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NYILATKOZAT HAGYATÉKI (PÓTHAGYATÉKI) ELJÁRÁSHOZ 

 

Kérem, először olvassa el az alábbi tájékoztatót! 

 
Elsőként is, tiszta szívemből szeretném részvétemet kifejezni. 
 

Kérem, ne ijedjen meg az alábbi nyomtatvány hosszától, összetettségétől. Ezen nem tud mit 
"elrontani", nem ezt a nyomtatványt küldöm majd el a közjegyzőnek, ez csupán adatfelvételre szolgál, 
minden egyes sorát ellenőrizni fogom, és telefonon egyeztetjük majd az esetleg kimaradt / hibás 
adatokat. 
 

A fentiek miatt, ha elront valamit, azt nyugodtan húzza át, és írja mellé (fölé) a helyes adatot. Ha 
véletlenül valamit rossz sorba ír, azt nyugodtan nyilazza át a helyére. 
 

Viszont kérem, hogy szíveskedjék a nyilatkozatot MINÉL OLVASHATÓBB BETŰKKEL kitölteni. 
 

A nyomtatványban szereplő "fejezetek" ismertetése: 
 

1. Ebben a fejezetben az elhunyt adatait kell beírnia. A halotti anyakönyvi kivonat másolatát 
mindenképp kérem mellékelni, ez az egyetlen dokumentum, ami KÖTELEZŐ az eljárás 
lefolytatásához. 

 

2-7. Ezekben a fejezetekben értelemszerűen karikázza be legyen szíves a helyes választ, illetve 
- ahol szükséges - egészítse ki az adatokat. 

 

8. Az elhunyt ismert ingatlanjainak helyrajzi számait kérem itt felsorolni. Bár a földhivatali 
rendszerből én letöltöm elhunyt ingatlanjainak tulajdoni lapjait, de ez nem mindig pontos 
(teljes), így érdemes esetleg egyeztetni a TSZ-szel (Mezőbag), hogy milyen földjeit művelték 
elhunytnak, vagy régi adásvételi szerződéseket előkeresni, nehogy kimaradjon valami, és 
emiatt esetleg pár év múlva egy póthagyatéki eljárást kelljen tartanunk. 

 

 Az ingatlanokat közösen, telefonon egyeztetni fogjuk. 
 

9. Itt kell feltüntetni az egyéb ingóságokat, és azok Ön által becsült, vagy a hivatalos értesí-
tésben szereplő értékeit. Ha elhunytnak volt gépkocsija, kérem a forgalmi fénymásolatát 
mellékelni (mindkét oldalát); ha volt bankbetétje, értékpapírja, stb., akkor a bankszerződés, 
vagy a legutolsó számlakivonat másolatát kérem mellékelni. Közjegyző asszony hivatalosan 
is lekérheti a bankból elhunyt adatát, így ha semmilyen papírt nem talál, elég, ha annyit ír oda 
például: "OTP Bank folyószámla". 

 

10-14. Értelemszerűen kitöltendő. 
 

15. A LEGFONTOSABB FEJEZET, AMIT KÉREK MINDENKÉPP KITÖLTENI! Az elhunyt 
örököseit Önnek, mint adatszolgáltatónak kell "kinyomoznia", még ha azok rég nem látott, 
távoli családtagok is esetleg (pl. előző házasságból származó gyerekek). Ha meg tudja adni 
legalább az adott örökös születési nevét, édesanyja nevét, a település nevét, ahol lakik, az 
már elegendő számunkra, hogy az anyakönyvi rendszerből kikeressük az illetőt, de a 
"valamilyen Anna, aki feltehetően Budapesten lakik" meghatározás sajnos kevés. 

 

 Ha nem egyértelmű, hogy kik az elhunyt örökösei, kérem olvassa el a fejezet elején lévő 
tájékoztatót, az öröklés rendjéről. 

 

 Kérjük ne felejtse el az elhunyt házastársának (ha él) adatait sem itt feltüntetni, hiszen ő is 
örökösnek számít. 

 

16. Értelemszerűen kitöltendő. 
 

17. Itt talál helyet, ha szükségét érzi bármilyen megjegyzést tenni az eljárás során. 
 

18. KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT ÍRJA ALÁ, és az adatait is töltse ki, hiszen ezzel nyilatkozik a 
büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy amit leírt, az megfelel a valóságnak, nem hagyott ki 
örökösöket a listáról, stb. 

 

Köszönöm, hogy elolvasta tájékoztatómat! 
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HAGYATÉKI / PÓTHAGYATÉKI ELJÁRÁS ESETÉN KITÖLTENDŐ 
 

Amennyiben elhunytnak nem voltak ingóságai, és nincs szükség hagyatéki eljárásra, úgy kérem csak 
a 11. oldalon kezdődő NEMLEGES NYILATKOZATOT kitölteni. 

 

1. Az elhunytra vonatkozó személyes adatok (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ RÉSZ): 

Elhunyt neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Elhunyt születési helye (ha nem Magyarország, kérem az államot is odaírni):   

  

Elhunyt születésének ideje: ........... év ........... hó ........... nap 

Elhunyt utolsó belföldi lakóhelye:   

  

Elhunyt utolsó belföldi tartózkodási helye:   

  

Elhunyt állampolgársága:  magyar   egyéb, éspedig:    

A halálesete bekövetkezésének helye (ha nem Magyarország, kérem az államot is odaírni): 

  

A haláleset bekövetkeztének ideje: ........... év ........... hó ........... nap 

Elhunyt személyi igazolvány száma:   

Elhunyt személyi azonosító száma (személyi száma):   

Elhunyt adóazonosító jele:   

Elhunyt családi állapota (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni): 

nős    férjezett    nőtlen    hajadon    özvegy    elvált    bejegyzett élettársi kapcsolatban élő    

Elhunyt állt-e gondnokság, gyámság alatt (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem  

Amennyiben igen, úgy kérem másolatban csatolni szíveskedjen a gyámkirendelésre, vagy gondnok-
kirendelésre vonatkozó okirat másolatát is! 

 

2. Az elhunyt volt-e tagja az alábbi kamaráknak? 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK), Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK), Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kamara (MBVK), Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) (kérem a megfelelőt 
aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem; ha a válasz igen, kérem karikázza be, vagy írja le melyiknek: 

  

 

3. Az elhunyt volt-e gyám, vagy gondnok? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   igen  nem 

Amennyiben igen, úgy kérem másolatban csatolni szíveskedjen a gyámkirendelésre, vagy gondnok-
kirendelésre vonatkozó okirat másolatát is! 
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4. Az elhunyt volt-e bizalmi vagyonkezelő? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

 

5. Az elhunyt volt-e szerzői jogi védelem alatt álló alkotás, vagy kapcsolódó jogi teljesítmény 
jogosultja? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

 

6. Az Ön tudomása szerint maradt-e végrendelet, öröklési szerződés az elhunyt után? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Legyen szíves, amennyiben rendelkezésre áll, fénymásolatban csatolja a végintézkedést! 

Ha az elhunyt végintézkedést tett, a végrendelet, öröklési szerződés bejelentője, helye (őrzője) vagy 

tanúi (nevük, címük): 

  

  

  

 

7. Van-e folyamatban a tudomása szerint olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt 
örökösként érdekelt? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Amennyiben igen, kinek az elhalálozása kapcsán? 

Név, lakcím:   

Eljáró polgármesteri hivatal, vagy közjegyző:   

  

 

8. Az elhunyt ingatlanára (pl.: lakóház, udvar, egyéb épület, lakás, beépítetlen terület, szántó, 
erdő, gyep, rét stb.) vonatkozó adatok:  

 
Település neve Helyrajzi 

 szám 

Település neve Helyrajzi 

szám 

Település neve Helyrajzi  

szám 
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9. Az elhunyt egyéb vagyonára, ingóságaira (például: gépjármű, betétkönyv, banki folyószámla, 
devizaszámla, üzletrész, értékpapír, készpénz, fegyver, öröklési illetékmentes értéket meghaladó 
értékű ingó vagyon, követelés, stb.) vonatkozó adatok. Az egyértelmű beazonosítás érdekében ezen 
ingóságok igazolására szolgáló dokumentumokat (számlakivonat, takarékbetétkönyv, gépkocsi 
nyeremény betétkönyv, gépjármű forgalmi engedélye, stb.) kérem bemutatni! 

(1) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

(2) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

(3) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

(4) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

(5) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

(6) Megnevezése (pl. bank neve, folyószámla-, jármű típusa):   

Száma (pl. bankszámlaszám, rendszám):   

Tulajdonostárs neve, ha van:   

Az Ön által becsült értéke:   

 

Kérjük, hogy a fenti ingóságok igazolására szolgáló dokumentumokat (pl. forgalmi, bakszámla kivonat, 
stb.) csatolni szíveskedjen! 

 

10. Az elhunytnak volt-e életbiztosítása? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Amennyiben igen, kérem részletezni: 

Megnevezése:   

Száma:   

Kiállítás helye:   

Kedvezményezett neve, ha van:   
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11. Maradt-e a halál bekövetkezésének hónapjában a munkáltató által ki nem fizetett munkabér, 
járandóság, illetmény, táppénz, stb.? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Amennyiben igen, kérem részletezni: 

Munkáltató:   

Pontos összege:   

 

12. Amennyiben a halál bekövetkezésének hónapjában az elhunyt nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 
volt, maradt-e ki nem fizetett, folyószámlára nem utalt nyugdíja? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Amennyiben igen, kérem részletezni: 

Nyugdíj törzsszám:   

Pontos összege:   

 

13. Az elhunyt hagyatéki adósságaira vonatkozó adatok. Az egyértelmű beazonosítás érdekében 
ezen adósságok igazolására szolgáló dokumentumokat (hitelszerződés, banki levél, stb.) kérem 
bemutatni! 

(1) Hitelező neve (akinek az elhunyt tartozik):   

Értéke:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   

(2) Hitelező neve (akinek az elhunyt tartozik):   

Értéke:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   

(3) Hitelező neve (akinek az elhunyt tartozik):   

Értéke:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   

(4) Hitelező neve (akinek az elhunyt tartozik):   

Értéke:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   

(5) Hitelező neve (akinek az elhunyt tartozik):   

Értéke:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   



6/12 

14. Temetési költségekre vonatkozó adatok: 

Temetési költségeket kifizető személy neve:   

Legelső számla keletkezési ideje:   

Valamennyi számla együttes összege:   

Bizonyíték:   

Megjegyzés:   

 

15. A hagyatéki eljárásban érdekeltek adatai (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ RÉSZ): 

kérem adja meg az alábbi személyek adatait: 

• az elhunyt (örökhagyó) örököseinek adatai 

• az öröklésből elhalálozás miatt kisesett örökösök leszármazottainak adatai 

• a túlélő házastárs adatai 

• végrendelet és örökösödési szerződés esetén az összes abban szereplő személy adatai 
 
Amennyiben nem áll elegendő hely, egy üres pótlapon folytathatja az adatszolgáltatást. Amennyiben 
az érdekelt egy halálozás miatt kiesett örökös leszármazottja, kérem a rokonsági viszony rovatban az 
elhunyt örököst is feltüntetni, akinek a jogán örököl (pl.: „unokája, X.Y. leánya”)! 
 

TÁJÉKOZTATÁS az adatszolgáltatáshoz, a törvényes öröklés általános rendje a Polgári 
törvénykönyvről szóló  2013. évi  V. törvény (PTK) szerint:  
 

• Törvényes öröklés első sorban az örökhagyó gyermeke. A gyermek kiesése (pl. az 
örökhagyó gyermeke már meghalt) esetén a kiesett gyermek leszármazója örököl az elhunyt 
unokája, dédunokája stb. 

 

• Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti a holtig tartó haszonélvezeti 
jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzátartozó berendezési  és felszerelési 
tárgyakon, és egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. 

 

• Ha leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az örökbehagyó házastársa örökli az örökhagyóval 
közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési  és felszerelési tárgyakat.  

 

• Az előző bekezdésben nem érintett hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét 
az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányában. Az öröklésből kiesett szülő helyén a 
másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban. 

 

• Ha leszármazó és szülő nincs, vagy  nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl. 
 

• Ha leszármazó és házastárs nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó szülői örökölnek 
fejenként egyenlő részben. 

 

• Az öröklésből kiesett szülő (pl. az örökhagyó valamelyik vagy mindkét szülője meghalt) helyén 
a kiesett szülő leszármazói örökölnek. (Tehát az elhunyt testvére lesz az örökös, 
testvérkiesése esetén pedig a testvére gyermeke, vagyis az örökhagyó unokahúga / 
unokaöccse.) 

 

• Ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, egyedül a másik szülő, vagy 
annak leszármazói örökölhet. 

 

• Ha leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, törvényes 
örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői.  

 

• Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső 
szülő helyén ennek leszármazói. (Tehát az elhunyt nagynénje / nagybátyja lesz az örökös, 
ha a nagynénje/nagybátyja is meghalt, akkor ezek gyermekei, vagyis az örökhagyó 
unokatestvérei az örökösök.) 
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• Ha nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök 
fejenként egyenlő részekben az örökhagyó dédszülői. Az öröklésből kiesett dédszülő helyén 
ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső nagyszülő helyén ennek leszármazói. 

 

• Ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet, helyette dédszülő párja, ha 
ő is kiesett helyette leszármazója örököl. Ha valamelyik dédszülő pár kiesett, és helyükön 
leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az egész hagyatékot fejenként egyenlő részekben a 
többi dédszülő pár örökli. 

 

• Ha dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, törvényes örökösök 
fejenként egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői. 

 

• Más örökös hiányában az állam a törvény örökös. 
 
Kiskorú, gondnokság alatt álló, vagy egyéb okból (pl. ügyvédi képviselet) képviselővel rendelkező 
öröklésben érdekelt esetén kérem adja meg a képviselő nevét, lakcímét, székhelyét, elérhetőségét és 
a képviselet jogcímét! 

(1) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   

Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 

 

(2) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   
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Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   

Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 

 

(3) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   

Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 

 

(4) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   
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Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 

 

(5) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   

Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 

 

(6) Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   

Képviselője van-e? (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem 

Képviselő neve:   

Lakcíme:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

Képviselet jogcíme (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):   
törvényes   ügygondnoki   meghatalmazott 
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16. Van-e olyan öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 
álló, ismeretlen helyen lévő, vagy ügyeinek vitelében érdekelt személy, akinek az öröklési 
érdeke veszélyben van? 

(kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  van  nincs 

 

17. Hagyatékra vonatkozó egyéb megjegyzés, bejelentés: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

18. A nyilatkozat aláírása azzal a figyelmeztetéssel, hogy Ön 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. (KÖTELEZŐEN 
KITÖLTENDŐ RÉSZ) 

 

Kelt: Bag,   

 

 

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

 nyilatkozó aláírása nyilatkozó neve nyomtatott betűkkel 

 

 

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

 nyilatkozó édesanyja neve nyilatkozó születési helye és ideje 

 

 

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

 nyilatkozó személyi igazolvány száma nyilatkozó személyi száma 

 

 

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

 nyilatkozó pontos lakcíme és telefonszáma 

 

 

A hagyatéki eljáráshoz szükséges iratok másolatát nyilatkozatomhoz csatoltam. 



Iktatószám:__________________ 

Bagi Polgármesteri Hivatal 
2191 Bag, Szent Imre utca 52. 

Telefon: (28) 504-135/19-es mellék, Fax: (28) 504-136 

muszaki@bagfalu.hu   www.bagfalu.hu 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 N E M L E G E S     N Y I L A T K O Z A T 
 

Amennyiben elhunytnak voltak ingóságai, és hagyatéki eljárásra van szükség, úgy ezt a nyilatkozatot 
NEM kell kitöltenie, csak a 2. oldalon kezdődőt. 
 

1. Az elhunytra vonatkozó személyes adatok (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ RÉSZ): 

Elhunyt neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Elhunyt születési helye (ha nem Magyarország, kérem az államot is odaírni):   

  

Elhunyt születésének ideje: ........... év ........... hó ........... nap 

Elhunyt utolsó belföldi lakóhelye:   

  

Elhunyt utolsó belföldi tartózkodási helye:   

  

Elhunyt állampolgársága:  magyar   egyéb, éspedig:    

A halálesete bekövetkezésének helye (ha nem Magyarország, kérem az államot is odaírni): 

  

A haláleset bekövetkeztének ideje: ........... év ........... hó ........... nap 

Elhunyt személyi igazolvány száma:   

Elhunyt személyi azonosító száma (személyi száma):   

Elhunyt adóazonosító jele:   

Elhunyt családi állapota (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni): 

nős    férjezett    nőtlen    hajadon    özvegy    elvált    bejegyzett élettársi kapcsolatban élő    

Elhunyt állt-e gondnokság, gyámság alatt (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy bekarikázni):  igen  nem  

Amennyiben igen, úgy kérem másolatban csatolni szíveskedjen a gyámkirendelésre, vagy gondnok-
kirendelésre vonatkozó okirat másolatát is! 

 

2. Nyilatkozó adatai (KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ RÉSZ): 

Neve:   

Születési neve:   

Édesanyja születési neve:   

Születési helye (Budapest esetén kerület is), ideje:   

Személyi igazolvány száma:   

Személyi azonosító száma (személyi száma):   



12/12 

Adóazonosító jele:   

Pontos lakcíme:   

Tartózkodási helye:   

Elérhetősége (telefonszáma): 06  

E-mail címe:   

Rokonsági viszony az elhunyttal:   
 

Alulírott Nyilatkozó büntetőjogi felelősségem tudatában, a hagyatéki nemleges nyilatkozat átolvasása 
után azt helyben hagyólag aláírva nyilatkozom, hogy fenti elhunyt után sem ingatlan vagyon, sem 
leltározás tárgyát képező egyéni vagyontárgy (lajstromozott, belföldi cégjegyzékben bejegyzett 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi - részvényesi - részesedés) nem maradt. 
 
Nyilatkozom, hogy a hagyatékban szülői felügyelet alatt álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett, vagy ismeretlen helyen távollévő érdekelt nincs. 
 
Nyilatkozom, hogy örökhagyó sem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, sem a Magyar Ügyvédi 
Kamara, sem a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara, sem a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
tagja nem volt. 
 
Nyilatkozom, hogy örökhagyó nem volt sem gyám, sem gondnok. 
 
Nyilatkozom, hogy örökhagyó nem lakott önkormányzati bérlakásban. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az ingóörökség a 300.000.-Ft forgalmi értéket nem haladja meg. 
 
 

A hagyatéki eljárás lefolytatását a fentiekre tekintettel nem kérem. 

 
 
Tudomásul veszem, hogy a fentiekre való tekintettel a közjegyző a hagyatéki eljárást hivatalból 
megindítani nem köteles, az ingóságok nem kerültek leltározásra, mert annak leltározását nem kérték. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az örökösre jutó ingó örökség forgalmi értéke a 300.000.- Ft-ot 
meghaladja, és az illetékmentesség nem áll fenn, az örökös köteles az örökhagyó halálától számított 
30 napon belül az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Illetékosztályánál az örökölt ingóságokról bevallást adni. 
 
A halotti anyakönyvi kivonat másolatát nemleges nyilatkozatomhoz csatoltam. 
 
 
 
Kelt: Bag,   
 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Nyilatkozó 
 


