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adni! 
 

1 

ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

HAGYATÉKI NYILATKOZAT 

 

Kérem, szíveskedjék aláhúzni a nyomtatvány kitöltésének okát: 

örökhagyó elhalálozása vagy 

póthagyatéki leltár felvétele vagy 

hagyatéki leltár kiegészítése. 

ha volt korábban eljárás,    az eljárás száma: …………………………. 

az eljárás ideje: …………………………… 

eljáró közjegyző neve: …………………….. 

 

Ha volt korábban eljárás, jelen eljárás kérelmezésének indoka: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Kérjük csatolni a korábbi eljárás minden iratát másolatban. 

 

1/1.Az elhunyt neve:............................................................................................................... 

Születési neve:……………………………………………………………………………...... 

Születési helye:…………………………………ideje:.…………………………………..… 

Anyja neve :…………………………………………………………………………………. 

Személyi szám:……………………………………… 

Személyi igazolvány szám:…………………………. 

Adóazonosító jel:……………………………………. 

Foglalkozása:……………………………………..…. 

Családi állapota:…………………….. Állampolgársága:……………… 

Elhalálozás helye:…………..…………………… ideje:……………….………………… 

Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.  
 

 

Az örökhagyó tagja-e kamarának? ( Magyar Országos Közjegyzői Kamara;  Magyar  Ügyvédi Kamara; Magyar Bírósági  

Végrehajtói Kamara;  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara) ……………………………………………………………………………… 

Az örökhagyó állt-e gondnokság/gyámság alatt?................................ 

Ha igen, gondnok/gyám neve, címe, telefon:………....……………………... 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

1/2. Nyilatkozó Név: ……………………………. 

Születési név.(leánykori) :…………………………  

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:………………………. 

Személyi szám:…………………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselő neve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:……………………………………………… 

 

Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016=679 sz. rendeletében 

(GDPR) továbbá az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. törvényben (Infotv.) foglaltakra 

figyelemmel történt. Az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél 

hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőt az ügyfélre vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a 

hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a 

személyes adatok megadása nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy 

megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.  

 

2. Az elhunyt LAKÁSA: 

 

Utolsó állandó lakcíme, irányítószámmal:  |__||__||__||__|  ir.sz. 

………………………… város…………………………. utca ………… hsz. …../… ajtó 

 

Az elhunyt milyen jogcímen lakott a lakásban: tulajdonos, főbérlő, haszonélvező, 

családtag, bérlő: ……………………………………………………………………………... 

 

Amennyiben örökhagyó után jogilag üres bérlakás marad (nem lakik ott senki) a lakást a 

halálesetet követő 90 napon belül köteles kiüríteni a hozzátartozó. 

 

2.1.  A lakás várható kiürítésének időpontja: ……………………………………………. 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

2.2. A lakás kiürítéséről gondoskodó hozzátartozó neve, címe telefonszáma: ……… 

……………………………………………………………………………………….. 

2.3. Utolsó tartózkodási hely, irányítószámmal:  |__||__||__||__|  ir.sz. 

………………………… város…………………………. utca ………… hsz. …../… ajtó 

 

2.4. Több ingatlan esetén a házastársak, mely ingatlanban éltek együtt életvitelszerűen: 

 

 ………………………………………………………………………….. 

3. Az elhunyt (örökhagyó) tulajdonát képező belföldi és külföldi INGATLANOK 

 

sorszám                            az ingatlanra vonatkozó adatok 

 

1. 

helyrajzi szám:………………… 

 

tulajdoni hányad:…………                                 m2:…...... 

 

pontos cím……………………………………………………………... 

(emelet és ajtószám is) 

    

2. 

helyrajzi szám:………………… 

 

tulajdoni hányad:…………                                 m2:…...... 

 

pontos cím……………………………………………………………... 

(emelet és ajtószám is) 

       

3. 

helyrajzi szám:………………… 

 

tulajdoni hányad:…………                                 m2:…...... 

 

pontos cím……………………………………………………………... 

(emelet és ajtószám is) 

 

 

4. 

 

helyrajzi szám:………………… 

 

tulajdoni hányad:…………                                 m2:…...... 

 

pontos cím……………………………………………………………... 

(emelet és ajtószám is) 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

5 helyrajzi szám:………………… 

 

tulajdoni hányad:…………                                 m2:…...... 

 

pontos cím……………………………………………………………... 

(emelet és ajtószám is) 

 

 

 

4.  Az örökhagyó tulajdonát képező belföldi és külföldi INGÓSÁGOK: 

 

 lakossági folyószámla, devizaszámla, betétkönyv, kötvény, részvény, kincstárjegy, 

értékpapír stb. (bármilyen részben van az elhunyt nevén!); 

 fel nem vett nyugdíj (abban az esetben, ha az örökhagyóval közös címen nincs 

hozzátartozó bejelentve) és egyéb járandóság (fizetés, táppénz, egyéb kintlévőségek 

stb.) 

 Kft. Bt. tulajdonlása estén a társaság neve, címe 

 szerzői jogdíjra vonatkozó adatok. 

 

lakossági 

folyószámla, 

devizaszámla, 

betétkönyv, 

kötvény, részvény, 

kincstárjegy, 

értékpapír stb 

becsült összeg melyik 

intézménynél 

vezeti 

szlaszám 

 

    

    

    

    

    

 

A tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (bankszámla, 

takarékbetétkönyv, társasági szerződés, cégbejegyzés, stb.) kérjük MÁSOLATBAN csatolni. 
 

Kft. Bt., egyéb társasági 

részesedés: NÉV+CÍM 

tulajdoni arány egyéb információ 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

   

   

   

 

A tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (bankszámla, 

takarékbetétkönyv, társasági szerződés, cégbejegyzés, stb.) kérjük MÁSOLATBAN csatolni. 

 

Ha az örökhagyóval közös címen nincs hozzátartozó bejelentve és van „fel nem vett 

nyugdíj”, annak összege: ………………………………………………..... Ft 

 

Szerzői jogdíjra vonatkozó adatok:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

300 000 Ft értéket 

meghaladó tárgyi ingóság  

megtalálási hely becsült érték 

 

   

   

   

 

A tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumok másolatát kérjük MÁSOLATBAN 

csatolni. 

 

 

 

4.2. Az örökhagyó tulajdonát képező GÉPKOCSIK: 
 

1.) Gépkocsi megnevezése,gyártmány típusa:…………………………frsz:…………………… 

Forgalmi értéke:……………………………... (nyilatkozó által megadott becsült érték) 

 

A gépkocsi jelenleg kinél ÉS milyen címen található: 

név: ……………………………………………………. 

cím: ……………………………………………………. 

 

Több örökös esetén kinek a nevére szeretnék a gépjárművet íratni:…………………. 

 

 

2.) Gépkocsi megnevezése,gyártmány típusa:…………………………frsz:…………………… 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Forgalmi értéke:……………………………... (nyilatkozó által megadott becsült érték) 

 

A gépkocsi jelenleg kinél ÉS milyen címen található: 

név: ……………………………………………………. 

cím: ……………………………………………………. 

 

Több örökös esetén kinek a nevére szeretnék a gépjárművet íratni:…………………. 

 

A gk. forgalmi és törzskönyv másolatát kérjük csatolni. 

 

5. Maradt-e VÉGRENDELET VAGY ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS az elhunyt után?    

igen  -  nem 

 

Ha igen helye, őrzője, ill. annak adatai:……………………………………………………..….... 

……………………………………………………………………………………………………. 

A végrendeletet kérjük másolatban csatolni. 

 

6. Az elhunyt HÁZASTÁRSA, GYERMEKE(I) , TESTVÉREI 
ennek hiányában egyéb öröklésben érdekeltek (pl. elhunyt gyermek leszármazói, ennek 

hiányában szülő,  ennek hiányában testvér, elhunyt testvér gyermeke stb.)  

 

Örökhagyó életben lévő gyermekeinek száma: 

 

Örökhagyó elhunyt gyermekeinek száma: 

 

Örökhagyó elhunyt gyermekének a leszármazóinak (gyermek, unoka stb.) száma:  

 

Örökhagyónak életben lévő házastársa van:     igen    ..nem 

 

Örökhagyónak szülei élnek:     igen      nem 

 

Örökhagyó életben lévő testvéreinek száma:  

 

Örökhagyó elhunyt testvéreinek száma:  

 

 

Örökhagyó ÉLETBEN LÉVŐ hozzátartozói: 

meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 
kirendelő határozat másolatát csatolni. 

 

6.1. Örökhagyó anyja név…………………………. 

Születési név.(leánykori) :…………………………  
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:……………………….Személyi szám:…………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

Amennyiben elhunyt: elhalálozás helye: ……………..       időpontja: …………………………. 

 

6.2.Örökhagyó apja név:………………………… 

Születési név.(leánykori) :…………………………  

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:……………………….Személyi szám:…………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

Amennyiben elhunyt: elhalálozás helye: ……………..       időpontja: …………………………. 

 

6.3.Egyéb hozzátartozó (gyermek, feleség, testvér, egyéb) név:………………………………. 

Születési név.(leánykori) :……………………….. 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:……………………….Személyi szám:…………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

 

6.4.Egyéb hozzátartozó (gyermek, feleség, testvér, egyéb)név:.………………………………. 

Születési név.(leánykori) :……………………….. 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:……………………….Személyi szám:…………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

 

6.5.Egyéb hozzátartozó (gyermek, feleség, testvér, egyéb)név:.………………………………. 

Születési név.(leánykori) :……………………….. 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:………………………. Személyi szám:……………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

6.6.Egyéb hozzátartozó (gyermek, feleség, testvér, egyéb)név:………………………………. 

Születési név.(leánykori) :……………………….. 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:………………………. Személyi szám:…………………………. 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

6.7.Egyéb hozzátartozó (gyermek, feleség, testvér, egyéb)név:……………………………. 

Születési név.(leánykori) :……………………….. 

Anyja neve:………………………………………… 

Születési hely: ……………………………………Idő :…………………………......................... 

Pontos lakcíme:………………………………… Telefon:……………………………………… 

E-mailcíme: ……………………………………… 

Tartózkodási helye:……………………………….. 

Rokonsági foka:...................……………………… 

Személyi igazolvány szám:………………………Személyi szám:…………………………… 

Adóazonosító jele:……………………………….. 

Képviselője van-e?.................Ha igen, képviselőneve:………………………………………… 

Képviselő Címe, elérhetősége:…………………………………………………………………. 

 

7. NYILATKOZZON 

hogy a hagyatékban  

 külföldön élő örökös,  

 ismeretlen helyen távollévő örökös,  

 szülői felügyelet alatt álló kiskorú örökös,  

 cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személy 

az örökös, vagy vérszerinti hozzátartozója ven-e az elhunytnak. 

 

VAN   NINCS 

 

ha van, kérem aláhúzni, megnevezni! : ………………………………………………. 

8. ÖRÖKHAGYÓNAK VAN-E KÖVETELÉSE személlyel, intézménnyel szemben, 

ennek összege, követelés keletkezésének ideje:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Fenti követelés igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (szerződés stb.) kérjük 

csatolni. 

 

8. HAGYATÉKI TERHEKre (örökhagyóval szembeni követelések, pl. temetés 

költsége) vonatkozó adatok: 

Amennyiben a táblázat, temetési költség nem kerül pontosan, összegszerűen 

kitöltésre, a hagyatéki teher (temetési költség stb.) nem kerül be a hagyatéki leltárba! 

temetési költség összege:………………………………………… Ft 

temetési költség fizetője: ………………………………………… 

hagyatéki teher 

megnevezése  

összege egyéb információ 

 

   

   

Kérem a kapcsolódó számlákat, iratokat a leltárhoz mellékelni. A kapcsolódó számlák, 

iratok mellékelése mellett SZÜKSÉGES a temetési költség, táblázat hiánytalan kitöltése. 

Amennyiben a táblázat nem kerül pontosan, összegszerűen kitöltésre, a hagyatéki teher 

(temetési költség stb.) nem kerül be a hagyatéki leltárba! 

11. A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés: 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és 

az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya tudomásom szerint nincs, 

a lakásban található ingóságok az egy örökösnek jutó ingóörökség 300.000 Ft forgalmi értéket nem 

haladja meg.   

_______________, 202  .………..……………….hó……..nap 

 

…………………………………….….                        ……………………………………… 

               nyilatkozó neve                                                            nyilatkozó aláírása  

 
 
 
 
 
 
Amennyiben nincs átadható hagyatéki vagyon az alábbi nyilatkozatot teheti 
meg.  
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ALÁÍRÁS:………………………………………………. 
Kérem, szíveskedjék MINDEN OLDALT aláírni! 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

néhai (elhunyt neve): _____________________________________________________________________________________ 

(születési neve): ____________________________________________________________________________________________ 

(születési helye, ideje): ____________________________________________________________________________________ 

(anyja neve): _______________________________________________________________________________________________ 

(lakcíme): ___________________________________________________________________________________________________ 

szám alatti lakos után belföldön fekvő ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági 
társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi részesedés, leltározás alá eső 300 000 
forint értéket meghaladó értékű ingó vagyon, lajstromozott vagyontárgy (pl. gépjármű) nem 
maradt, az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését nem rendelte el, ezért a 
 

hagyatéki eljárás lefolytatását nem kérem. 
 
Kijelentem, hogy a hagyatékban öröklési érdekében veszélyeztetett méhmagzat, 
cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen vagy 
korlátozottan cselekvőképes nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében 
akadályozott természetes személy nincs. 
Kijelentem továbbá, hogy az örökhagyó a halálakor nem volt közjegyző, ügyvéd, önálló 
bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok, továbbá nem állt gyámság 
vagy gondnokság hatálya alatt. 
Tudomásul veszem, hogy a hatályos jogszabály rendelkezései szerint, ha az elhunyt után 
leltározás alá eső ingó vagy ingatlan vagyon nem maradt, a bejelentett hagyatéki tartozások 
nem haladják meg a hagyaték értékét, úgy a hagyatéki eljárás érdemi intézkedés nélkül 
lezárásra kerül. 
 
……………………………………., …………………… év …………….. hónap …………………..nap 
_______________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

nyilatkozó neve (nyomtatott betűkkel) 

____________________________________________________ 

 

______________________________ 

nyilatkozó aláírása 

______________________________________________________ 

rokonsági fok megjelölése: 

………………………………………………………. 

_____________________________________________________ 

nyilatkozó lakcíme: 

……………………………………………………………… 

_______________________________________________________ 

nyilatkozó személyazonosító igazolvány 

száma:…………………………………………… 

___________________________________________________ 

nyilatkozó elérhetősége, tel:……………………. 

E-mail)……………………………………………………. 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
Önkormányzati tulajdonú lakás esetén kérjük annak közlését, hogy az elhunyt a fenti cím 
alatti lakásban milyen jogcímen lakott. (A megfelelő választ kérem aláhúzni.) 

 
  bérlő  bérlőtárs   családtag   egyéb 


