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1. Az elhunyt neve: …………………………………………………… születési neve: ………………………………… 

születési helye és ideje: …………………, ….…….. anyja neve: …………………………… családi állapota: …......... 

2. Utolsó bejelentett lakcíme: ……………………………………………………… állampolgársága: ………………… 

3. Az elhunyt, a fenti címén, milyen jogcímen lakott:                                      A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

➢ önkormányzati bérlakásban, mint: főbérlő, bérlő, bérlőtárs, családtag, egyéb: .................................... 
➢ személyi tulajdonú házban / lakásban, mint:  

• tulajdonos, tulajdonostárs, családtag, haszonélvező, holtig tartó lakáshasználó, egyéb: ............... 

➢ idősek otthonában                                                                                    a.) igen       b.) nem 

4. A lakás az elhalálozással megüresedett-e?     a.) igen       b.) nem 

5. Rendelkezett-e az elhunyt, ingatlannal? ház, telek, lakás, föld, stb.  a.) igen       b.) nem 

Az ingatlan címe: irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Helyrajzi száma: 
Az ingatlan: 

lakott / nem lakott 

   

   

   

    6. Maradt-e az elhunyt után: 

➢ névre szóló ingó vagyontárgy: 

➢ gépjármű(vek):       A forgalmi fénymásolatát kérjük csatolni!                        a.) igen b.) nem 

     rendszám: ............................     becsült érték: …........................ Ft 

     rendszám: ............................     becsült érték: …........................ Ft 

➢ folyószámla, devizaszámla, bankszámla, értékpapírszámla, takarékbetétkönyv, 

➢ gépkocsinyeremény-betétkönyv, részvény vagy egyéb értékpapír  a.) igen b.) nem 

➢ magánnyugdíjpénztár, széfbérlemény, 

Közös néven lévő, illetve nullás vagy negatív egyenlegű is feltüntetendő! A kivonatot kérjük csatolni! 

➢ cégtulajdon, szövetkezeti üzletrész, stb.      a.) igen b.) nem 

➢ 300.000.-Ft-ot meghaladó ingó (A személyes használatra szolgáló ingó vagyontárgyait figyelmen kívül hagyva), 

vagy lajstromozott vagyontárgy (pl: fegyver, festmény, stb.)  a.) igen b.) nem 

➢ üdülési jog, életbiztosítás, egyéb: ......................................................   a.) igen b.) nem 

➢ Végrendelet, eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés, egyéb: a.) igen b.) nem 

➢ Külföldi érintettségű vagyontárgy: ….................................................. a.) igen b.) nem 
    Az iratok fénymásolatát kérjük csatolni! 

7. Volt-e a felsorolt kamarák közül valamelyikben tagsága?: (MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara; MÜK: 

Magyar Ügyvédi Kamara; MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar; MISZK: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara) 

8. Volt-e az elhunytnak haláleset hónapjában fel nem vett: 

➢ nyugdíja (törzsszám: …………….…..), egyéb társadalombiztosítási ellátása: a.) igen b.) nem 

➢ munkáltatói járandósága (pl.: munkabére) A munkáltatói igazolást kérjük csatolni! a.) igen b.) nem 

9. Állt-e az elhunyt gondnokság alatt: Ha igen, akkor az iratok fénymásolatát kérjük csatolni! a.) igen b.) nem 

10. Van-e folyamatban hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökölt volna?    a.) van          b.) nincs 

   Kinek az elhalálozása kapcsán (név, lakcím): ............................................................................................................  

   Hol (melyik polgármesteri hivatalban vagy közjegyzőnél): …................................................................... .................. 
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11. Az elhunyt legközelebbi hozzátartozóinak adatai: 
• Gyermekek (elhunyt gyermek helyett unokák) és a Házastárs  

• Ha nincs gyermek: Házastárs és a szülők 

• Ha nincs se gyermek se házastárs: Szülők  

• elhunyt szülő helyett azok leszármazói, vagyis a Testvérek (féltestvérek is) elhunyt testvér helyett a leszármazói; 

• Ezek hiányában Nagyszülők, vagy leszármazói (szülők minden testvére, illetve azok leszármazói). 

A leszármazó vagy a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosult lehet, végintézkedés esetében is 
feltüntetendő! 

családi és utóneve: …................................................................. 

születési (leánykori) neve:............................................................. 

anyja (leánykori) neve:.................................................................. 

születési helye /Budapesten kerület is/:............................................ 

születési ideje: ........................................................................... 

törvényes képviselője van-e?..................................................... 

rokonsági kapcsolat:..................................... 

pontos lakcíme:............................................. 

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

tartózkodási helye:........................................... 

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

telefonszám:................................................. 

 

családi és utóneve: …................................................................. 

születési (leánykori) neve:............................................................. 

anyja (leánykori) neve:.................................................................. 

születési helye /Budapesten kerület is/:............................................ 

születési ideje: ........................................................................... 

törvényes képviselője van-e?..................................................... 

rokonsági kapcsolat:..................................... 

pontos lakcíme:............................................. 

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

tartózkodási helye:........................................... 

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

telefonszám:................................................. 

 

családi és utóneve: …................................................................. 

születési (leánykori) neve:............................................................. 

anyja (leánykori) neve:.................................................................. 

születési helye /Budapesten kerület is/:............................................ 

születési ideje: ........................................................................... 

törvényes képviselője van-e?..................................................... 

rokonsági kapcsolat:..................................... 

pontos lakcíme:............................................. 

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

tartózkodási helye:........................................... 

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

telefonszám:................................................. 

 

Kiskorú, gondnokság alatt álló, vagy egyéb okból képviselővel rendelkező személy esetén: 

A képviselő neve:.................................................................. 

lakcíme:................................................................................. 
elérhetősége:................................................ 

a képviselet jogcíme:................................... 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hagyatéki leltár elkészítéséhez pontos személyi adatokra van szükség, ezért a fenti 
táblázatba, a hozzátartozó igazolványaiban szereplő,  hivatalos  adatait  kérjük  olvashatóan  beírni.   
Amennyiben bármely kérdésnél a válaszadásra megadott hely kevés, a nyilatkozathoz külön lap csatolható. Ebben az 
esetben a külön lapon tüntesse fel a nyilatkozat iktató számát, a kitöltés dátumát is, és végül aláírásával lássa el. 
 

A nyilatkozó neve: ................................................. ...  születési (leánykori) neve: ….......................................... 

anyja neve....................................................   születési helye és ideje: ................................., ……..…....…...... 

lakáscíme:   ......................................................................  rokonsági kapcsolata az elhunyttal: …...................... 

                               telefonszáma ahol napközben elérhető:  ........................................................................... 
 

A nyilatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az 

örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya a tudomása szerint nincs. 
 

…..................................., ….......év  ........... ….….hó …...nap 
                                                                                                            ................................................................ 

                                                                                                                                    aláírása 
 

Kérjük, hogy a nyilatkozatban megjelölt vagyontárgyakat igazoló dokumentumokon túl, az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatát is csatolja! 


