
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 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ 

 

Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot minél olvashatóbb betűkkel kitölteni! 

 

1. Az elhunytra vonatkozó személyes adatok (KÖTELEZ ŐEN 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    n őtlen    hajadon    özvegy    elvált    bejegyzett é lettársi kapcsolatban él ő    

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

 

4. Az elhunyt volt-e bizalmi vagyonkezel ő? 

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

 

5. Az elhunyt volt-e szerz ői 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, örö klési szerz ődés 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 hagya téki 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, egy éb 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 u talt nyugdíja? 

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

Amennyiben igen, kérem részletezni: 

Nyugdíj törzsszám:   

Pontos összege:   

 

13. Az elhunyt hagyatéki adósságaira vonatkozó adat ok. 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:   
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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 (KÖTEL EZŐEN KITÖLTENDŐ RÉSZ): 

kérem adja meg az alábbi személyek adatait: 

• az elhunyt (örökhagyó) örököseinek adatai  

• az öröklésb ől elhalálozás miatt kisesett örökösök leszármazotta inak adatai 

• a túlél ő házastárs adatai 

• végrendelet és örökösödési szerz ődés esetén az összes abban szerepl ő 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 nagyszül ői.  

 

• 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 dédszül ői. 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, csel ekvőképességet érint ő gondnokság alatt 
álló, ismeretlen helyen lév ő, 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 figyelmeztetésse l, hogy Ön büntet őjogi felel őssége tudatában 
kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfel elnek, és az örökhagyónak a felsoroltakon 
kívül más örököse és más vagyontárgya a tudomása sz erint nincs. (KÖTELEZ ŐEN 
KITÖLTENDŐ RÉSZ) 

 

 

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

 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 

 

 

Kelt: Bag,   


