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vábbá bármely vitézi teleknek és felszerelésének ellenértékéből <a 
tulajdonos által letörlesztett tőkeösszeget, végül a vitézi teleknek 
és felszerelésének az átszálláskor meglevő azt az értékemelkedé
sét, amely a vitézi telek jövedelmét meghaladó beruházásból állott 
elő. 

Az előbbi bekezdés (rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni 
akkor is, ha a vitézi telek az adományos, vagy az alapító jogutód
járól szállott á t 

3. §. A vitézi telek ellenértéke fejében az öröklés megnyilta-
kor még fennálló tartozás a vitézi telken és felszerelésén felül meg
lévő hagyatéki vagyont hagyatéki teherként nem terheli. 

4. §. Ha az örökös a vitézi telek átvételére való alkalmasság 
megállapításához szükséges kort még el nem érte, a tulajdonjogot 
az örökös javára kell bejegyezni azzal, hogy a tulajdonjogot a 
6.650/1920. M. E. számú rendelet 4. §-ának 5. bekezdésén alapuló 

* haszonélvezet tartama alatt a Vitézi Rend várománya korlátozza. 
A tulajdonában ekként korlátozott telekkönyvi tulajdonos a vitézi 
telek, és az azzal együtt átöröklődő felszerelés tekintetében csak 
az Országos Vitézi Szék hozzájárulásával rendelkezhetik. 

Ha az örökhagyó örökösül nőleszármazójának leendő férjét 
jelölte ki, a vitézi telek tulajdonjogát a Vitézi Rend javára kell 
bejegyezni azzal, hogy ia Vitézi Rend tulajdonjogát a nőleszármazó 
leendő férjének várománya korlátozza. 

5. §. Ha olyan vitéz halt meg, akinek hagyatékában vitézi telek 
van, a halál eset felvételi ív egy példányát meg kell küldeni az Or
szágos Vitézi Széknek (Budapest, Királyi palota), és azon fel kell 
tüntetni, hogy az első példányt melyik kir. közjegyző kapja. 

6. §. A vitézi telket és annak felszerelését sem a községi közeg, 
sem a kir. közjegyző hivatalból nem leltározza. 

Az Országos Vitézi Szék minden esetben közli a kir. köz
jegyzővel a vitézi teleknek és felszerelésének leltárát, az öröklésre 
hivatott, kijelölt utód nevét, továbbá azt, hogy az özvegy, valamint 
a vitézi telek tulajdonosával szemben a törvény értelmében eltar
tásra jogosultak mennyiben és mily mértékben követelhetnek tar
tást a vitézi telek jövedelméből, valamint azokat az adatokat is, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a vitézi teleknek, és a felsze
relésnek az értékét à jelen rendelet 1. és 2. §-a értelmében mennyi
ben kell a közszerzemény vagy örökösödés (kötelesrész) címén tá
masztott követelések szempontjából számításba venni. 

7. §. A kir. közjegyző a hagyatékátadó végzés tervezetét a 
vitézi telek és felszerelése tekintetében az Országos Vitézi Szék 
megállapításának megfelelően készíti el, és hozzájárulás végett az 
Országos Vitézi Székkel közli. Amennyiben az Országos Vitézi 
Szék a tervezethez hozzájárul, vagy az ellen a kézbesítéstől szá-
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