
V é g r e n d e l e t .  

 

Alulírott Tímár Máté (nős; Pap Mária) Vorosilov u. 21 hsz. alatti endrődi lakos szellemi 

erőim birtokában, meggondolt végső elhatározással, tiszta elmével, az Úr Jézus Krisztus 

nevében halálom esetére a következő végakaratú intézkedést teszem: 

Vagyonom a mai napon a következőkből áll: 

Kizárólagos tulajdonomat képezi 

 az endrődi 2409 sz. tkvi. betétben 5918/2 hrsz. alatt felvett 27 □-öl csatorna, 

 5915/2 hrsz. alatt felvett 1400 □-öl szántó, 

 az endrődi 4928 sz. tkvi. betétben 5908/2 hrsz. alatt felvett 1 hold 267 □-öl szántó, 

 az endrődi 2180 sz. tkvi. betétben 5194 hrsz. alatt felvett 99 □-öl csatorna, 

 5915/1 hrsz. alatt felvett 3 hold 1372 □-öl szántó, 

 5918/1 hrsz. alatt felvett 129 □-öl csatorna, 

 az endrődi 5080 sz. tkvi. betétben 5916 hrsz. alatt felvett 823 □-öl szőlő, 

 5917/2 hrsz. alatt felvett 182 □-öl udvar, 

 5918/3 hrsz. alatt felvett 482 □-öl csatorna, 

 5915/5 hrsz. alatt felvett 7 hold 1113 □-öl szántó, 

 az endrősi 2439 sz. tkvi. betétben 5910/1 hrsz. alatt felvett 2 hold 219 □-öl szántó és 

az 

 5226/2 hrsz. alatt felvett Varjú-dőlőben fekvő 1 hold 447 □-öl szántó. 

Kívánom, és rendelem, hogy a fent felsorolt vagyonom négy gyermekem között az 

alábbiak szerint osztassék fel, a következő részletezés szerint, halálom után. 

Kívánom és rendelem, hogy az endrődi 2180 sz. tkvi. betétben az 5914, 5915/1 és 5918/1 

hrsz-ok alatt felvett Décsipáskomi ingatlanok, valamint az endrődi 2409 sz. tkvi. betétben 

5918/2 és 5915/2 hrsz-ok alatt felvett ingatlanokból 213 □-öl területű ingatlan kizárólagos 

tulajdonosa halálom után Tímár Vilmos (nős; Hunya Erzsébet) fiam legyen. 

Kívánom és rendelem, hogy az endrődi 5080 sz. tkvi. betétben az 5916, 5917/2, 5918/3 

hrsz-ok alatt felvett ingatlanok, valamint az ugyanezen betétben 5915/5 hrsz. alatt felvett 7 

hold 1113 □-öl területű ingatlanból a keleti oldalon 3 hold 113 □-öl területű ingatlanok, 

valamint az endrődi 2409 sz. tkvi. betétben 5918/2 és 5915/2 hrsz-ok alatt felvett 

ingatlanokból 214 □-öl területű ingatlan kizárólagos tulajdonosa halálom után Tímár Mátyás 

Illés (nős; Vaszkó Margit) fiam legyen. 

Kívánom és rendeleem, hogy az endrődi 2409 sz. tkvi. betétben 5918/2, 5915/2 hrsz-ok 

alatt felvett ingatlanokból 1000 □-öl terület  és az endrődi 5080 sz. tkvi. betétben 5915/5 hrsz. 

alatt felvett 7 hold 1113 □-öl ingatlanból a nyugati oldalon megmaradt 4 hold 1000 □-öl 

területű ingatlan kizárólagos tulaajdonosa halálom után Tímár Mária leányom legyen. 

Kívánom és rendelem, hogy az endrődi 4928 sz. tkvi. betétben 5908/2 hrsz. alatt felvett 1 

hold 267 □-öl területű ingatlan, az endrődi 2439 sz. tkvi. betétben 5910/1 és 5226/2 hrsz. alatt 

felvett 3 hold 666 □-öl  területű ingatlanok kizárolagos tulajdonosa halálom u tán Tímár Máté 

fiam legyen. 

Mivel Vilmos, Mátyás Illés és Mária gyermekeim első házasságomból születtek, kötelezem 

őket, hogy feleségemet a részére biztosított haszonélvezetben békében hagyják. 



Kívánom és rendelem, hogy feleségem, Pap Mária részére a holtigtartó haszonélvezeti jog 

biztosíttassék, Vilmos fiam részére általam hagyományozott 3 hold szántóra, a Mátyás Illés 

fiam részére hagyományozott fenti ingatlanokból 3 hold szántóra és Mária leányom részére 

hagyományozott fenti ingatlanokból 1 hold szántóra. 

Kifejezésre kívánom juttatni, hogy vagyonomból már előbb Vilmos és Mátyás Illés nevű 

gyermekeimnek már juttattam, Vilmos részére vettem 3 hold 1187 □-öl földet és építettem reá 

neki tanyát, Mátyás Illés gyermekemnek pedig ajándékozási szerződés alapján adtam 4 hold 

földet a rajta levő tanya épülettel. Tettem ezt azért, mert nevezett fiaim dolgoztak a 

gazdaságban, s nekik köszönhető nagy részben az, hogy több vagyont tudtam szerezni, de az 

irántam és feleségem iránti tiszteletükkel és szeretetükkel is kiérdemelték, Mátyás Illés fiam 

azonkívül gyámolítani is  köteles lesz majd. Mária leányom évek óta távol dolgozik házamtól, 

sem különösebb szeretetével, sem gondoskodásával eltávozása óta nem viseltetett 

irányomban, munkájával magának keresett, segítettem őt állandóan. Máté fiamat taníttatom, 

érettségije megvan, ha haza kerül tovább is taníttatom. Ezek az okok azok, amiért két paraszt 

gyermekemnek valamivel több vagyont hagyományozok, így akarom őket szeretetükkel 

párosult eredményes munkájukért némileg kárpótolni. 

Ezen, most készült végrendelettel, minden ezelőtt készült végrendeletet, akár egyezik, vagy 

nem, ezen végrendeletemmel hatályon kívül állónak jelentek ki. 

Ezen végrendeletet két eredeti példányban kívántam megszerkeszteni, melyből egy 

példányt én magam őrzök, egy példányt pedig a község elöljáróságához adok be megőrzés 

céljából. 

Ez az Én végrendeletem! 

Endrődön, 1947. november 12-én 

 Tímár Máté s.k. aláírása 

Mi, alulírott, külön felkért végrendeleti tanúk bizonyítjuk, hogy az általunk személyesen is 

ismert  Tímár Máté (nős Pap Máriával), Vorosilov u. 21. hsz. alatti endrődi lakosnak ezen 

végrendeletét a végrendelkező és a mi együttes jelenlétünkben Dr. Borsi Vince községi 

főjegyző végrendeleti tanú egész terjedelmében felolvasta, hogy ennek megtörténte után  

végrendelkező kijelentette, hogy ezen, most felolvasott okirat az ő végrendeletét tartalmazza, 

hogy végrendelkező  Dr. Borsi Vince községi főjegyzőt kérte fel a végrendelet írására, annak 

felolvasására, végül bizonyítjuk, hogy végrendelkező az okiratot a mi együtes és állandó 

jelenlétünkben sajátkezűleg írta alá. 

Endrőd, 1947. november hó 12-én 

 

 Julis József s.k. aláírása Bálint Lajosné s.k. aláírása 

 felkért végrendeleti tanú felkért végrendeleti tanú 

 

 Julis Józsefné s.k. aláírása Dr. Borsi Vince s.k. aláírása 

 felkért végrendeleti tanú végrendelet  író, felolvasó és 

  felkért végrendeleti tanú 

  


