeket hogy végig 
tudjuk gondolni az alábbiakat: 
 

Mi kerülhet a végrendeletbe? 

 
A Ptk. a végrendelkezés szabadságát garantálja, így bármit rögzíthetünk. A végrendeletbe 
feltételeket is szabhatunk az örökösöknek, de azok betartása rájuk nézve jogilag nem kötelező. 
 
Fontos tudnia, hogy végrendelkezni nemcsak a teljes vagyonról, hanem annak egy részéről is lehet.  
 
Tehát, ha valaki csak az ingatlanokról, vagy éppen a Családi ezüstről szeretne rendelkezni, de a 
többi vagyontárggyal kapcsolatban megfelel neki a törvényes öröklés rendje, ezt is megteheti. 
 
Arra az esetre, ha az örökös az öröklésből kiesne, Ön helyettes személyt is nevezhet örökössé. 
 
Ha elvakult állatbarát, jó ha tisztában van vele, hogy a magyar törvények nem engedik, hogy házi 
kedvenc örökölhessen! 
 

Mekkora a vagyonom? 

 
Végrendelkezés előtt mindenképpen érdemes átgondolni, mekkora is a tényleges vagyona, amiről 
rendelkezhet.  
 
Vagyonába beletartozik minden, amit birtokol:  
 

✓ ingatlan,  
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✓ gépkocsi,  
 

✓ személyes tárgyak  
 

✓ készpénz, bankszámlapénz,  
 

✓ értékpapírok,  
 

✓ vagyoni értékű jogok: szerzői jogok, társasági üzletrészek, bérleti jogok, használati jogok, 
stb.  

 
Ezekből le kell vonnia az összes adósságát, amely lehet jelzálog, hitel, folyószámlahitel, kölcsön 
vagy bármely szerződésen alapuló le nem járt fizetési kötelezettség. 
 
Fontos tudnia, hogy amennyiben a végrendelet megírása után új vagyonhoz jutna, akkor arra nem 
vonatozik a korábbi végrendelet.  
 
Ebben az esetben két választása van: 
 

✓ vagy új végrendeletet kell írnia és belefoglalni az új vagyontárgyat,  
 

✓ vagy a kimaradt vagyonra a törvényes öröklés szabályai lesznek érvényesek. 
 

Hogyan kívánja elosztani a vagyonát? 

 
Életünkben a hozzátartozók, barátok, ismerősök sokféleképpen viszonyultak hozzánk, végig kell 
gondolni, hogy jelenlegi életszakaszunkban ki, vagy kik felé billen a jobban a mérleg nyelve, és kik 
azok, akiket mindenképpen támogatni szeretnék, és kik azok akik vonatkozásában biztosan nem 
szeretném hogy részesedjenek a vagyonomból. 
 
Nézzük végig a kizárási - kitagadási lehetőségeket: 
 

Kizárás: 

 
✓ A kizárás azt jelenti, hogy a végrendeletben nem említett, vagy a végrendeletben kizárt 

örökösünk csak és kizárólag a törvény által meghatározott kötelesrészre tarthat igényt; 
 

✓ A kizárás megtörténhet hallgatólagosan is un. mellőzéssel, azaz a törvényes örökös helyett 
más személy örökössé nevezésével;  
 

✓ Az örököst bármilyen okból ki lehet zárni, indokolni sem kell, persze ha indokolni 
szeretnénk, minden további nélkül megtehetjük; 

 

Kitagadás: 

 
✓ A kitagadott örökösnek semmi, még a kötelesrész sem jár; 

 
✓ A kitagadásnak pontosan meghatározott törvényi feltételei vannak,  

 
✓ egy (vagy több) családi vita nem elegendő ok arra, hogy a törvényes örököst a 

kötelesrésztől is megfosszuk;  
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✓ Kitagadásról akkor beszélünk, ha a végintézkedés tényszerűen tartalmazza, hogy az 

érintett örökös a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) szereplő mely ok alapján kerül kitagadásra.  
 

Példák a kitagadásra: 

 
✓ aki az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; 

 
✓ aki az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; 

 
✓ aki az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört vagy 

sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; 
 

✓ aki az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan 
megsértette; 
 

✓ aki erkölcstelen életmódot folytat; 
 

✓ akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek - a büntetését még nem töltötte ki; 
 

✓ aki a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna 
rá. 
 

✓ A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt 
is kitagadhatja. 
 

✓ A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely 
a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot. 
 

✓ Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása miatt 
kitagadhatja. 
 

Fontos tudnia azt, hogy  
 

✓ Ha a kitagadás okát az örökhagyó végintézkedése előtt megbocsátotta, a kitagadás 
érvénytelen, és az örökös kötelesrészre tarthat igényt. 
 

✓ Ha a kitagadás okát az örökhagyó a végintézkedése után megbocsátotta, a kitagadás a 
végintézkedés visszavonása nélkül hatálytalanná válik. 

 
Ha bizonytalan abban, hogy a méltatlan magatartás, vagy annak megbocsátási körülményei elérik-
e azt a szintet, ami a kitagadást valószínűsítheti: 
 

✓ forduljon az Ön által kiválasztott közjegyzőhöz; 
 

✓ forduljon megfelelő jártassággal rendelkező ügyvédhez; 
 

✓ vagy bátran írjon nekünk a vegrendelet@dhg.hu e-mail címre, foglaljon akár személyes, 
telefonos, vagy online konzultációs időpontot honlapunkon a www.vegrendelet.net 
oldalon, illetve hívja a +36 1 301 04 06 számot! 

 

mailto:vegrendelet@dhg.hu
http://www.vegrendelet.net/
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Kik játszottak fontos szerepet az életemben? 

 
Miután gondoskodott a családjáról és a barátairól, dönthet úgy, hogy kisebb-nagyobb adományt 
ad egy Önhöz közel álló jótékonysági szervezet számára.  
 
Tegye fel magának ezeket a kérdéseket: 
 

✓ Van olyan alapítvány, amely segített Önnek vagy egy szeretteinek?  
 

✓ Mely ügyek fontosak az Ön számára? 
 
Azáltal, hogy a végrendeletében is gondol a szívéhez közel álló szervezetre, biztosítani tudja 
munkájukat, és az általuk szolgált jó cél érvényesülését a jövőben is. 
 
Ha úgy dönt, hogy szívesen támogatna egy jó ügyet (pl. az S.O.S Gyermekfalvak munkáját), 
érdemes megkeresnie az érintett alapítványt, hogy mi jelent valódi segítséget számukra. Sok 
szervezetnek ugyanis a tárgyi adományok, ingatlanok csak terhet jelentenek, nehezen tudják 
hasznosítani.  
 
Ha mindent végig gondoltunk, vegyünk elő tollat, papírt és készítsünk vázlatot, és ha minden tiszta, 
jöhet a végrendelet végső formába öntése. 
 

A végrendelet megírása 

 
A végrendelet megtámadhatatlansága elsősorban az alaki (formai) követelményein múlik. 
 
Nézzük, hogy az otthon elkészíthető végrendeletnek milyen fajtái vannak: 
 

1. Holográf végrendelet: 

 
Amikor a végrendeletet teljes egészében (az első betűtől az utolsóig, beleértve a lapszámozást és 
a keltezést) az örökhagyó maga írja és aláírja. 
 
Ebben az esetben nincs szükség tanúkra sem. 
 

2. Allográf végrendelet:  

 
Amikor a végrendeletet géppel írjuk, vagy azt más jegyzi le kézzel vagy géppel.  
 
Ezt a fajta végrendeletet az örökhagyónak két tanú jelenlétében kell aláírnia, vagy a két tanú előtt 
az aláírását magáénak el kell ismernie. 
 
Formai követelmények mind a két végrendelet típusnál: 
 

✓ olyan nyelven készíthet írásbeli végrendeletet, amilyen nyelven képes megérteni, azaz írni 
és olvasni tudja az adott nyelvet. Több nyelv ismerete esetén is érdemes az anyanyelvnél, 
vagy a legjobban beszélt nyelvnél maradnia; 
 

✓ Közérthetőnek kell lennie a tartalomnak, tehát a kódolva, szimbólumokat használva, vagy 
gyorsírással lejegyzett végakarat nem lesz elfogadható. 
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✓ Célszerű (bár nem kötelező) azzal kezdeni, hogy a lap tetejére felírjuk: VÉGRENDELET 

 
✓ Feltétlenül javasoljuk ezzel kezdeni: Alulírott XY halálom esetére az alábbiakról 

rendelkezem 
 

✓ Saját kezűleg kell aláírni a végrendeletet. A végrendelkező személyazonosságának 
egyértelműnek kell lenni az aláírásból, így a teljes név aláírása a célszerű. Ha az aláírásunk 
olvashatatlan, akkor célszerű alá-fölé-mellé írni olvashatóan is a nevünket; 
 

✓ Ha végrendeletünk több különálló oldalból áll, akkor minden oldalt (tehát nem csak a 
lapokat, hanem ha minden oldalra írtunk, akkor minden oldalt) számozni kell, és minden 
oldalt alá kell írni! 
 

✓ Az allogfráf végrendeletnél minden oldalt a tanúknak is alá kell írniuk. 
 

✓ Ezt követően jöhet az érdemi rész, kinek milyen vagyonelemet szeretnék juttatni, kit miért 
tagadok ki, stb. 
 

✓ A végrendelet tartalmára, megfogalmazására nincs formai követelmény, saját szavakkal 
meg lehet tenni, de javasoljuk, hogy a könnyebb azonosíthatóság miatt figyeljen a 
vagyontárgyak és az örökösök egyértelmű megnevezésére. Az örökösöket nem kell 
feltétlen szükséges név szerint megemlíteni, de egyértelműen azonosíthatónak kell lennie, 
így amennyiben egyetlen gyermeke/unokája van az örökhagyónak, akkor a „fiam” 
„lányom” „gyermekem” „unokám” kifejezés is elfogadott lehet. 
 

✓ A keltezés idejét egy adott, konkrét napra kell vonatkozni, de elfogadható más forma is, 
amennyiben egyértelműsíthető belőle, hogy melyik napra gondol az örökhagyó pl. 2020 
Pünkösd második napján.  
 

✓ Az új Ptk. a keltezés helyének megjelölését már nem teszi kötelezővé, de ne adjunk ürügyet 
sem a megtámadásra, javasoljuk, hogy rögzítse ezt is. 

 

Kik lehetnek a tanúk? 

 
Könnyebb onnan megközelíteni, hogy nem lehet tanú olyan személy, aki 
 
✓ az Ön személyazonosságának tanúsítására nem képes; 

 
✓ kiskorú személy,  

 
✓ cselekvőképtelen nagykorú vagy cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy 

az kizárja tanúkénti közreműködését; 
 

✓ aki írástudatlan. 
 
Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet 
tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre, feladatuk az 
Ön azonosítása, és az hogy tanúsítsák a végrendeletet Ön a jelenlétükben aláírta, vagy a két 
tanú előtt az aláírását Ön magáénak ismerte el. 
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Összeférhetetlenség: 

 
Kifejezetten oda kell figyelni arra, hogy  
 

✓ a végrendelet kialakításában segédkező személyek vagy azok, akik a végrendelet 
idejében a segédkezők hozzátartozóinak számítanak, csak akkor örökölhetnek a rájuk 
vonatkozó részt a végrendelkező saját kezűleg írta és aláírta.  
 

✓ Ha olyan tanú is szerepel a végrendeletben, aki maga is kedvezményezett, azaz örököl 
valamit, akkor másik két tanú aláírása is kell a végrendeletre. 

 
Ha nem tartjuk be a formai, vagy összeférhetetlenségi szabályokat, a végrendeletünk 
részlegesen, vagy teljesen érvénytelenné válhat. 
 

Ha többen szeretnének egyszerre végrendelkezni: 

 
Jól jegyezze meg, két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt 
végrendelkezése érvénytelen. 
 
AZONBAN házastársaknak az életközösség fennállása alatt otthon készített, ugyanabba az 
okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, ha 
 

✓ sajátkezűleg írt végrendelet esetén az okiratot az egyik végrendelkező elejétől végig 
maga írja és aláírja, a másik végrendelkező ugyanabban az okiratban sajátkezűleg írt 
nyilatkozatban kijelenti, hogy az okirat az ő végakaratát is magában foglalja, és 
nyilatkozatát aláírja; 

 
✓ más által írt végrendelet esetén a végrendelkezők egymás és a tanúk együttes 

jelenlétében írják alá az okiratot, vagy mindkét végrendelkező egymás és a tanúk 
együttes jelenlétében külön nyilatkozik arról, hogy az okiraton szereplő aláírás a 
sajátja;  

 

A végrendelet módosítása, visszavonása 

 
A végrendeltünket bármikor visszavonhatjuk, amelyhez nem kell teátrális gesztusokat tenni, vagy 
visszavonó okiratot készíteni, elég, ha a régi végrendeletnél egy újabb keltezésű szabályos 
végrendeletet készítünk, ez felülírja a régit. 
 
Azt is megtehetjük, hogy a régi végrendeletünket az alakiságokra szem előtt tartásával 
visszavonjuk, és nem készítünk új végrendeletet. Ebben az esetben a törvényes öröklés szabályai 
lesznek  az irányadóak a hagyatékunk tekintetében. 
 

A végrendelet őrzése, letétbe helyezése 

 
Mindenkit bátorítok, hogy végrendeletét olyan helyen tárolja, hogy az kellő időben és biztosan 
előkerüljön. 
 
A legnagyobb nyugalommal akkor lehet, ha végrendeletét közjegyző közreműködésével elhelyezi 
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY), amelyet a közjegyzők minden esetben 
ellenőriznek a hagyatéki eljárás során. 
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Ugyanilyen jó megoldás az is, ha ügyvéd segítségét kérve a végrendeletét elhelyezi a Magyar 
Ügyvédi Kamara által létrehozott és működtetett Központi Végrendeleti Nyilvántartásban. 
 
Amennyiben végrendeletének elkészítése során elbizonytalanodna, kérdése merülne fel, vagy úgy 
gondolja, hogy a végintézkedésének megtervezését és kivitelezését mégis inkább szakértőkre 
bízná, úgy javaslom, hogy 
 

✓ forduljon az Ön által kiválasztott közjegyzőhöz; 
 

✓ forduljon megfelelő jártassággal rendelkező ügyvédhez; 
 

✓ vagy bátran írjon nekünk a vegrendelet@dhg.hu e-mail címre, foglaljon akár személyes, 
telefonos, vagy online konzultációs időpontot honlapunkon a www.vegrendelet.net 
oldalon, illetve hívja a +36 1 301 04 06 számot! 

 
Sok sikert és hosszú, boldog életet kívánunk Önnek! 
 
Budapest 2020.03.30. 
 
 

 
DHG Ügyvédi Társulás 

1132 Budapest, Váci út 18. 
Westpoint Irodaház 5. emelet 

képviseli: 
Dr. Horváth Gábor 

Irodavezető ügyvéd 
 
 

ZÁRADÉK:  

 
A jelen tanulmányban írtak nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, jogilag érvényesíthető 
állásfoglalást a DHG Ügyvédi Társulás tagjai kizárólag megbízási szerződés alapján, az ügy egyedi 
körülményeire tekintettel, írásban, cégszerűen aláírt formában bocsátanak ki.  
 
A jelen tanulmányban szereplő írások a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályok alapján 
íródtak, elképzelhető azonban, hogy a jogszabályok változása miatt azok nem feltétlenül 
alkalmazhatók az Ön egyedi helyzetében, illetve az is, hogy meghatározott tényállás mellett a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok vagy bíróságok eltérő jogi álláspontra jutnak. 
 
A jelen tanulmányban foglaltakat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos. 

mailto:vegrendelet@dhg.hu
http://www.vegrendelet.net/

