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BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ
ügyiratszám: BDV/__________/2021

23. számú bejelentőlap
NYILATKOZAT HAGYATÉK LELTÁROZÁSÁHOZ

1. Az elhunyt:
Neve: ___________________________________________________________________
Születési neve: ____________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________
Születési helye, ideje: _______________________________________________________
Utolsó belföldi lakóhelye: ___________________________________________________
Utolsó tartózkodási helye: ___________________________________________________
Állampolgársága: __________________________________________________________
(külföldi állampolgárság esetén
közokiratokat)

csatolni

kell az állampolgárság megállapításául

szolgáló

magyar állampolgársággal nem rendelkező örökhagyó idegenrendészeti jogállása:
(az idegenrendészeti jogállásra vonatkozó okmány másolatának csatolása kötelező)
magyar állampolgársággal nem rendelkező örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó adatok és iratok csatolása
kötelező, beleértve a tevékenység fajtájára, kezdetére, TAJ számára vonatkozó iratokat is)
Halálesete bekövetkezésének helye, ideje: _________________________________________
Családi állapota: ____________________________________________________________
Gondnokság alatt állt: _______________________________________________________
2. Utolsó állandó lakcíme, irányítószámmal: ___________________________________________
Az elhunyt milyen jogcímen lakott a fenti címen: tulajdonos, főbérlő, haszonélvező, családtag, bérlő, gondozott
Állandó bejelentkezéssel lakik-e valaki a lakásban___________________________________________
Bérlakás esetén ki a lakás főbérlője_____________________________________________________
Öröklakás esetén ki a tulajdonos_______________________________________________________
Lakás helyrajzi száma: ___________________ négyzetmétere: __________elhunyt tulajdoni hányada: _______
Amennyiben elhunyt I. kerületi ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, nyilatkozzon arra vonatkozóan,
hogy az adó- és értékbizonyítvány kiállításához kér-e helyszíni szemlét.
igen

nem

3. Törvényben felsorolt foglalkozás, tevékenység, amely esetében az örökhagyó halálával kapcsolatban értesítési
kötelezettség áll fenn
3.1. az örökhagyó tagja-e a következőkben felsorolt kamarának: (MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara; MÜK:
Magyar Ügyvédi Kamara; MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara; MISZK: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara)
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Foglalkozás: ________________________________________________________________
3.2. az örökhagyó gyám vagy gondnok vagy bizalmi vagyonkezelő volt-e:
Foglalkozás: ________________________________________________________________
ha az örökhagyó bizalmi vagyonkezelő volt:
*a vagyonrendelő (vagy jogutódja) neve és elérhetősége:
*van-e további vagy új vagyonkezelő? ha igen, neve és elérhetősége:
*kedvezményezett neve és elérhetősége:
3.3. az elhunyt szerzői jogi védelem alatt álló alkotás vagy kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultja volt-e:
(amennyiben 3.1-3.3. pontok kapcsán volt igenlő válasz, akkor a vagyontárgyak vagy iratok jegyzékét, amelyek az
örökhagyó e tevékenységével kapcsolatosak a nyilatkozathoz mellékletként aláírva csatolni szíveskedjenek)
3.4. az elhunytnak életbiztosítási vagy halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződése volt-e:
ha igen, a biztosító neve, címe:
kedvezményezett:
4. Rendelkezett-e az elhunyt (a fenti címen kívül) ingatlan tulajdonjogával (öröklakás, lakóház, telek,
termőföld):
4.1. Ingatlan pontos címe: _________________________________________________
helyrajzi száma: _____________ négyzetmétere: _________ tulajdoni hányada: ________
4.2. pontos címe:_________________________________________________________
helyrajzi száma: _____________ négyzetmétere: _________ tulajdoni hányada: _________
4.3. pontos címe:_________________________________________________________
helyrajzi száma: _____________ négyzetmétere: _________ tulajdoni hányada: _________
4.4.: Több ingatlan esetén házastárs nyilatkozata, hogy melyik az örökhagyóval közösen lakott lakás:
5. Maradt-e az elhunyt után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan a hagyatékot leltározni kell [pl., gazdasági
társaságban, szövetkezetben részesedés, lajstromozott vagyontárgy; öröklési illetékmentes értéket meghaladó ingó
vagyon; fenntartásos betétkönyv, banki folyószámla, széfbérlemény, devizaszámla, fizetési, nyugdíj-előtakarékossági,
tartós befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a
számla számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével)]
5.1. pénzintézet megnevezése _________________________ száma: _______________________________
5.2. pénzintézet megnevezése ________________________ száma: _______________________________
5.3. pénzintézet megnevezése _________________________ száma: ________________________________
5.4. pénzintézet megnevezése ________________________ száma: ________________________________
5.5. gépjármű
gépjármű megnevezése, gyártmány típusa:________________________________frsz_________________
alvázszáma: ______________________________ forgalmi értéke: _______________________________
5.6. lajstromozott vagyontárgy
megnevezése, típusa: _______________________________________lajstromszáma:___________________
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azonosítója ______________________________forgalmi értéke: ________________________________
6. Maradt-e az elhunytnak olyan járandósága, amelyet az illetékes szerv nem fizetett ki? (Nyugdíj,
munkáltatói járandóság, stb)
megnevezése: _____________________________________ nyugdíj törzsszám: ______________________
A munkáltató neve, pontos címe: __________________________________________________________
A ki nem fizetett járandóság összege: _________________________________________________________
7. A hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők adatai:
7.1. Személyes adatok:
Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje: _________________________________________________________
Címe/székhelye: _____________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Telefonszáma és email címe: ____________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: ______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
Képviselő neve: _________________________________címe/elérhetősége____________________
Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott)
7.2. Személyes adatok:
Neve: _____________________________________________________________________
Születési neve: ______________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Születési helye, ideje: _________________________________________________________
Címe/székhelye: _____________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
Telefonszáma és email címe: ____________________________________________________
Érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok:* _____________________________________
*(törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.)
Rokonsági fok: ______________________________________________________________
Van-e képviselője: ____________________________________________________________
Képviselő neve: _____________________________címe/elérhetősége:_________________________
Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott): __________________________________
(Több érdekelt esetén kérem külön lapon folytatni fenti adatokkal)
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7.3. Kötelesrészre jogosultak lehetnek (kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az
öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne):

7.4 Törvényes örökösök lehetnek (leszármazó hiányában a házastárs mellett az örökhagyó szülei):

7.5. Ági örökösök lehetnek: (ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, a szülő örökli azokat a vagyontárgyakat,
amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra. A kieső szülő helyén az ő leszármazói örökölnek a törvényes öröklés általános
szabályai szerint. Ha mind az ági vagyontárgy öröklésére jogosult szülő, mind annak leszármazója kiesett, a nagyszülő; ha ő is kiesett, az
örökhagyó távolabbi felmenője örökli azt a vagyontárgyat, amely róla vagy felmenőjéről hárult az örökhagyóra.):
8. Maradt-e végintézkedés az elhunyt után?
bejelentője:__________________________________________
helye (őrzője_________________________________________
tanúi (nevük, címük) stb.]: ______________________________
rendelkezett-e a végintézkedésben az elhunyt alapítvány létrehozásáról:
rendelkezett-e a végintézkedésben az elhunyt bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról:
amennyiben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, a vagyonkezelő neve és elérhetősége:
amennyiben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, az alapítással érintett hagyaték
vagyontárgyait a végintézkedés egyedileg határozza meg? igen/nem
amennyiben igen, jelölje meg őket egyedileg ( az ingatlan, tagi részesedés és lajstromozott
vagyontárgyak kivételével)
amennyiben nem, körülírással vagy összefoglaló megnevezéssel tüntesse fel (pl. ingóvagyon,
követelések, befektetett eszközök stb.):
9. 1.

Nyilatkozzon, hogy a hagyatékban érdekeltek között: örökösként érdekelt személy öröklési érdeke

veszélyeztetve van-e, méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló kiskorú, cselekvőképességet
érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott személy
van-e (ezekben az esetekben is leltározni kell a hagyatékot):
9..2. Nyilatkozzon, ha az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló,
ismeretlen helyen lévő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy ha
örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (helyszíni leltár felvétele kötelező ilyen esetben):
10.

Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a hagyatékba tartozik-e olyan vagyon vagy vagyonrész vagy

vagyontárgy, amely korábban meghalt örökhagyó hagyatékához tartozott, de hagyatékként átadva nincsen:
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amennyiben igen, melyik ez a vagyontárgy
11. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (pl. temetési, kegyeleti költség):
bejelentő neve: ___________________________________________________
jogosult neve: ____________________________________________________
érték: ____________________________bizonyíték: ______________________
12. Biztosítási intézkedést az öröklésben érdekelt kér-e (valószínűsíteni kell, hogy a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgy veszélyben van, a kérelmet meg kell indokolni célszerű külön okiratban is beadni a kérelmet):
kérelmező neve/megnevezése: _________________________________________
milyen biztosítási intézkedést kér: ______________________________________
13. A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
14. A nyilatkozó aláírása: azzal a figyelmeztetéssel, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a
közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más
vagyontárgya a tudomása szerint nincs.
a nyilatkozó neve és aláírása (leánykori név is): ________________________
a nyilatkozó rokonsági foka: _____________________________________
a nyilatkozó anyja neve: _______________________________________
a nyilatkozó születési helye és ideje: _______________________________
a nyilatkozó pontos lakcíme és telefonszáma: ________________________
Budapest, 2021 ____________hó_____nap
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I.

NYILATKOZAT
I. kerületi ingatlan*
adó- és értékbizonyítványának kiállításához
Elhunyt neve: _______________________________________________________
A hagyatékba tartozó ingatlan címe: ____________________________________
Helyrajzi szám: _____________________________________________________
Az ingatlant állandó bejelentéssel lakják:

igen – nem

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2021…………….. hó ……….. nap
…………………………………………..

…………………………………………..

nyilatkozó neve

nyilatkozó aláírása
II.

NYILATKOZAT*

Amennyiben tudomása van az ingatlan forgalmi értékének meghatározásához szükséges, értéket növelő, ill. csökkentő
adatokról kérjük, töltse ki az alábbi adatokat:
Az épület építési éve: __________________________
Az épület teljes hasznos alapterülete: ____________ m2
Alapozás: ___________________________________ (beton alap, terméskő, döngölt föld, stb.)
Szigetelés: __________________________________ (teljes értékű, ill. részleges hőszigetelés)
Falazat: ____________________________________ (panel, tégla, vályog, egyéb)
Helyiségek felsorolása:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Burkolatok: ________________________________ (parketta, járólap, kő stb.)
Közművek: víz – villany – gáz – csatorna
Fűtés: ____________________________________ (gáz, táv, hagyományos stb.)
Tetőszerkezet: _____________________________ (lapos, nyereg vagy sátortető)
Tető építési anyaga: ________________________ (cserép, pala, nád stb.)
Tetőtér beépített: igen – nem
Tetőtér hasznos alapterülete: _________________ m2
Tetőtérben lévő helyiségek felsorolása: __________________________________________
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Alápincézett: igen – nem – részben: ___________ m2
Melléképület tartozik hozzá: igen – nem

alapterülete: ____________ m2.(garázs, tároló stb.)

Melléképület építési anyaga: ______________________________________
Megjegyzés az ingatlan állapotával kapcsolatban
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

………………….., 2021 …………….. hó ……….. nap
…………………………………………..

…………………………………………..

nyilatkozó neve

nyilatkozó aláírása

nyilatkozó telefonszáma: …………………………………..

Amennyiben ezen nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban további kérdése van, kérjük hívja a 458-3026 telefonszámot.

* A nyilatkozat kizárólag a hagyatéki eljárás kapcsán megnevezett ingatlan adó- és értékbizonyítványának elkészítéséhez kerül
felhasználásra.
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