
NSZ …………………. /2020 

N Y I L A T K O Z A T      /A/ 

hagyatéki letár felvételéhez 

(Kérem a nyilatkozatott nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!) 
 

1. AZ ÖRÖKHAGYÓRA VONATKOZÓ ADATOK: 

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

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

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

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

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

Állampolgársága:…………………………………….………… 

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

Családi állapota:……………………..Foglalkozása:……………………………………..……….. 

 

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:………....……………………...…………………….......... 

 

2. VÉGINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

Van-e tudomás végintézkedésről: igen  -  nem 

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

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

Kérem szíveskedjen a nyilatkozathoz csatolni a végrendelet fénymásolatát! 

 

3.AZ ELHUNYT (ÖRÖKHAGYÓ) TULAJDONÁT KÉPEZŐ BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI 

INGATLANOK FELSOROLÁSA (pl. lakóház, lakás, garázs, gazdasági épület, műhely, üzlet, üdülő, 

tanya, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, beépítetlen terület, stb.   - Az özvegyi / haszonélvezeti 

jogot nem kell feltüntetni!):  
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helye tulajdoni hányad 
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4. AZ ELHUNYT TULAJDONÁT KÉPEZŐ OLYAN VAGYONTÁRGY, AMELYRE 

VONATKOZÓAN HAGYATÉKI ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI:  

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

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

• gépjármű, utánfutó, motorkerékpár,  

• gazdasági társaságban lévő üzletrész (Kft., Bt. tulajdonlása estén a társaság neve, 

címe) 

• szerzői jogdíjra vonatkozó adatok. 

 
Amennyiben fentiek közül az elhunyt rendelkezett valamelyik ingósággal kérjük az alábbi táblázatba 

beírni. 

 

A TÁBLÁZATBAN A VAGYONTÁRGYRA VONATKOZÓAN 

KITÖLTENDŐ ADATOK: 

Jármű esetén: típusa, forgalmi rendszáma, gyártási éve, teljesítménye, forgalmi értéke (a 

nyilatkozó által becsült). Számla, betétkönyv, értékpapír esetén: a pénzintézet 

megnevezése, valamint a számla, betétkönyv, értékpapír száma. 

Gazdasági társaságban lévő üzletrész esetén: a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma: 

 

1. 

 

2. 
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Megjegyzés: a pontos beazonosítás, és teljes körű leltár felvétele érdekében fenti ingóságok            

 igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (bankszámla, takarékbetétkönyv, társasági 

szerződés, cégbejegyzés, járműnél a forgalmi engedély, törzskönyv stb.) kérjük csatolni. 

 

   

5. AZ ÖRÖKHAGYÓ UTÓLSÓ BEJELENTETT MUNKAHELYE, VAGY EGYÉB 

JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYE: ……………………………………… 

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



 

6. AZ ELHUNYT OLYAN JÁRANDÓSÁGA, AMELYET AZ ILLETÉKES SZERV NEM 

FIZETETT KI: (pl.: nyugdíj, munkáltatói járandóság, fogyatékossági támogatás stb.) 

 

A haláleset hónapjában ki nem fizetett nyugdíj, fogyatékossági támogatás esetén: 

Megnevezése:…………………………………………….Nyugdíjas törzsszáma:…………………….… 

Fogyatékossági támogatás száma:………………………………………………………………………… 

Ki nem fizetett munkáltatói járandóság esetén a munkáltató neve, pontos címe:………………........ 

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

A ki nem fizetett járandóság összege:……………………………………………………………………… 

 

7. AZ ÖRÖKHAGYÓ UTÁN TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉSRE JOGOSULT 

HOZZÁTARTOZÓK ADATAI (végrendelet, vagy öröklési szerződés esetén is kitöltendő): 

 

- az örökhagyó házastársa, gyermeke(i); az örökhagyót megelőzően elhunyt gyermek helyén annak 

gyermekei (az örökhagyó unokái) 

- házastárs és leszármazók hiányában az örökhagyó szülei; az örökhagyót megelőzően elhunyt szülő 

helyén annak további gyermekei (az örökhagyó testvérei, féltestvérei; ha korábban elhunytak, akkor 

helyükön az ő leszármazóik: gyermekei, unokái) 

- fentiek hiányában az örökhagyó nagyszülei, ill. korábban elhunyt nagyszülő leszármazó (az 

örökhagyó szüleinek testvérei; ha korábban elhunytak, az ő leszármazóik: gyermekei, unokái) 

 
A Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 7:60. § alapján, ha az örökhagyónak gyermeke nem született és a házastárssal 

közösen lakott lakáson kívül egyéb hagyatéki vagyonnal is rendelkezett, abban az esetben kérjük az életben lévő szülő(k) 

adatait. 

 

 

7.1.Teljes név:.……………………………………………………………………………..……. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………………………….…. 

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

Tartózkodási helye:………………………………………………Képviselője van-e?.................. 

Ha igen, képviselő neve:…………………………………………………………………………. 

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

 

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát csatolni. 



 

 

7.2.Teljes név: ……………………………………………………………………….…….. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:……………….…………………..…….. 

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

Tartózkodási helye:……………………………………………Képviselője van-e?................ 

Ha igen, képviselő neve:…………………………………………………………………..…. 

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

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát  csatolni. 

 

7.3.Teljes név: ………………………………………………………….. ………………..… 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………….................................. 

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

Tartózkodási helye:…………………………………………… Képviselője van-e?............... 

Ha igen, képviselő neve:…………………………………………………………………..…. 

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

Megjegyzés:  meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő  határozat másolatát  csatolni. 

 

7.4.Teljes név: …………………………………………………………………………….…. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………………………….…..... 

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

Tartózkodási helye:……………………………………………… Képviselője van-e?........... 

Ha igen, képviselő neve:……………………………………………………………………… 

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

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát csatolni. 

 
 

 



 

7.5.Teljes név: …………………………………………………………………………….…. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………………………….…..... 

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

Tartózkodási helye:……………………………………………… Képviselője van-e?........... 

Ha igen, képviselő neve:……………………………………………………………………… 

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

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát csatolni. 

 

 

7.6.Teljes név: …………………………………………………………………………….…. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………………………….…..... 

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

Tartózkodási helye:……………………………………………… Képviselője van-e?........... 

Ha igen, képviselő neve:……………………………………………………………………… 

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

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát csatolni. 

 

7.7.Teljes név: …………………………………………………………………………….…. 

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

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

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

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

Adóazonosító jele:………………………………….…..... 

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

Tartózkodási helye:……………………………………………… Képviselője van-e?........... 

Ha igen, képviselő neve:……………………………………………………………………… 

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

Megjegyzés: meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a 

kirendelő határozat másolatát csatolni. 

 
 



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 nincsen az elhunytnak. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. HAGYATÉKI TERHEKRE (PL. TEMETÉS KÖLTSÉGE) VONATKOZÓ ADATOK: 

 

Bejelentő neve:…………………………………………………………………………………... 

Jogosult neve:……………………………………………………………………………….…… 

Jogosultság keletkezési ideje:………………………………………………………………..….. 

Érték:………………………………Bizonyíték:………………………………………………… 

 

9. A HAGYATÉKRA VONATKOZÓ EGYÉB BEJELENTÉS (Pl. kötelezettségek): 

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

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

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

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

 

10. AMENNYIBEN AZ ELHUNYT ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBAN LAKOTT, ARRA 

VONATKOZÓ NYILATKOZAT, HOGY ANNAK KIÜRÍTÉSE MIKORRA VÁRHATÓ: 

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

 

A NYILATKOZÓ ADATAI, ALÁÍRÁSA: 

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. 

 

A nyilatkozó neve (születési név is):………………………………………………………………………. 

A nyilatkozó anyja neve: ………………………………………………………………………………….. 

A nyilatkozó születési helye, ideje:……………………………………………………………………….. 

A nyilatkozó lakcíme:…………………………………………………………………………………….. 

A nyilatkozó telefonszáma:……………………………………………………………………………….. 

A nyilatkozó elhunythoz való rokoni kapcsolata: ……………………………………………………… 

 

                     ……………………………………… 

  nyilatkozó aláírása  

Noszvaj, 2020…………………………………. 


