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Ügyiratszám: KP/……………………………./202 . 
 NYOMTATVÁNY 

 Illetékmentes 

 

NYILATKOZAT  HAGYATÉKI  ELJÁRÁSHOZ 

A hagyatéki eljárásra vonatkozó jogszabályok: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény, a hagyatéki eljárásról 

szóló 2010. évi. XXXVIII. törvény, 29/2010. (XII. 31.). KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről. 

 
Amennyiben az elhunyt után ingatlan vagy leltározás alá eső ingóvagyon nem maradt, elegendő az 1., 3., és 7. pontok 

kitöltése. 

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

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

Születési helye, .....................................................  ideje: .................................................................................................................  

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

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

Elhalálozás helye, ideje: ...................................................................................................................................................................  

Utolsó belföldi lakóhelye:  ...............................................................................................................................................................  

Belföldi lakóhely hiányában utolsó belföldi tartózkodási hely:  ......................................................................................................  

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

Végrehajtói Kar; Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara)  .............................................................................................................  

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

Ha igen, gondnok/gyám neve, címe:  ...............................................................................................................................................  

Megjegyzés: Kérem csatolni a Halotti Anyakönyvi Kivonat fénymásolatát! 

 
2. Maradt-e végrendelet, öröklési szerződés az elhunyt után?        igen /  nem      (kérem a megfelelőt aláhúzni) Helye, 

őrzője, ill. annak adatai:  ..................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 
Megjegyzés: Kérem csatolni a végrendelet vagy öröklési szerződés fénymásolatát! 

(Az eredeti példányt majd az illetékes közjegyzőnél, annak külön felhívására kell leadni) 

3. Az elhunyt lakása önkormányzati bérlakás?   igen /  nem    (kérem a megfelelőt aláhúzni)  

Az elhunyt milyen jogcímen lakott a lakásban? tulajdonos / főbérlő / haszonélvező / családtag / bérlő (kérem a megfelelőt 

aláhúzni) egyéb:  ..............................................................................................................................................................................  

Önkormányzati bérlakás esetén a lakás az elhalálozással megüresedett?  igen / nem      (kérem a megfelelőt aláhúzni) 

Amennyiben - bérlakás esetén - nem üresedett meg, ki és milyen jogcímen lakik a lakásban? A lakásban lakók neve, az ott 

lakás jogcíme:  ..................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

mailto:igazgatasi.oszt@ujpest.hu
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4. Az elhunyt tulajdonát képező INGATLANOK (öröklakás, családi ház, telek, nyaraló, termőföld) felsorolása:  

Sorszám Helyrajzi szám: Ingatlan pontos címe: (irányítószám, emelet ajtószám is ) Tulajdoni hányad 

1. 

 
   

2. 

 
   

 

3. 

 
   

4. 

 
   

Megjegyzés: A hagyatéki ügyintézők az ingatlan-nyilvántartás TakarNet rendszerén keresztül adatot szereznek be az 

örökhagyó ingatlanvagyonáról, de szükség esetén az ingatlanok tulajdoni lapja, a helyrajzi szám megadásával, a hagyatéki 

eljáráshoz illetékmentesen megigényelhető az értesítés bemutatásával, minden nap munkaidőben a Bp. Főv. IV. ker. 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. IV. István u. 15. földszint).          
                                                          

5.  Az örökhagyó tulajdonát képező INGÓSÁGOK felsorolása: 

5.1. gépjármű, pótkocsi (csatolandó a gépjármű forgalmi engedélyének másolata): 

Sorszám Típusa Rendszáma Forgalmi értéke nyilatkozó 

által becsült érték 

1.    

2.    

 

5.2. lakossági folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla, takarékbetétkönyv, nyereménybetét, értékpapírok 
(kincstári takarékjegy, részvény, kötvény, stb.): (Az elhunyttal közös néven vezetett bankszámla halálkori egyenlegének része 

is a hagyatékhoz tartozik! Nem kell feltüntetni olyan számlát, melyhez halálozási rendelkezés tartozik.) 

 

Sorszám Számlavezető cég megnevezése: Számla száma: 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

 

5.3. fel nem vett nyugdíj (abban az esetben kell feltüntetni, ha nem folyószámlára érkezett, és az örökhagyóval közös 

lakcímen nincs hozzátartozó bejelentve) és egyéb járandóság (munkabér, táppénz, egyéb kintlévőségek, stb.): 

 

Sorszám Kifizető megnevezése: Törzsszám (nyugdíj esetén) Összege: 

1.    

 

5.4 gazdasági társaság (Kft., Bt, Zrt. stb.) tulajdonjoga: 

 

Sorszám Cég neve: Székhelye: Cégjegyzék száma: Tulajdoni 

hányad 

1.     

 

5.5. szerzői jogdíjra vonatkozó adatok, stb. 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

5.6. életbiztosítás: (Amennyiben az örökhagyó az életbiztosításban név szerint jelölt meg kedvezményezette(ke)t, az nem 

tartozik az örökhagyó hagyatékához.) 

Sorszám: Megnevezése: Biztosítótársaság neve: Kötvényszáma: Kedvezményezett neve: 

1.     
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Megjegyzés: a pontos beazonosítás, és a teljekörű leltár felvétele érdekében fenti ingóságok igazolására  

szolgáló dokumentumok másolatát kérem, csatolni szíveskedjék (gépkocsi forgalmi engedélye, bankszámlakivonat,  

takarékbetétkönyv, értékpapír, nyugdíjszelvény, hatályos társasági szerződés, stb.) 

 

6. Ha az elhunyt után kötelezően leltározandó vagyontárgy nincs, az örökösök kérik-e öröklési bizonyítvány kiállítását?    
igen  /  nem  (kérem a megfelelőt aláhúzni) 

 

7. Az örökhagyó után törvényes öröklésre jogosult hozzátartozók felsorolása: 

A törvényes öröklésre jogosultak köre: 

a.  az örökhagyó gyermekei (örökbefogadott is) és házastársa, valamint az örökhagyót megelőzően elhunyt gyermek vagy 

távolabbi leszármazó helyén annak gyermekei (az örökhagyó unokái) 

b.   leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó szülei, valamint az örökhagyót megelőzően elhunyt szülő helyén annak 

további gyermekei (az örökhagyó testvérei, féltestvérei, ha korábban elhunytak, akkor helyükön az ő leszármazóik) 

c.    fentiek hiányában az örökhagyó nagyszülei, ill. a korábban elhunyt nagyszülő leszármazói (vagyis az örökhagyó szüleinek 

testvérei, ha korábban elhunytak, akkor helyükön az ő leszármazóik)  

(Akkor is kitöltendő, ha végrendeletet vagy öröklési szerződést hagyott hátra az elhunyt. Amennyiben az a személy, aki 

az eljárásban örökösként érdekelt, elhunyt, annak leszármazójának adatait kérem kitölteni a korábban elhunyt 

személy nevének és elhalálozása időpontjának feltüntetésével.) 

 

Törvényes öröklésre jogosult hozzátartozók felsorolása:       
Megjegyzés: Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a kirendelőhatározat másolatát csatolni.                                                            

7.1. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja).  

7.2. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja).  

7.3. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja).  
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7.4. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja). 

7.5. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja). 

7.6. Teljes név:  ..........................................................................  (születési név): ...........................................................................  

Anyja neve:  ................................................................................  születési hely, idő: ......................................................................  

Pontos lakóhely:  ..............................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye/levelezési címe:  ............................................................................  Telefon:  ...................................................  

Rokonsági foka(elhunythoz)  ........................................................ Képviselője van-e?  .....................................................................  

A képviselő neve, címe, a képviselet jogcíme (gyám, gondnok, meghatalmazott):  ........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

Öröklésre való jogosultság:  saját  végintézkedés alapján 

Az örökhagyót megelőzően elhunyt hozzátartozó jogán:  ..................................................................  (név, elhalálozás időpontja). 

 

Az elhunytnak élnek a szülei? igen  -  nem  
 

(Abban az esetben kitöltendő, ha az elhunytnak nem született gyermeke. Kérem a megfelelőt aláhúzni és élő szülő esetén adatait a 7. pontban 

feltüntetni szíveskedjen.) 

 

Figyelmeztetés: A hagyatéki eljárás során az örököst, vagy más érdekeltet meghatalmazottként örököstárs, ügyvéd, ill, kizárólag az alábbi 

hozzátartozók képviselhetik: egyenes ágbeli rokon és annak házastársa, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa. 

Nem járhat el meghatalmazottként olyan személy, aki az általa képviselt örökössel egyezséget kíván kötni valamely hagyatéki vagyontárgy 

átruházásáról, ill. aki az általa képviselt nyilatkozatával saját maga jogot szerez, vagy tehertől mentesül. 

 

8.  Van-e a törvényes öröklésre jogosultak között méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló, 

ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy? 

 igen  /  nem (kérem a megfelelőt aláhúzni) 

 

8.1. Amennyiben a fenti okok nem állnak fenn, egyéb okból kéri-e az elhunyt utolsó lakóhelyén a helyszíni ingó leltár 

felvételét:  igen  /  nem  ...................................................................................................................................................................  
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9. Külföldi hagyatéki vagyon esetén kéri- e hagyatéki eljárási igazolás kiállítását: igen  /  nem 

9.1. Amennyiben kéri, a következő adatokról szíveskedjen nyilatkozni:  ........................................................................................  

 - az örökhagyó utolsó bejelentett lakcíme, a bejelentés időpontja: .............................................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................  

 - az örökhagyó halálát megelőző években ismert egy vagy több tartózkodási helye:.................................................................  

  ....................................................................................................................................................................................................  

 - az örökhagyó utolsó bejelentett munkahelye vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységének helye: ......................................  

  ....................................................................................................................................................................................................  

 - az örökhagyó állampolgársága: ...........................................  az örökhagyó idegenrendészeti státusza: ....................................  

 - az örökhagyó tulajdonát képező jelentősebb vagyontárgyai helye: ..........................................................................................  

 

10. Hagyatéki terhek:  

10.1. Amennyiben az örökhagyónak tartozása állt fenn a halálakor (pl.: jelzálogjoggal biztosított kölcsön, személyi hitel, 

hitelkártya-számla, lízingdíj-tartozás, stb.) a hitelező neve és címe, a szerződés kelte és száma, a tartozás halálkori összege: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

10.2. Temetési költségek:  ................................................................................................................................................................  

(Megjegyzés: Kérem csatolni a tartozást igazoló dokumentum és a temetési számlák fénymásolatát!) 

10.3. A temetési költséget kifizető személy annak megtérítésére igényt tart-e az örökösökkel (örökös társakkal szemben): 

 igen  /  nem (kérem a megfelelőt aláhúzni) 

 

11. A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 
Nyilatkozó érdekelt tudomásul veszi, hogy amennyiben az egy örökösnek jutó ingóörökség forgalmi értéke a 300.000.-Ft –ot meghaladja, az 

örökös köteles az örökölt ingóságokról az örökhagyó halálától számított 90 napon belül az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerint 

illetékes állami adóhatóságnál bevallást adni (Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 16.§ (1) bekezdés d) pontja, 90.§(1) bekezdése 

alapján). 

 

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. 

 

Budapest, 20    .  ...................................................  hó  ..........  nap 

 

Nyilatkozó aláírása:   

Nyilatkozó neve:  

Nyilatkozó rokonsági foka:  

Nyilatkozó pontos lakcíme és telefonszáma:  

 


