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KÉRELEM 

hagyatéki eljárás megindításához 

 

1. Az örökhagyó neve:…………………………………………………………………... 

Születési neve:………………………………………………………………………….... 

Anyja születési családi és utóneve:………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:…………………………………….Állampolgársága:…...……….. 

Halálesete bekövetkezésének helye (Budapest akkor kerület is),:……………………..., 

ideje: …….év…………...............hó…….nap, Családi állapota:………………………… 

Személyi igazolvány száma:..………………………
i
  Gondnokság alatt állt: Igen/Nem 

Gondnok/gyám neve, címe:………………………………………………………………. 

Az örökhagyó tagja-e Kamarának (MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara; 

MÜK: Magyar Ügyvédi Kamara; MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar; MISZK: 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara): Igen/Nem 

Az örökhagyó gyám vagy gondnok volt: Igen/Nem 

 

2. Végintézkedésre vonatkozó adatok: 

Bejelentője……………………………………………………………………………...  

Helye (őrzője)…………………………………………………………………………..  

Tanúi (nevük, címük) stb.]:…………………………………………………………….. 

(ingóságok végrendeleti öröklésénél az ingóságok felleltározása szükséges) 

 

3. Hagyatékra vonatkozó adatok: 

 

Ingatlan pontos címe, megnevezése:…………………..………………………………… 

helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: ………….. 

tulajdonostárs neve:……………………………………    tulajdoni hányada:………….. 

 

Ingatlan pontos címe, megnevezése……..……………………………………..…….….. 

helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: ………….. 

tulajdonostárs neve:……………………………………    tulajdoni hányada:………….. 

 

Ingatlan pontos címe, megnevezése:…………………..………………..……………….. 

helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: ………….. 

tulajdonostárs neve:……………………………………    tulajdoni hányada:………….. 
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Banki folyószámla, száma:…………………………………………………............nyitás 

helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad……………….. 

tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs 

 

Értékpapírszámla, száma:…………………………………………………...............nyitás 

helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad……………….. 

tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs 

 

Devizaszámla, száma:…...………………………………………………….............nyitás 

helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad……………….. 

tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs 

 

Megnevezése …………………………………………. száma: ………………………… 

kiállítás helye:………………………………………….tulajdoni hányad:……………… 

tulajdonos társ neve:…………….………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs 

 

Megnevezése …………………………………………. száma: ………………………… 

kiállítás helye:………………………………………….tulajdoni hányad:……………… 

tulajdonos társ neve:………….…………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs 

 

Jármű megnevezése, gyártmánya típusa :….…………………………frsz:……………...  

alvázszáma:………………………………motorszáma:……………………………….…

hengerűrtartalma:……..cm3, gyártási éve:……., forgalmi értéke:……………………..Ft 

 

4. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (temetési összeg, jelzálog, tartozások,…):   

 

Bejelentő neve (nyilatkozó):……………………………………………………………… 

Jogosult neve (temetést fizető, kölcsönadó, hitelező,..):…..……………………………... 

Jogosultság keletkezési ideje: …………………….Érték:……………………………….. 

Bizonyíték……………………………Megjegyzés:……………………………………... 

 

Bejelentő neve (nyilatkozó):……………………………………………………………… 

Jogosult neve (temetést fizető, kölcsönadó, hitelező,..):…..……………………………... 

Jogosultság keletkezési ideje: …………………….Érték:……………………………….. 

Bizonyíték……………………………Megjegyzés:……………………………………... 
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5.  Az öröklésben érdekeltek (örökhagyó házastársa, gyermeke, ennek hiányában 

vérszerinti hozzátartozói, végrendeleti örököse/ei, hagyatéki hitelező, igénylő stb.) 

1. Teljes név (születési név is): …………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………… születési hely, idő: ……………………………. 

személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1  adóazonosító jel: │││││││││││2 

pontos lakcíme:  …………………………………………………………..…………….. 

elérhetősége (tel, e-mail cím):…………………………………………………………… 

tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem 

örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ……………………… 

Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:……………………… 

képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):……………………….. 

Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:……………………i 

 

2. Teljes név (születési név is): …………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………… születési hely, idő: ……………………………. 

személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1  adóazonosító jel: │││││││││││2 

pontos lakcíme:  …………………………………………………………..…………….. 

elérhetősége (tel, e-mail cím):…………………………………………………………… 

tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem 

örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ……………………… 

Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:……………………… 

képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):……………………….. 

Személyi igazolvány száma:……………….i  Lakcímkártya száma:…………………i 

 

3. Teljes név (születési név is): …………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………… születési hely, idő: ……………………………. 

személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1  adóazonosító jel: │││││││││││2 

pontos lakcíme:  …………………………………………………………..…………….. 

elérhetősége (tel, e-mail cím):…………………………………………………………… 

tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem 

örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ……………………… 

Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:……………………… 

képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):……………………….. 

Személyi igazolvány száma:……………….i  Lakcímkártya száma:…………………i 

                                                           
1
 Az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez kezeljék.  

2
 Az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat az adóhatósági eljáráshoz kezeljék.  
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6. Adatok, amelyek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét 

valószínűsítik: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Csatolandó az illetékesség megállapításához szükséges adatokat alátámasztó 

valamint a halál tényét igazoló okiratok. Csatolt iratok felsorolása: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8. Hozzájárulok, hogy név, lakcím adataimat harmadik fél (nem állami szerv, bank, 

tartozást behajtó cég) rendelkezésére bocsáthassák: Igen/Nem 

                                                                             

                                                                 .…..…...…………………………………….….   

                                                                        a kérelmező neve / születési neve / aláírása  

                 

                                                                 .……...……………………………....................   

                                                                           anyja neve, születési helye és ideje 

 

                                                                             ………………………………………. 

                                                                              személyi igazolvány száma 

 

…………………………………………………………………………………..         

                                  pontos lakcíme és elérhetősége 

 

 

Budapest, .…….. év. ………..………………hó……nap 

 

 

Ui.: Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy örökös 

esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.  
                                                           
i 
az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat a közjegyzői eljárás során kezeljék. 


