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NYILATKOZAT – HAGYATÉKI LELTÁRHOZ 
(A nyilatkozatot olvashatóan, kizárólag nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni,  

majd a 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. postacímre visszaküldeni!) 

 

I. ELHUNYTRA VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK:  

I.1. Elhunyt neve:  

 

Elhunyt születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Családi állapota:  

Állampolgársága:   

Elhalálozás helye, ideje:  

Utolsó állandó lakcíme:   

Utolsó tartózkodási 

helye: 
 

Kizáró vagy korlátozó 

gondnokság alatt állt-e: 

(gondnok neve, címe, 

elérhetősége) 

Igen/Nem 

Végrendelet/öröklési 

szerződés maradt-e: 

(ha igen, helye, őrzőjének 

neve) 

Igen/Nem 

Elhunyt tagja-e 

kamarának: 

Megfelelő rész 

aláhúzandó 

Igen/Nem 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

Magyar Ügyvédi Kamara 

Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

 

Megjegyzés:  

KÉRJÜK CSATOLNI A HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT MÁSOLATÁT! 

ÖRÖKLÉSI, TARTÁSI SZERZŐDÉS, ILLETVE VÉGRENDELET ESETÉN AZOK 

MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT!  

 

Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt? Igen/nem 

Amennyiben igen, kinek az elhalálozása kapcsán? 

Név, lakcím:………………………………………………………………………………... 

Melyik önkormányzat jegyzőjénél vagy közjegyzőnél: 

……………………………………....................................................................................... 
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II. ELHUNYT HAGYATÉKÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. Az elhunyt (örökhagyó) tulajdonát képező INGATLANOK felsorolása 

Sor-

szám 

megnevezés 

(művelési ág) 

fekvése  

(b, k, z) 

helyrajzi 

szám 

helye tulajdoni 

hányad 

megjegyzés 

(terület ha, m2, 

AK) 

1./      

2./      

3./      

4./      

5./      

Megjegyzés:  

KÉRJÜK CSATOLNI A TULAJDONJOGOT IGAZOLÓ OKIRAT MÁSOLATÁT azokról 

az ingatlanokról, melyeket utólag ír be a táblázatba!  

(pl: nem hiteles tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, 

ajándékozási szerződés stb.) Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanokról szóló igazolást a 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán térítésmentesen lehet kikérni abban az 

esetben, ha a felsorolt ingatlanokon kívül más ingatlanról is van tudomása, illetve a 

táblázatban nincs ugyan  feltüntetve ingatlan, de az elhunyt nevén mégis szerepel.  

 

2. Elhunyt (örökhagyó) tulajdonát képező INGÓSÁGOK felsorolása: 

• lakossági folyószámla, devizaszámla, betétkönyv, kötvény, részvény, kincstárjegy, értékpapír 

stb. (bármilyen részben van az elhunyt nevén!) bankszámla számot, szerződés számot, 

kötvény számot, pénzintézet nevét fel kell tüntetni;  

• fel nem vett tárgyhavi (elhalálozás hónapjára járó) egyéb járandóság, illetve fogyatékossági 

támogatás (fizetés, táppénz, egyéb kintlévőségek stb.) esetén törzsszámot/azonosítószámot 

kérjük feltüntetni; (A fel nem vett nyugellátás NEM képezi hagyaték tárgyát.)   

• KFT., BT. tulajdonlása esetén a társaság neve, címe, cégjegyzékszáma  

(társasági szerződés vagy cégkivonat másolatát kérjük csatolni!) 

• szerzői jogdíjra vonatkozó adatok  

• készpénz, pénzkövetelés, arany-ékszer, muzeális értékű festmény, vadászlőfegyver 

• üdülőhasználati jog (üdülőhasználati szerződés másolatát kérjük csatolni) 

• Személygépkocsi, vontató, forgalmi engedély köteles mezőgazdasági munkagép, illetve 

motorkerékpár (forgalmi engedély fénymásolatát kérjük csatolni!) 

 

Gépjármű/Motorkerékpár/mezőgazdasági vontató esetén 

 (Kérjük csatolni a forgalmi engedély másolatát!) 

Gyártmánya, típusa: ..……………………………………………………………................... 

Forgalmi rendszám: …………………………………………………………………………. 

Gyártási év: ……………………………………………………………………...................... 

Önsúly: ………………………................................................................................................ 

cm3, kilowatt: …………………………………………………………………...................... 
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Becsült forgalmi érték: ………………………………………………..(kitöltése kötelező!) 

 

Gépjármű/Motorkerékpár/mezőgazdasági vontató esetén 

 (Kérjük csatolni a forgalmi engedély másolatát!) 

Gyártmánya, típusa: ..……………………………………………………………................... 

Forgalmi rendszám: …………………………………………………………………………. 

Gyártási év: ……………………………………………………………………...................... 

Önsúly: ………………………................................................................................................ 

cm3, kilowatt: …………………………………………………………………...................... 

Becsült forgalmi érték: …………………….………………………….(kitöltése kötelező!) 

 

Gépjármű/Motorkerékpár/mezőgazdasági vontató esetén 

 (Kérjük csatolni a forgalmi engedély másolatát!) 

Gyártmánya, típusa: ..……………………………………………………………................... 

Forgalmi rendszám: …………………………………………………………………………. 

Gyártási év: ……………………………………………………………………...................... 

Önsúly: ………………………................................................................................................ 

cm3, kilowatt: …………………………………………………………………...................... 

Becsült forgalmi érték: ………………………………………………..(kitöltése kötelező!) 

 

Elhalálozás hónapjára járó fel nem vett egyéb kifizetetlen járandóság, munkabér esetén: (a 

fel nem vett nyugellátás NEM képezi hagyaték tárgyát.)   

Járandóság 

törzsszáma/azonosítószáma:………………………………………………………………… 

Járandóság összege: ………………………………………………………………………… 

Kifizetőhely/Munkáltató megnevezése: ……………………………………………………. 

 

Elhalálozás hónapjára járó fel nem vett egyéb kifizetetlen járandóság, munkabér esetén: (a 

fel nem vett nyugellátás NEM képezi hagyaték tárgyát.)   

Járandóság 

törzsszáma/azonosítószáma:………………………………………………………………… 

Járandóság összege: ………………………………………………………………………… 

Kifizetőhely/Munkáltató megnevezése: ……………………………………………………. 

 

Lakossági bankszámla, folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla, kincstárjegy, 

takarékbetétkönyv, kötvény, részjegy esetén (tulajdoni hányad megjelölésével): 

(Amennyiben a számlára haláleseti kedvezményezett van megjelölve, a számla NEM képezi 

hagyaték tárgyát.) 

Számla megnevezése: ……………………………………………………………………….. 

Számla száma: ………………………………………………………………………………. 

Bank megnevezése: …………………………………………………………………………. 
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Tulajdoni hányad megjelölése (közös vagy saját):………………………………………….. 

 

Lakossági bankszámla, folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla, kincstárjegy, 

takarékbetétkönyv, kötvény, részjegy esetén (tulajdoni hányad megjelölésével): 

(Amennyiben a számlára haláleseti kedvezményezett van megjelölve, a számla NEM képezi 

hagyaték tárgyát.) 

Számla megnevezése: ……………………………………………………………………….. 

Számla száma: ………………………………………………………………………………. 

Bank megnevezése: …………………………………………………………………………. 

Tulajdoni hányad megjelölése (közös vagy saját):………………………………………….. 
 

Lakossági bankszámla, folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla, kincstárjegy, 

takarékbetétkönyv, kötvény, részjegy esetén (tulajdoni hányad megjelölésével): 

(Amennyiben a számlára haláleseti kedvezményezett van megjelölve, a számla NEM képezi 

hagyaték tárgyát.) 

Számla megnevezése: ……………………………………………………………………….. 

Számla száma: ………………………………………………………………………………. 

Bank megnevezése: …………………………………………………………………………. 

Tulajdoni hányad megjelölése (közös vagy saját):………………………………………….. 
 

Lakossági bankszámla, folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla, kincstárjegy, 

takarékbetétkönyv, kötvény, részjegy esetén (tulajdoni hányad megjelölésével): 

(Amennyiben a számlára haláleseti kedvezményezett van megjelölve, a számla NEM képezi 

hagyaték tárgyát.) 

Számla megnevezése: ……………………………………………………………………….. 

Számla száma: ………………………………………………………………………………. 

Bank megnevezése: …………………………………………………………………………. 

Tulajdoni hányad megjelölése (közös vagy saját):………………………………………….. 

 

Gazdasági társaságban fennálló tisztség, érdekeltség esetén:  

(társasági szerződés, cégkivonat másolatát mellékletben csatolni szíveskedjen!) 

Gazdasági társaság neve: ……………………………………………………………………. 

Székhelye: …………………………………………………………………………………… 

Tulajdoni érdekeltség aránya: ……………………………………………………………….. 

Törzsbetét összege: ………………………………………………………………………….. 

 

Egyéb vagyon:  

(készpénzmaradvány, arany ékszer, vadászlőfegyver, értékesebb festmény, illetve a 300.000,- 

forintot meghaladó értéktárgyak feltüntetése az alábbi táblázatban történik értékmegjelöléssel!)  
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Az alacsony értéket képviselő, vagy értéktelen szokásos berendezési tárgyakat (bútorok, 

háztartási gépek, lakberendezési tárgyak, konyhai eszközök, műszaki cikkek, ruhaneműk, 

stb.) csak abban az esetben kell feltüntetni, ha azt az örökösök kifejezetten kérik.   

 

 

Sor-

szám 

Ingóságok megnevezése Becsült értékének 

feltüntetése 

1./   

2./   

3./   

4./   

5./   

6./   

 

 

III. A HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ÉRDEKELTEK ÉS EGYÉB RÉSZTVEVŐK ADATAI: 

I. Élő örökösök esetében:  

1. A gyermek(ek) adatai  

2. A túlélő házastárs, élettárs (bejegyzett/nem bejegyzett) adatai 

II. Elhunyt gyermek esetében annak leszármazóinak (unokák) adatai 

III. Abban az esetben, ha az elhunytnak nem volt gyermeke: 

1. A házastárs adatai, ha nem él, akkor 

2. A szülők adatai, ha nem élnek, akkor 

3. A testvérek adatai, ha nem élnek, akkor 

4. A testvér leszármazóinak adatai, ha nem élnek, akkor 

5. A nagyszülők adatai, ha nem élnek, akkor 

6. A nagyszülő leszármazóinak adatai (nagybácsi, nagynéni, unokatestvér) – 

annak névszerinti megjelölésével, hogy kinek a jogán örököl! 

 

 

Abban az esetben, ha van végrendeleti örökös, a végrendeleti örököst is fel kell tüntetni! 

Kiskorú, gondnokság alatt álló vagy egyéb okból képviselővel rendelkező örökös esetén kérem,  

adja meg a képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségi telefonszámát és képviselet jogcímét! 
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1. Teljes név:  

 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Pontos lakcíme:  

Tartózkodási hely:  

Rokonsági foka az 

elhunythoz: 

 

Telefonszám:  

Képviselő/ 

Meghatalmazott 

esetén annak neve: 

 

Képviselő 

címe/elérhetősége: 

 

Képviselet jogcíme: 

(törvényes, 

ügygondnoki, 

meghatalmazott) 

 

 

 

 

 

2. Teljes név:  

 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Pontos lakcíme:  

Tartózkodási hely:  

Rokonsági foka az 

elhunythoz: 

 

Telefonszám:  

Képviselő/ 

Meghatalmazott 

esetén annak neve: 

 

Képviselő 

címe/elérhetősége: 

 

Képviselet jogcíme: 

(törvényes, 

ügygondnoki, 

meghatalmazott) 
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3. Teljes név:  

 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Pontos lakcíme:  

Tartózkodási hely:  

Rokonsági foka az 

elhunythoz: 

 

Telefonszám:  

Képviselő/ 

Meghatalmazott 

esetén annak neve: 

 

Képviselő 

címe/elérhetősége: 

 

Képviselet jogcíme: 

(törvényes, 

ügygondnoki, 

meghatalmazott) 

 

 

 

 

 

4. Teljes név:  

 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Pontos lakcíme:  

Tartózkodási hely:  

Rokonsági foka az 

elhunythoz: 

 

Telefonszám:  

Képviselő/ 

Meghatalmazott 

esetén annak neve: 

 

Képviselő 

címe/elérhetősége: 

 

Képviselet jogcíme: 

(törvényes, 

ügygondnoki, 

meghatalmazott) 
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5. Volt-e az elhunytnak életbiztosítása?  

(Amennyiben a biztosításra haláleseti kedvezményezett van megjelölve, a biztosítás abban az 

esetben nem képezi hagyaték tárgyát, azt nem kell feltüntetni.) 

 

Megnevezése:  

Kiállítás helye:  

Kötvényszáma:  

 

 

Van-e az elhunytnak külföldön élő örököse, ismeretlen helyen távollévő örököse, szülői felügyelet 

alatt álló kiskorú örököse, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló örököse? 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés: 

 

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

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

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

 

6. Hagyatéki terhekre (tartozásokra, temetés költségére) vonatkozó adatok: 

 

Tartozás esetén (hitel 

vagy kölcsöntartozás):  

 

Bejelentő neve:  

Jogosult neve:  

Jogosultág keletkezési 

ideje: 

 

Tartozás összege:  

Bizonyíték (hitel vagy 

kölcsönszerződés 

másolata): 

 

 

Temetési költség 

összege: 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek és az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya 

tudomásom szerint nincs.  
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7. Nyilatkozattevő 

neve: 

 

 Nyilatkozó rokonsági 

foka az elhunythoz: 

 

Nyilatkozó pontos 

lakcíme: 

 

Nyilatkozó 

telefonszáma: 

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben örökhagyó után ingatlan vagyon vagy leltározási 

kötelezettség alá eső ingó vagyontárgy nem marad, úgy hagyatéki leltár nem készül.  

 

 

 

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

 

 

 

        ……………………………………… 

         nyilatkozattevő aláírása 

 

 

Figyelem!  

A nyilatkozat visszaküldendő - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: 

8900 Zalaegerszeg, Ady. E. u. 15.– posta címre, vagy elektronikus úton a 

szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu e-mailcímre.  

Adatvédelmi tájékoztatónk a http://zalaegerszeg.hu oldalon található 

http://zalaegerszeg.hu/

