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vagy az alapítólevél másként nem rendelkezik, a vitézi telket az 
örökhagyó leszármázói közül az átvételére alkalmas fiúivadék az 
elsőszülöttség rendjében igényelheti. Ha az örökhagyónak alkalmas 
fiúivadéka nincsen vagy az nem igényli a vitézi telket, akkor az 
adományos vagy az alapító elődnek fiágból származó alkalmas 
férfirokonok közül az elsőszülöttség rendjében sorra kerülő igényel
heti a vitézi telket. 

Ha az örökhagyónak a vitézi telek átvételére alkalmas fiú
ivadéka nincsen vagy az a vitézi telket nem igényli, az örökhagyó 
a~vitézi telekre végrendelettel örökösül kijelölheti nőleszármazójának 
a vitézi telek átvételére alkalmas férjét vagy leendő férjét is. Ilyen 
esetben az előbbi bekezdés szempontjából csupán az emiitett nő-
leszármazóval kötött házasságból leszármazók jönnek figyelembe. 
Ha az örökhagyó nőleszármazójának férje még nincsen, férjhez
meneteléig a vitézi szék felügyelete alatt ő haszonélvezi a vitézi 
telket. A végrendelet arra is kötelezheti az örökösül ilyen módon 
kinevezett férjet, hogy családneve mellett nejének családnevét is 
viselje. Az emiitett végintézkedések azonban csak az államfő meg
erősítésével érvényesek. 

Nem alkalmas a vitézi telek átvételére a vitézi telekkel kap
csolatos közszolgálatok teljesítésére szellemileg vagy testileg kép
telen vagy az erkölcsileg megbízhatatlan személy. Ha az igénylő 
a vitézi telek átvételére való alkalmasság megállapításához szük
séges kort még el nem érte, alkalmasságának megállapításáig a 
vitézi szék felügyelete alatt haszonélvezheti a vitézi telket. A nem 
alkalmas igénylőt, valamint azt is, aki ugyan alkalmas lenne, de 
igényt nem támaszt, az öröklés rendjében nem létezőnek kell 
tekinteni. 

A vitézi telket átvevő örökös az örökhagyó kötelezettségeiért, 
kivéve a 3. §. második bekezdésében emiitett esetet, csupán a 
vitézi telken és a vele járó felszerelésen felül kapott örökrésze 
erejéig felel az általános jogszabályoknak megfelelően. 

Afelől, hogy az özvegy nő, valamint a vitézi telek tulajdono
sával szemben a törvény értelmében eltartásra jogosultak mennyi
ben és mily mértékben követelhetnek tartást a vitézi telek jöve
delméből, a vitézi szék határoz az összes körülményeknek s külö
nösen annak is méltányos figyelembevételével, hogy a vitézi telekkel 
járó közszolgálatok teljesítése hátrányt ne • szenvedjen. 




