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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 12.11.2022 

 

Kielet ja käännössuunta 

unkarista suomeen 

Aihepiiri (aukt2)  

laki ja hallinto  

Käännöstehtävä 

Käännettävä teksti on seuraavalla sivulla. Teksti on 

Ote Unkarin lakikirjasta  

Lähde: https://ptk2013.hu/uj-ptk-normaszoveg/uj-ptk-vii-konyv-oroklesi-jog/736  

Käännettävä teksti on lyhennetty alkuperäisestä tutkintoa varten, eikä siitä tehtyä käännöstä 

merkitä otteittaiseksi käännökseksi. 

Käännöksen käyttötarkoitus:  

Riita-asian käsittelyä varten 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus 1971 merkkiä. 

https://ptk2013.hu/uj-ptk-normaszoveg/uj-ptk-vii-konyv-oroklesi-jog/736


 

2 / 2 

Új Ptk. – VII. könyv (Öröklési jog) 

2012.11.14. 

/- - -/ 

A VÉGRENDELET ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA 

7:37. § [A végrendelet megtámadása] 

(1) A végrendelet érvénytelenségét és hatálytalanságát megtámadó nyilatkozat alapján lehet 
megállapítani. A megtámadó nyilatkozatban meg kell jelölni az érvénytelenség vagy a 
hatálytalanság okát. 

(2) Megtámadásra az jogosult, aki az érvénytelenség vagy a hatálytalanság megállapítása 
esetén maga örökölne, vagy a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől 
mentesülne. 

(3) A végrendelet érvénytelenségét vagy hatálytalanságát a megtámadásban érvényesített 
okból és a megtámadó személy javára lehet megállapítani. 

(4) A megtámadás joga az öröklés megnyílásától számított öt év alatt elévül. 

(5) A megtámadás joga megszűnik, ha a megtámadásra jogosult e jogáról az öröklés 
megnyílása után lemond. Lemondásnak kell tekinteni azt a jognyilatkozatot, amelyben a 
megtámadásra jogosult a végrendeletet érvényesnek, illetve hatályosnak ismeri el. 

7:38. § [Végrendeleti rendelkezések érvénytelensége] 

(1) A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző, az érthetetlen, lehetetlen és ellentmondó feltétel 
érvénytelen. A feltétel érvénytelensége a végrendeleti rendelkezés érvényességét nem 
érinti, kivéve, ha megállapítható, hogy az örökhagyó a rendelkezést a feltétel nélkül nem 
tette volna meg. 

(2) A jogellenes felfüggesztő feltételhez kötött végrendeleti részesítés érvénytelen, a 
jogellenes bontó feltételt figyelmen kívül kell hagyni. 

7:39. § [Gondnokság alatt álló személy végrendeletének érvényessége] 

A gondnokság alatt álló személy végrendelete érvényes, ha a gondnokság alá helyezés oka a 
végrendelkezés idején már megszűnt. 

 

7:40. § [Az örökhagyó akarati hibája] 

(1) Érvénytelen a végrendeleti rendelkezés, ha 

a) az örökhagyó tévedett nyilatkozata tartalmában vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot 
egyáltalán nem akart tenni; 

b) az örökhagyót annak megtételére valaminek a téves feltevése vagy valamely utóbb 
meghiúsult várakozás indította; 

/- --/ 

 


