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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
HAGYATÉKI LELTÁRHOZ NYOMTATVÁNYHOZ
Az előlap kitöltése:
1. az előlapon kötelező kitölteni a beküldőre vonatkozó személyes adatokat:
•
•
•
•
•
•
•
•

a viselt családi név és keresztnév mezőt
a születési családi név és keresztnév mezőt
az anyja neve családnév és keresztnév mezőt
-a születési hely mezőt
-a születési dátum mezőt
-a beküldő címe rész irányítószám, település, utcanév, közterület jellege, és házszám
mezőit
-amennyiben az állandó lakcímtől eltérő, a tartózkodási hely mezőit
-amennyiben az állandó lakcímtől eltérő, a levelezési cím mezőit

2. Az előlapon kötelező kitölteni az adóazonosító jel mezőt.
3. Az előlapon a beküldő e-mail címe mező kitöltése kötelező.
4. Az előlapon kötelező kitölteni, hogy meghatalmazottként vagy saját nevében jár el a beküldő.
5. Az előlapon kötelező kitölteni az elektronikus kapcsolattartás mezőt.

A fő lap kitöltése:
Az fő lapon ki kell választani az adatszolgáltatás jogcímét.
Nemleges hagyatéki nyilatkozat tételre akkor van lehetőség, ha az örökhagyó után belföldön
fekvő ingatlan, belföldi cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaságan, illetve szövetkezetben
fennálló tagi részesedés, leltározás alá eső 300.000.- forint értéket meghaladó értékű ingó
vagyon, lajstromozott vagyontárgy (pl. gépjármű) nem maradt, az örökhagyó
végintézkedésével alapítvány létesítését nem rendelte el.
Amennyiben az elhunyt után ingatlan maradt, vagy az ingóvagyon érétke meghaladja a
300.000.- Ft-ot, válassza az adatszolgáltatás hagyatéki leltár felvételéhhez jogcímet.
Amennyiben a hagyatéki eljárás lezárását követően került elő leltározás alá eső hagyatéki
vagyon, válassza az adatszolgáltatás póthagyatéki eljáráshoz jogcímet.

I. a fő lapon a nyilatkozat tevő személy személyes adatait kötelező kitölteni:
• nyilatkozó neve, születési neve
• születési helye
• születési ideje
• anyjának családi és utóneve (születési)
• lakóhelye
• rokoni kapcsolat (pl.: örökhagyó házastársa, gyermeke, testvére stb.)
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II. A fő lapon az elhunytra vonatkozó adatokat kötelező kitölteni:
• az lehunyt neve
• az elhunyt születési neve
• az elhunyt születési helye
• az elhunyt születési ideje
• az elhunyt anyjának családi és utóneve
• az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme)
• utolsó belföldi tartózkodási helye amennyiben eltér a lakóhelytől
• az elhunyt családi állapota (nőtlen, hajadon, nős, férjes, elvált, özvegy stb.)
• gondnokság alatt állt-e az elhunyt

IV.
Az örökhagyó állampolgárságával, tartózkodásával kapcsolatos adatoknál válasszon a
legördülő listából.

V. Hagyatékkal/végintézkedéssel kapcsolatos adatoknál értelemszerűen válasszon igen vagy a
nem válasz közül.
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 28.§-ában elsorolt értesítési
kötelezettséget keletkeztető foglalkozások:
•
•
•
•
•
•

-közjegyző
-ügyvéd
-önálló bírósági végrehajtó
-igazságügyi szakértő
-gyám, gondnok
-bizalmi vagyonkezelő

Az lehunyt hagyatékára vonatkozó adatok:

VI.

Leltározni kell a hagyatékban lévő
a. belföldön fekvő ingatlant,
b. belföldi cégjegyzékben bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben
fennálló tagi (részévényesi) részesedést,
c. lajstromozott vagyontárgyat, valamint
d. az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket
(300.000.- Ft) meghaladja.

VII.

Bejelentett igény:

Ha az örökhagyó tulajdonaként nyilvántartásba bejegyezett vagyontárgy a rendelkezésre álló
adatok szerint a hagyaték megnyíltakor már nem állt az örökhagyó tulajdonában, a
vagyontárgyat a leltárba fel kell venni annak feltüntetéséve, hogy azt ki és milyen jogcímen
igényli.
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Ha a hagyatéki eljárásban érdekeltek között vita van, arra vonatkozóan, hogy valamely
leltározás alá eső ingóság a hagyaték megnyíltakor az örökhagyó tulajdonát képezte-e, a vitás
ingóságot a leletárba fel kell venni annak feltüntetésével, hogy azt ki és milyen jogcímen
igényli.
Az igénylő a leltározott vagyontárgyra (dologra, jogra követelésre) a hagyatéki eljárásban olyan
jogcímen terjeszt elő igényt, amely szerint az nem tartozik az örökhagyó hagyatékához, hanem
(tulajdonosként, engedményesként stb.) magát igénylőt illeti meg.

VIII. Hagyatéki terhek:
1. Temetési költség
A temetési számlákon szereplő számlázási címen szereplő személy adatait és számlák
végösszegnek összegét adja meg.
Hagyatéki hitelező: aki a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó tartozásainak
megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy,
hagyatékátadási teher: az örökhagyó illő eltemetésének költségei, a hagyaték megszerzésével,
biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), valamint a
hagyatéki eljárás költségei.
A hagyatékhoz tartozó vagyontárgyra – az örökhagyónak a vagyontárgy reá történő
átruházására vonatkozó kötelezettségét állítva – a hagyatéki eljárásban kötelmi jogcímen
támaszt igényt.
2. Hitelezők
Amennyiben az elhaltnak tartozásai vannak, azt itt kell feltüntetni.
Az adatok pontossága érdekében az igazolások (szerződés, számlakivonat stb.) másolatban
csatolandók.

IX.

Az öröklésben érdekeltek adatai

Ha az örökhagyónak a nyilatkozattevőn kívül más örököse van, az igen mezőre kattintva
megnyíló blokkot is ki kell tölteni az örökösök személyes adataival

