
 

Enying Város Önkormányzat Jegyzője  
Enying 
Kossuth u. 26. 
8130   

KKÉÉRREELLEEMM 
pót- vagy elmaradt hagyatéki eljárás lefolytatásához 

Alulírott (név) ____________________________________________________________________ 

szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Enying Város Önkormányzat Jegyzőjéhez, 

hogy néhai ___________________________________________örökhagyó ügyében a becsatolt 

iratok alapján szíveskedjen megindítani a hagyatéki eljárást. 

ÖRÖKHAGYÓ NEVE 

/SZÜLETÉSI NEVE/: 

 
 

SZÜLETÉSI ADATAI: 
helye: ideje: 

 
 ........... év  ......................  hó  .......  nap 

ANYJA NEVE: 
 
 

ELHALÁLOZÁSÁNAK 

ADATAI: 

helye: ideje: 
 
 ...........  év  .....................  hó  .......  nap 

UTOLSÓ ÁLLANDÓ 

LAKÓHELYE: 

 
 

CSALÁDI ÁLLAPOTA: 

 

hajadon nőtlen férjes nős özvegy elvált 

(A megfelelő válasz aláhúzandó) 

TÚLÉLŐ HÁZASTÁRS 

ADATAI 

Név (születési neve):  ................................................................................  

 ................................................................................................................  

Születési hely, idő: ...................................................................................  

Anyja neve:  .............................................................................................  

Lakcím: ....................................................................................................  

HAGYATÉKI ELJÁRÁS 

TÁRGYA: (ingatlan esetén kérjük a hrsz-ot feltüntetni) 

AZ ÖRÖKHAGYÓ HALÁLÁT KÖVETŐEN KÖZJEGYZŐ ELŐTT INDULT-E HAGYATÉKI 

ELJÁRÁS? 
IGEN NEM 

Enying, 2020. _________________ 

_________________________________ 
kérelmező aláírása 

Mellékletek (a Hivatal tölti ki): 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Kérjük, szíveskedjen a szükséges rovatokat 

olvashatóan kitölteni, az Önre nem vonatkozó 

részt áthúzni, illetve a nem értelmezhető részt 

üresen hagyni. 



 

Ügyiratszám:………………. Tárgy: néhai 

…………………………….…………. 

  volt 

………………………………………… 

  szám alatti lakos hagyatéki ügye 

Ö R Ö K L É S R E  J O G O S U L T A K  A D A T A I  

 

Név: 
 

Születési név: 
 

Anyja neve: 
 

Születési hely, 

idő: 

 

Lakcím: 

Telefon: 

 

Rokonsági fok:  

 

Név: 
 

Születési név: 
 

Anyja neve: 
 

Születési hely, 

idő: 

 

Lakcím: 

Telefon: 

 

Rokonsági fok:  

 

 
Név: 

 

 
Születési név: 

 

 
Anyja neve: 

 

 Születési hely, 

idő: 

 

 Lakcím: 

Telefon 

 

 Rokonsági fok:  

Név: 
    

Születési név: 
    

Anyja neve: 
    

Születési hely, 

idő: 

    

Lakcím: 

Telefon: 

    

Rokonsági fok:     

 

Név: 
 

Születési név: 
 

Anyja neve: 
 

Születési hely, 

idő: 

 

Lakcím: 

Telefon: 

 

Rokonsági fok:  

 

Név: 
 

Születési név: 
 

Anyja neve: 
 

Születési hely, 

idő: 

 

Lakcím: 

Telefon: 

 

Rokonsági fok:  

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az 

örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse legjobb tudomásom szerint nincs. 

Enying, 2020. ……………………… 

................................................................ 

     kitöltő aláírása



 

TUDNIVALÓK A HAGYATÉKI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

BENYÚJTÁSÁHOZ 
 

A kérelemhez csatolni kell: 

• az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát fénymásolatban, 

• öröklésre jogosultak adatai 

• amennyiben a póthagyatéki eljárás tárgya ingatlan, úgy az ingatlanra 

vonatkozó adatok: helyrajzi szám vagy pontos cím,  

• amennyiben a hagyatéki eljárás tárgya ingóság, úgy az arról szóló iratot (pl. 

folyószámla kivonat; biztosítási kötvény; magán-, önkéntes nyugdíjpénztári 

számlakivonat; takarékbetétkönyv; értékpapír; gépjármű forgalmi engedélye 

stb.), 

• amennyiben a túlélő házastárs időközben elhalálozott, úgy – bemutatás céljából 

– ez utóbbi személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata 

• lehetőség szerint az alaphagyatéki eljárást lezáró közjegyzői hagyatékátadó 

végzés fénymásolata 

 

Az eljárás és tájékoztatás jogszabályi alapja: 

• 2010. évi XXXVIII. tv.  a hagyatéki eljárásról 

• 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól 

 
A kérelem személyesen az alábbi helyen és időben nyújtható be: 

Enying Város Polgármesteri Hivatal Enying, Kossuth u. 22. (Szoc. Iroda, 2. ajtó) 
 

Hétfő és Szerda:                                                 800 - 1200 óráig és 1300 - 1600 óráig 

Csütörtök:      800 - 1200 óráig 

 

 

További információ kérhető telefonon:  06-22/372-058 
e-mailben: szoc.pmhiv@enying.eu 

 



 

TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS 

az 1959. évi IV. törvény alapján 

A törvényes öröklés általános rendje 

607. § (1) Törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. 

(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl. 

(3) Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi leszármazó helyén egymás közt egyenlő 

részekben a kiesett gyermekei örökölnek. 

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. 

608. § (1) Leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó szülői örökölnek fejenként 

egyenlő részben. 

(2) Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek olyan módon, mint a 

gyermek helyén annak leszármazói. 

(3) Ha a kiesett szülőnek nincs leszármazója, egyedül a másik szülő, illetőleg annak 

leszármazói örökölnek. 

609. § (1) Leszármazóknak, házastársnak, szülőknek és szülők leszármazóinak hiányában 

törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői. 

(2) Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a 

kieső szülő helyén ennek leszármazói. 

(3) Ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, helyette nagyszülőpárja, ha pedig ez is 

kiesett, ennek helyén leszármazója örököl. 

(4) Ha valamelyik nagyszülőpár kiesett, és helyükön leszármazójuk nem örökölhet, az egész 

hagyatékot a másik nagyszülőpár vagy ezek leszármazója örökli. 

610. § Ha sem az örökhagyó nagyszülője, sem a nagyszülőktől leszármazó nem örökölhet, 

törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői. 
 


