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mított harminc nap alatt észrevételt nem tesz, a kir. közjegyző az 
iratokat a hagyatéki bírósághoz terjeszti. A hozzájárulás megtaga
dása, vagy egyéb észrevétel esetében a kir. közjegyző az ügyet, 
amennyiben szükséges, az Országos Vitézi Szék részvételével újra 
tárgyalja, és a tárgyalás eredményéhez képest a tervezetet meg
felelően módosítja, és a módosított tervezetet, vagy ha eredeti ter
vezetét fenntartja, ezt az iratokkal és az Országos Vitézi Szék 
észrevételeivel együtt a hagyatéki bírósághoz terjeszti. 

A vitézi telek és a vele együtt átöröklődő felszerelés leltári 
értékét a közjegyzői díj alapjául szolgáló vagyonértékhez nem sza
bad hozzászámítani. 

A hagyatékátadó végzést a bíróság az Országos Vitézi Szék
nek kézbesíti. Az Országos Vitézi Szék az olyan hagyatékátadó 
végzés ellen, amely a vitézi telekre fennálló jogszabályokba ütkö
zik, a felek részére nyitva álló határidőben felfolyamodással élhet. 

8. §. Vitézi telekkel még meg nem adományozott vitéz halála 
esetére igényjogosultságának átszállására a 6.650/1920» M. E. számú 
rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezések megfelelően állanak. Ehhez 
képest ily vitéz halála után vitézi telekkel megadományozás végett 
iaz a személy jön tekintetbe, akire- — ha már a meghalt vitéz ré
szesült volna adományozásban — a vitézi telek az idézett rendel
kezések szerint öröklés utján szállana át. Az idézett rendelet 4. 
§-ának 4. bekezdésében szabályozott esethez hasonlóan a vitézi 
telekkel még meg nem adományozott vitéz végrendelettel kijelöl
heti nőleszármazójának megadományozásria alkalmas férjét, vagy 
leendő férjét. 

Ha a vitézi telekkel még meg nem adományozott vitéz ellen 
merül fel a 6.650/1920. M. E. számú rendelet 6. §„ első bekezdésé
nek 1., 2. és 5. pontja alatt felsorolt valamely körülmény, a vitéz 
igény jogosultságának még életében átszállásra — az 6 szándékára 
tekintet nélkül — az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezések meg
felelően irányadók. 

9. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1938. máj. 12.) 
lép hatályba. Hatálybalépésével a 46.000/1920. I. M. számú rendelet 
(Rt. 1920. 886. o.) 12, §-a hatályát veszti. 

A jelen rendelet rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a 
vitéz után az öröklés már a jelen rendelet hatálybalépése előtt 
megnyílt, vagy ha a 6.650/1920. M. E. számú rendelet 6. §. első be
kezdésének 1., 2. és 5,. pontjában említett körülmények e rendelet 
hatálybalépése előtt állottak be. 

Ha e rendelet hatálybalépése előtt a vitézi telek tulajdonát a 
telekkönyvi hatóság a várományos javára a 46.000/1920. I. M. 
számú rendelet 12. §-a értelmében előjegyezte, a telekkönyvi ha
tóság az előjegyzett tulajdonjogot az Országos Vitézi Szék kérel-


