Ügyiratszám: VII/………………………./…………
ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ
a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

(A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!)

I.

AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra), TÚLÉLŐ HÁZASTÁRSÁRA
VONATKOZÓ SZEMÉLYI ADATOK

(Kérem másolatban csatolni a halotti anyakönyvi kivonatot!)
Az elhunyt adatai
Neve
Születési neve
Születési helye, ideje
Anyja születési neve
Utolsó lakóhelye (állandó
lakcíme; emelet, ajtó is)
Utolsó tart. helye (ideiglenes
lakcíme; emelet, ajtó is)
Állampolgársága
Családi állapota
Elhalálozásának helye, ideje
Az elhunyt gondnokság alatt állt-e?
Amennyiben igen, a gondnok
neve, lakcíme
Az elhunyt túlélő házastársának adatai
Neve
Születési neve
Születési helye, ideje
Anyja születési neve
Lakcíme (lakó- és tart. hely
címe; emelet, ajtó is)
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Milyen jogcímen lakott az elhunyt a lakásban? (A megfelelőt kérem aláhúzni, ill. beírni!)
tulajdonos, tulajdonostárs, főbérlő, bérlő, bérlőtárs, albérlő, családtag, haszonélvező, holtig tartó
lakáshasználó, egyéb éspedig: ………….……………………………………………….………………
Önkormányzati tulajdonú bérlemény esetén kérem kitölteni a következőket is:
- A lakás az elhalálozással megüresedett-e? igen/nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!)
- Amennyiben a lakás nem üresedett meg, ki és milyen jogcímen lakik a lakásban? A
lakásban lakók neve, lakáshasználatuk jogcíme: ...………………..……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
Maradt-e az elhunyt után végrendelet, eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés?
igen/nem (A megfelelőt kérem aláhúzni, másolatát csatolni!)
A végrendelet, őrzőjének neve, helye: .…………….………….……………….………..………..……
Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt?
igen/nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!)
Amennyiben igen, kinek az elhalálozása kapcsán?
Név, lakcím: ………………………………………………..………………………………………………
Melyik polgármesteri hivatalban vagy közjegyzőnél: .………..…………………..………..……..
……………………………………………………………………………………………………………….
Volt-e az elhunytnak a Hetv. 28. §-ában felsorolt értesítési kötelezettséget keletkeztető
alábbi foglalkozása? igen/nem
(Igen válasz esetén a megfelelőt kérem aláhúzni!) közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági
végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok
II. AZ ELHUNYT HAGYATÉKÁRA VONATKOZÓ ADATOK
1. Az elhunyt tulajdonát képező INGATLANOK felsorolása:
Az egyértelmű beazonosítás érdekében kérem az ingatlan pontos címét (emelet, ajtószámát)
és helyrajzi számát, valamint művelési ágát (pl.: belterület, külterület, zártkert) megadni!
(Ha valamely rovat nem tartalmaz adatot, azt kérem áthúzni!)
Az ingatlan pontos címe (emelet, ajtó is)

Helyrajzi száma
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Ha az ingatlan helyrajzi száma nem ismert, vagy az ingatlan nyilvántartásban nem szerepel, a
tulajdonjogot igazoló okirat (pl. adás-vételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, stb.)
másolatát kérem csatolni!
Ha az ingatlant részletre vásárolták és a teljes vételár kiegyenlítésére még nem került sor,
kérem, jelezze a hátralékigazolás beszerzése érdekében! Kérem, jelezze továbbá,
amennyiben az ingatlanon bármilyen tartozás áll fenn és az ezt igazoló iratot is kérem
csatolni!
A hagyatéki ingóságok felsorolását megelőzően tájékoztatom az öröklésben érdekelteket
arról, hogy az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk
becsült értékének megjelölésével nyilatkozatot tehetnek.
2. Az elhunyt tulajdonát képező, felsorolandó azon INGÓSÁGOK, amelyekre szükséges
hagyatéki eljárást indítani:
- lakossági folyószámla, devizaszámla, bankszámla, betétszámla, fenntartásos betétkönyv,
takaréklevél, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, értékpapír, szerzői jogdíj,
széfbérlemény stb. bármilyen részben van az elhunyt nevén;
- gépjármű (kérem feltüntetni annak gyártmányát, típusát és forgalmi rendszámát!);
- fel nem vett nyugdíj (a törzsszámot kérem megadni!)
(Ha az elhunyt az utolsó havi – a haláleset hónapjában esedékes – nyugdíját nem kapta meg,
akkor a vele közös háztartásban együtt élő házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és
testvér, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól közvetlenül igényelheti, más esetben jogerős
közjegyzői végzés alapján fizetik ki.);
- gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés esetén
a társaság pontos neve, címe;
- szerzői jogdíjra vonatkozó adatok;
- fel nem vett egyéb járandóság (fizetés, táppénz, fogyatékossági támogatás stb.) kárpótlási
jegy esetén szükséges az OTP által kiadott jegyzék fénymásolata, vagy a kárpótlási jegy
másolata;
- egyéb – a fentiekben felsoroltakon kívüli – pénzügyi követelések, kintlévőségek.
Az ingóságokra vonatkozó adatok

Az egyértelmű beazonosítás, és a teljes körű leltár felvétele érdekében ezen ingóságok
igazolására
szolgáló
dokumentumok
másolatait
(számlakivonat
másolata,
takarékbetétkönyv száma, másolata, értékpapír másolata, gépjármű forgalmi engedély és
törzskönyv másolata stb.) kérem csatolni!
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Ha az elhunyt után kötelezően leltározandó vagyontárgy nincs, az örökösök kérik-e az
öröklési bizonyítvány kiállítását? (igen/nem)…(A megfelelőt kérem aláhúzni!
A leltározott vagyontárgyakra vagy azok valamelyikére jelentett-e be valaki igényt és ha
igen, milyen jogcímen?.................................................................................................................
3. HAGYATÉKI TERHEKRE vonatkozó adatok:
A hitel, kölcsön, tartozások, temetési számla, a hagyatéki terhek igazolására szolgáló iratok
másolatait kérem csatolni!
A bejelentő neve, címe: ……….……..……………...………………………………………………….
A jogosult neve, címe: ..…………………………….…………………………………………………..
A jogosultság keletkezési ideje: …………....…….…..……………………………………….……...
A hagyatéki teher értéke: ………….……….…………………………………………………………..
Van-e az elhunytnak méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló
kiskorú, vagy nagykorú, ismeretlen helyen távollévő, vagy ügyeinek vitelében
akadályozott személy örököse, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van?
igen/nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!) Amennyiben igen, a helyszíni leltározás kötelező.
III. Az ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELTEK adatai:
A törvényes öröklés rendje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:
1. A törvényes örökös elsősorban az elhunyt gyermeke. Az öröklésből kiesett gyermek helyén
annak gyermekei örökölnek. Az örökhagyó házastársát gyermek öröklése mellett megilleti
a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó
berendezési és felszerelési tárgyakon; és
b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.
2. Ha az elhunytnak gyermeke nincs, a házastárs örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást
és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint a többi hagyaték felét. A
többi hagyaték másik felét az örökhagyó szülei öröklik egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett
szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl egyenlő arányban.
3. Ha leszármazó és szülő nincs, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.
4. Ha leszármazó és házastárs nincs, az örökhagyó szülői örökölnek egyenlő részben. Az
öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek. Ha a kiesett szülőnek
leszármazója nincs, egyedül a másik szülő vagy annak leszármazói örökölnek.
5. Mindezek hiányában, az örökhagyó nagyszülői örökölnek egyenlő részben. Míg az
öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói. Ha a kiesett nagyszülőnek
leszármazója nincs, helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.
6. Fentiek hiányában egyenlő részben az örökhagyó dédszülői örökölnek. Míg az öröklésből
kiesett dédszülő helyén ennek leszármazói. Ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs,
helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.
7. Mindezek hiányában egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői örökölnek.
Kiskorú, gondnokság alatt álló, vagy egyéb okból képviselővel rendelkező örökös esetén
kérem, adja meg a képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét és a képviselet jogcímét!
A törvényes örökösökön túl az elhunyt végrendeleti vagy egyéb okiraton alapuló örököseinek
az adatait is tüntesse fel!
Külföldön élő örökös esetén kérem, hogy annak magyarországi lakcímmel rendelkező
kézbesítési megbízottját jelölje meg (pontos név, cím) és a kézbesítési megbízotti szerződés
mindkét fél által aláírt másolatát csatolja!
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A törvényes öröklés rendje szerinti sorrendben kérem, hogy a táblázatban tüntesse fel az
elhunyt legközelebbi hozzátartozóinak, törvényes és végrendeleti örököseinek adatait!
Amennyiben az a személy, aki az eljárásban örökösként érdekelt, elhunyt, annak
leszármazóját kérem feltüntetni, név szerint megjelölve, hogy kinek a jogán örököl.
Az örökösi kör felsorolása (külön lap csatolható)
Az örökös neve, Rokonsági
(születési neve is)
foka

Születési
helye, ideje

Anyja
születési neve

Lakcíme
(állandó és
ideiglenes,
emelet, ajtó is)

Telefonszáma,
e-mail címe*

A nyilatkozattevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt
adatok a valóságnak megfelelnek és az elhunyt személynek a felsoroltakon kívül más
örököse és más kötelező leltározás alá eső vagyontárgya legjobb tudomása szerint nincs.
A nyilatkozattevő neve
(születési neve is)
Rokonsági foka
Születési helye, ideje
Anyja születési neve
Lakcíme (emelet, ajtó is)
Telefonszáma, e-mail
címe*
*Nem kötelező megadni
A csatolt iratok felsorolása: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………, 20….. év …………………..… hó ….. nap
____________________________
a nyilatkozattevő aláírása
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