SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HATÓSÁGI IRODA
7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32.
TELEFON: (72) 576-520
EMAIL: IGAZGATAS@SASD.HU

NYILATKOZAT HAGYATÉKI LELTÁR FELVÉTELÉHEZ
A 2010. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ALAPJÁN
Mint öröklésben érdekelt kérem az eljárást lefolytatni:
- a feltüntetett vagyontárgyakra
- illetve hagyatéki vagyon hiányában öröklési bizonyítvány kiállítása érdekében.
Az eljárásban való felhasználásra szolgáltatom a szükséges adatokat az alábbiak szerint:

Kérem, szíveskedjék a nyilatkozatot o lvasha tó betűkkel kitölteni!
1. Az elhunytra vonatkozó személyes adatok (A halotti anyakönyvi kivonatot másolatban kérjük csatolni!)

Halálakor viselt neve: .........................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................
Születési helye: ...................................................................... ideje: .................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................
Családi állapota: ................................................................................................................................
Elhalálozás helye:................................................................... ideje: .................................................
Az elhunyt utolsó állandó lakcímének adatai
………ir..sz ................................... település ...................... utca ..................... házsz ........... em/ajtó
Milyen jogcímen lakott a lakásban:
Gondnokság/Gyámság alatt állt?

tulajdonos

haszonélvező

Igen

családtag

bérlő

Nem

Ha igen, a gondnok/gyám neve, címe: ...............................................................................................
(A gyámhatósági határozatot kérjük másolatban csatolni!)
2. Van-e tudomása végintézkedésről (végrendelet, öröklési szerződés; stb.)

Igen

Nem

Ha igen, az eredeti végintézkedés őrzőjének neve: ..........................................................................
A végintézkedés őrzőjének címe: .......................................................................................................
(Az írásos végintézkedést kérjük másolatban csatolni!)
3. Az örökhagyó gyám vagy gondnok volt?

Igen

Nem

4. Az elhunyt tagja-e az alábbi kamaráknak?
Ha igen, akkor:
Magyar Országos Közjegyzői Kamara
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
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lgen

Nem

Magyar Ügyvédi Kamara
Igazságügyi Szakértői Kamara
Gyámhivatal (ha gyám vagy gondnok volt az örökhagyó)

5. Az elhunyt állampolgárságára vonatkozó adatok
Állampolgársága: ...............................................................................................................................
Az állampolgárság megállapításának alapjául szolgáló közokirat adatai:
A kiállító állam megnevezése: ............................................................................................................
Az okmány típusa: ......................................... Okmány kiállításának időpontja: ...........................
Amennyiben az elhunyt magyar állampolgársággal nem rendelkezett, úgy idegenrendészeti
jogállására vonatkozó adatok:
Az elhunyt belföldi tartózkodási jogcímének pontos típusa: ..........................................................
Az okmány kiállításának időpontja: .................................................................................................
A magyar állampolgársággal nem rendelkező elhunyt belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó
adatok:
A jövedelemszerző tevékenység fajtája: ...........................................................................................
(pl. munkaviszony, egyéni vállalkozás, társas vállalkozásban személyes közreműködés stb.)
A jövedelemszerző tevékenység kezdetének időpontja: ..................................................................
Az elhunyt TAJ száma: ......................................................................................................................
6. Az elhunyt (örökhagyó) tulajdonát képező belföldi INGATLANOK felsorolása (lakóház, lakás,
beépítetlen terület, szántó, erdő, gyep, rét, üzlethelyiség stb.
az ingatlan helye, pontos címe

helyrajzi
szám

tulajdoni
hányad

1.
2.
3.
4.
5.
megjegyzés: Több ingatlan esetén külön lapon folytatható!
Fontos: a tulajdonjogot igazoló bármilyen keltezésű okirat másolatát csatolni kell! (pl. régi tulajdoni
lap, vagy adásvételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés stb.)

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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7. Az elhunyt (örökhagyó) tulajdonát képező INGÓSÁGOK felsorolása (melyeket a hagyatékátadó

végzésben tételesen kér átadni)
(pl. gépjármű, betétkönyv, banki folyószámla, devizaszámla, üzletrész, részvény, készpénz)
A lenti táblázatban kell feltüntetni az alábbiakat:
- pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számla, értékpapír, takarékbetét, részvény, életbiztosítási
kötvény, földalapú támogatás/regisztráció, pénztári tagság (lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség
biztosítás) stb. ezek meglétét igazoló dokumentumok mellékletként másolatban csatolandók (számlakivonat,
részvény, szerződés, MVH regisztráció, stb.)
- gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség; Nyilatkozat arra vonatkozóan,
szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
- egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett
műalkotás stb.) ezek meglétét igazoló dokumentumok mellékletként másolatban csatolandók
Egyéb vagyontárgy megnevezése és helye:

Értéke:

1
2
3
4
5
megjegyzés: Ha szükséges külön lapon folytatható!

Fontos: a pontos beazonosítás, és teljes körű leltár felvétele érdekében fenti ingóságok
igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (bankszámla, takarékbetétkönyv, társasági
szerződés, cégbejegyzés, stb.) kérjük csatolni.
A lenti táblázatban kell feltüntetni a hatósági nyilvántartásban szereplő járműveket
(személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) a forgalmi
engedély másolatban csatolandó!
típus:
gyártási év:
1 rendszám:
becsült érték Ft-ban (nyilatkozó által becsült):
2

rendszám:

típus:

gyártási év:

becsült érték Ft-ban (nyilatkozó által becsült):
3

rendszám:

típus:

gyártási év:

becsült érték Ft-ban (nyilatkozó által becsült):
4

rendszám:

típus:

gyártási év:

becsült érték Ft-ban (nyilatkozó által becsült):
5

rendszám:

típus:

gyártási év:

becsült érték Ft-ban (nyilatkozó által becsült):
megjegyzés: Ha szükséges külön lapon folytatható!

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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8. Külföldön található-e az örökhagyó tulajdonát képező jelentősebb vagyontárgy?*
lgen

Nem

Ha igen, akkor a vagyontárgy megnevezése: ...................................................................................
A vagyontárgy helye:..........................................................................................................................
A vagyontárgy becsült értéke: ...........................................................................................................
Vagyontárgy meglétét igazoló okirat megnevezése: ........................................................................
*Megjegyzés: A 650/2012/EU rendelet alapján a magyar állampolgároknak Magyarország és az Európai Unió más
állama területén lévő hagyatéki vagyont annak az államnak a területén kell leltározni, amelynek területén az
örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. A Hetv. alapján a külföldi vagyont a
hagyatéki leltárba akkor kell felvenni, ha annak meglétét és hagyatékhoz tartozását igazolták.

9. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok

A temetés költségeire vonatkozóan van-e hitelezői igény:

IGEN

NEM

Ha igen, akkor a temetési költség viselőjének neve, címe: ..............................................................
Temetési költség összege: ..................................... ,-Ft (számlával igazolható: ........................ -Ft)
(A nyilatkozathoz a temetési számlák csak akkor csatolandók, ha a temetés költségeire vonatkozóan
hitelezői igénye van.)
Maradt-e az elhunytnak tartozása?
(jelzálog, személyi - vagy áruhitel stb.)

IGEN

NEM

Az elhalt tartozásai: az igazolások (szerződés, számlakivonat, stb.) másolatban csatolandók
1 Hitelező neve, címe:
Érték:
2

Hitelező neve, címe:
Érték:

3

Hitelező neve, címe:
Érték:

4

Hitelező neve, címe:
Érték:

5

Hitelező neve, címe:
Érték:

megjegyzés: Ha szükséges külön lapon folytatható!

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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10. Maradt-e az elhunytnak olyan járandósága, amelyet az illetékes szerv nem fizetett ki?

(pl. nyugdíj, munkáltatói járandóság stb.)

IGEN

NEM

Megjegyzés: kitölteni abban az esetben kell, ha az elhalálozás hónapjában a tárgyhavi nyugdíjat nem kapták
meg
1 Fel nem vett nyugdíj összege:
Nyugdíjas törzsszám:
2

Egyéb fel nem vett járandóság összege:
Törzsszám:

3

Munkáltató neve, címe:
Ki nem fizetett munkabér összege:

4

Munkáltató neve, címe:
Ki nem fizetett munkabér összege:

megjegyzés: Ha szükséges külön lapon folytatható!

11. Egyéb intézkedésekre vonatkozó nyilatkozat

Helyszíni leltározást kér-e?

IGEN

NEM

Biztosítási intézkedést kér-e?

IGEN

NEM

Biztosított vagyontárgy: ..........................................................................................................................
Biztosítás célja:.........................................................................................................................................
Kérelmező neve: .......................................................................................................................................
Kérelem alapos indoka: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
A biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte.

12. A hagyatéki leltárban feltüntetésre kért nyilatkozatom/egyéb bejelentés:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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13. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy öröklési bizonyítvány kiállítását kérik abban az esetben, ha

leltározás alá eső vagyontárgy hiányában nem indul hagyatéki eljárás.
Öröklési bizonyítvány kiállítását kérem:

IGEN

NEM

A Hetv. 102. § (2) bek. alapján: Öröklési bizonyítvány kiállításának akkor van helye, ha
a) az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy hagyatéki vagyon kizárólag a 650/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet területi hatálya alá nem tartozó államban (a továbbiakban e Fejezetben: harmadik
állam) maradt, vagy
b) hagyatékátadó végzés meghozatalára még nem került sor és a kérelmező igazolja
ba) az örökhagyó utáni öröklési rendet, valamint
bb) több örökösként érdekelt esetén - a ba) alpontban foglaltakon túlmenően - azt is, hogy az öröklési rend
tekintetében az örökösként érdekeltek között öröklési jogi vita nincs.

14 Az öröklésben érdekeltek felsorolása: az elhunyt túlélő házastársa (minden esetben), az elhunyt
vérszerinti hozzátartozói és egyéb öröklésben érdekeltek (pl. végrendeleti jogosultak stb.) teljes körű
felsorolása:
Öröklési rend:
1. gyermek (elhunyt gyermek után az unoka) és házastárs
2. ha gyermek és házastárs nincs, a szülő (elhunyt szülő jogán a testvér)
3. ha mindkét szülő elhunyt, a testvér
Kérem, hogy a táblázatban pontosan tüntesse fel az elhunyt legközelebbi hozzátartozóinak, törvényes
és végrendeleti örököseinek adatait! Ha az a személy, aki az eljárásban örökösként érdekelt, elhunyt,
annak leszármazóiát kérem feltüntetni, név szerint megjelölve, hogy kinek a jogán örököl.
Amennyiben az adatok nem pontosan kerülnek bejelentésre és a tárgyaláson sem jelenik meg, az
eljárás további szakaszában őt, mint örököst, esetleg figyelmen kívül kell hagyni.
Örökhagyónak gyermeke van-e?
IGEN
NEM
Örökhagyónak szülei élnek?
IGEN
NEM
Öröklésben érdekeltek között van-e örökbefogadott?

IGEN

NEM

Öröklésben érdekeltek között van-e méhmagzat?

IGEN

NEM

Öröklésben érdekeltek:
Hivatalosan viselt neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe (külföldi
lakcímnél
cím):

magyar

kézbesítési

Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

Rokonsági foka (elhunythoz):
Ha más jogán örököl, kinek a
helyén (név, szül.idő,hely):

Telefonos elérhetősége:

Képviselője van-e:

□ nincs

□meghatalmazott

□törvényes képviselet

Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a kirendelő határozat
másolatát csatolni

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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Hivatalosan viselt neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe (külföldi
lakcímnél
cím):

magyar

kézbesítési

Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

Rokonsági foka (elhunythoz):
Ha más jogán örököl, kinek a
helyén (név, szül.idő,hely):

Telefonos elérhetősége:

Képviselője van-e:

□ nincs

□ meghatalmazott

□ törvényes képviselet

Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a kirendelő határozat
másolatát csatolni

Hivatalosan viselt neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe (külföldi
lakcímnél
cím):

magyar

kézbesítési

Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

Rokonsági foka (elhunythoz):
Ha más jogán örököl, kinek a
helyén (név, szül.idő,hely):

Telefonos elérhetősége:

Képviselője van-e:

□ nincs

□meghatalmazott

□törvényes képviselet

Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a kirendelő határozat
másolatát csatolni

Hivatalosan viselt neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe (külföldi
lakcímnél
cím):

magyar

kézbesítési

Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

Rokonsági foka (elhunythoz):
Ha más jogán örököl, kinek a
helyén (név, szül.idő,hely):

Telefonos elérhetősége:

Képviselője van-e:

□ nincs

□meghatalmazott

□törvényes képviselet

Meghatalmazott esetén kérjük a meghatalmazást, gondnok vagy gyám esetén a kirendelő határozat
másolatát csatolni

Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
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15. másolatban csatolt iratok (kérjük jelölje be a csatolt dokumentumokat):

O az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatának másolata;
O az örökhagyó állampolgárságát igazoló irat - személyi igazolvány, útlevél - másolata;
O végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata
O az örökhagyót még megillető járandóságokra vonatkozó igazolások (nyugdíjas ;törzsszám; munkáltatói letéti
igazolás; megállapító határozat; levél, stb.);
O hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, hajó,
mezőgazdasági haszongép stb.) forgalmi engedély másolata, törzskönyv másolata;
O pénz- és hitelintézettel szemben fennálló követelésre vonatkozó igazolás másolata (számlakivonat,
kötvénymásolat, értékpapír másolata, takarékbetétkönyv másolata, szerződés elszámolás másolata stb.);
O póthagyaték esetén a korábbi hagyatékátadó végzés másolata;
O amennyiben az örökhagyó halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám
vagy gondnok volt az erre vonatkozó igazolás másolata (kamarai tag nyilvántartás, gyámhatósági
határozat);
O a törvényes képviselő adatai, és a gyámhatósági határozat másolata, kiskorú, gondnokolt esetén;
O ha méhmagzat érdekelt van, az erre vonatkozó igazolások másolata;
O biztosításból eredő követelésből eredő igazolások (kötvény másolat, díjközlő másolat)
O pénztári tagságból eredő követelés igazolása: lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség biztosítás stb. (tagi
értesítő, egyenlegközlő stb.);
O gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség (cégkivonat, alapító okirat másolat); Nyilatkozat
arra vonatkozóan, szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
O egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgyak, (pl. lőfegyver, műkincs; védett műalkotás) igazolása;
O jogi képviselet esetén ügyvédi meghatalmazás másolata;
O hitelezői igény bejelentés és egyéb tartozásokra vonatkozó dokumentumok másolata (temetési számla, hitelvagy pénzintézeti szerződés vagy kimutatás, elszámolás, nyilatkozat, stb);

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse, ingatlan vagyona és leltározás
alá eső egyéb ingó vagyona tudomásom szerint nincs.
A nyilatkozata aláírásával továbbá kijelentem, hogy a 2011. évi CXII. tv. 5. §-a szerint hozzájárulok
a nyilatkozatomban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Nyilatkozattevő neve: ....................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: ........................................................................................................................................................
Levelezési címe: ............................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................
Személyazonosításra alkalmas igazolvány megnevezése: ……………………………………………
Igazolvány száma: .........................................................................................................................................
A nyilatkozattevő, ha más jogán örököl, kinek a helyén: ……………………………………………

nyilatkozattevő aláírása

rokonsági foka (elhunythoz )

Kelt.: ............................................... , 201 ..... (év) ........................................ hó ......... nap
Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös
esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.

