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Az ember halálával hagyatéka, mint egész száll az örökösre.
Az öröklési igény nem évül el.
Örökölni végintézkedés alapján, vagy törvény szerint lehet. Ha az örökhagyó után
végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.

Hatáskör, illetékesség
Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön
lakóhelye nem volt, vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti illetékes
jegyző intézkedik.
A hagyatéki (póthagyatéki) eljárást az arra illetékes közjegyző folytatja le. A közjegyző előtt folytatott
eljárás illetékköteles.
Hagyatéki

leltár

A jegyző előtti eljárás hivatalból indul, amikor a jegyző (hagyatéki ügyintéző) a halottvizsgálati
bizonyítvány alapján az örökhagyó haláláról értesül. A hagyaték leltározását a jegyző által megbízott
ügyintéző (hagyatéki ügyintéző) végzi, az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat, illetve az
elhunyt hozzátartozója által felvett jegyzőkönyv alapján. A hagyatéki eljárás megindításáról a
halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót írásban értesítjük. Tekintettel arra, hogy a
hivatalban érdemi döntés nem születik, elegendő, ha a hozzátartozók közül l fő jelenik meg a
hagyatéki ügyintézőnél. A hagyatéki leltárra vonatkozó nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) abban az
esetben is el kell készíteni, amennyiben az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett.
A leltár elkészítéséhez a következő adatok szükségesek, ezeket az ügyintézéshez, kérjük hozza
magával:












a nyilatkozó személyazonosító okmányai
az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata
örökösök neve, személyi adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), az örökös képviselője
(gondnoka)
amennyiben az elhalt személy ingatlannal rendelkezett, az ingatlan adatai, cím, helyrajzi szám
ha a hagyatékhoz ingóság tartozik, melynek leltárba vétele szükséges (betétkönyv, gépjármű
forgalmi engedélye és törzskönyve, értékpapírok, üdülési jog, bankszámla száma, nagy értékű
ingóság) az ingósághoz tartozó adatok, dokumentumok
nyugdíjas törzsszám
kölcsönszerződés adatai (száma)
végintézkedés
temetési számla
póthagyatéki eljárás kezdeményezéséhez az alaphagyatéki eljárás hagyatékátadó végzése

A hagyatéki leltárt a leltározás befejezését követően a hozzácsatolt végrendelettel és egyéb okiratokkal
együtt két példányban meg kell küldeni a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőnek.
A jegyző előtti eljárás költség és illetékmentes.
Tájékoztatás:
Ha az elhunyt az utolsó havi nyugdíját nem kapta meg, a vele közös háztartásban együtt élő
(házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér,) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól közvetlenül
igényelheti, egyéb esetben csak a jogerős közjegyzői végzés alapján fizetik.
További információ kérhető a 22/447-002-es telefonszámon.

Seregélyesi Polgármesteri Hivatal
8111 Seregélyes Széchenyi út 5. szám
Telefon: 22/447-002/20
Ügyintéző: Losonczi Csabáné

Ügyiratszám: ……………………………
NYILATKOZAT HAGYATÉKI LELTÁR FELVÉTELÉHEZ
1. Az örökhagyóra vonatkozó adatok:
Elhunyt neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és utóneve:
Családi állapota:

Állampolgársága:

Elhalálozás helye, ideje:
Utolsó belföldi lakóhelye (állandó lakcím):
Állt-e gondnokság/ gyámság alatt:
igen válasz esetén a gondnok/gyám neve, címe, elérhetősége:

2. Az örökhagyó tagja-e az alábbi kamarának:
MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara, MÜK:Magyar Ügyvédi Kamara
MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, MISZK: Magyar Igazságügyi Szakértői
Kamara

3. Az Elhunyt halálakor rendelkezett-e ingatlan tulajdonjoggal (pl.: öröklakás, lakóház,
nyaraló, telek, föld-tulajdon, garázs):
a.) Az ingatlan pontos címe:
helyrajzi száma:

, tulajdoni hányada:

művelési ága:

b.) Az ingatlan pontos címe:
helyrajzi száma:

, tulajdoni hányada:

művelési ága:

c.) Az ingatlan pontos címe:
helyrajzi száma:

, tulajdoni hányada:

művelési ága:

4. Ingó dolog:
Maradt-e az elhunyt után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan hagyatéki eljárást kell
lefolytatni (banki folyószámla, devizaszámla, fenntartásos betétkönyv, értékpapír,
széfbérlemény, üzletrész (gazdasági társaság beltagja, ügyvezetője) részvény, szerzői
jogdíj, fegyver, egyéb)
a.) Megnevezése:
száma:
kiállítás helye:

b.) Megnevezése:
száma:
kiállítás helye:

c.) Megnevezése:
száma:
kiállítás helye:

d.) Megnevezése:
száma:
kiállítás helye:

5. Járműve vonatkozó adatok:
a.) rendszám:

gyártmány:
gyártási év:

b.) rendszám:

típus:
hengerürt:

becsült érték:

gyártmány:
gyártási év:

c.) rendszám:

típus:
hengerürt:

becsült érték:

gyártmány:
gyártási év:

típus:
hengerürt:

becsült érték:

6. Maradt-e az elhunytnak olyan járandósága, amelyet az illetékes szerv nem
fizetett ki (nyugdíj, munkáltatói járandóság, stb)?
a) megnevezése

nyugdíj törzsszám

A munkáltató neve, pontos címe:

A ki nem fizetett járandóság összege

b) megnevezése

nyugdíj törzsszám

A munkáltató neve, pontos címe:

A ki nem fizetett járandóság összege:

7. Végintézkedésre vonatkozó adatok:
Maradt-e végintézkedés (pl. végrendelet, öröklési szerződés) az Elhunyt után:

Bejelentő:
Őrző:
Tanuk (szóbeli végrendelet esetén):

8. Az elhunyt házastársa és gyermeke, gyermek hiányában az elhunyt szülei, az
öröklési rend további öröklésre jogosultjai (szülő, testvér, nagyszülő, oldalági
rokon. Ha az öröklésre jogosult elhalálozott, az adatait akkor is be kell írni a
halál helyének és pontos idejének feltüntetésével. )
A. teljes név (születési név is):

örökhagyóhoz való viszonya:
születési hely, idő:
anyja neve:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási helye:
Elérhetősége (telefon):
Képviselője van-e:
Képviselet jogcíme: törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott
Képviselő neve:
címe/elérhetősége:
B. teljes név (születési név is):

örökhagyóhoz való viszonya:
születési hely, idő:
anyja neve:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási helye:
Elérhetősége (telefon):
Képviselője van-e:
Képviselet jogcíme: törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott
Képviselő neve:
címe/elérhetősége:
C. teljes név (születési név is):

örökhagyóhoz való viszonya:
születési hely, idő:
anyja neve:
Állandó lakcíme:

Tartózkodási helye:
Elérhetősége (telefon):
Képviselője van-e:
Képviselet jogcíme: törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott
Képviselő neve:
címe/elérhetősége:
D. teljes név (születési név is):

örökhagyóhoz való viszonya:
születési hely, idő:
anyja neve:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási helye:
Elérhetősége (telefon):
Képviselője van-e:
Képviselet jogcíme: törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott
Képviselő neve:
címe/elérhetősége:

9. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok:
a.) Bejelentő neve:
jogosultság keletkezési ideje:

Jogosult neve:
, értéke:

bizonyíték:
b.) Bejelentő neve:
jogosultság keletkezési ideje:
bizonyíték:

10. A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés:

Jogosult neve:
, értéke:

11.

A nyilatkozó adatai, aláírása: azzal a figyelmeztetéssel, hogy büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse, ingatlan vagyona és
leltározás alá eső egyéb ingó vagyona tudomása szerint nincs.

…………………………………….….

………………………………………

a nyilatkozó neve nyomtatott betűvel

rokonsági fok

……………………………………….

……...……………………………...

a nyilatkozó aláírása

szem igazolvány száma

……………………………………….

…………………………………….

lakcím

telefonszáma

12. A nyilatkozat átvevője:
név:
beosztás:

Kelt: Seregélyes,…………………………..

………………………………
aláírás

