
 

GÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2131 GÖD, PESTI ÚT 81. 

HATÓSÁGI OSZTÁLY 
E-MAIL : varoshaza@god.hu 

�(27) 530-064 Fax (27) 345-279 

 

POLGÁRMESTERI HIVATALI NYOMTATVÁNY  

Kérelem hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás lefolytatásához (a megfelelőt kérjük, aláhúzással jelölje) 

 

Kiadva: 2015. március 2. 1�/3� Változatszám:  4 

 

Alulírott 

Név : _____________________________________________________________________________ 

születési név: _____________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _______________________________________________________________ 

Anyja neve: _____________________________________________________________________  

Lakóhely: ________________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely: ________________________________________________________________  

Telefonos elérhetőség: ____________________________________________________________ 

azzal a kéréssel/bejelentéssel fordulok Göd Város Önkormányzat Jegyzőjéhez,  

hogy néhai  ______________________________________________________________________ 

volt 213.... Göd, __________________________________________________________________ 

szám alatti lakos örökhagyó ügyében a becsatolt iratok alapján szíveskedjen 

megindítani a (pót)hagyatéki eljárást. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Kérjük, szíveskedjen a szükséges rovatokat olvashatóan kitölteni, az Önre nem 
vonatkozó részt áthúzni, illetve a nem értelmezhető részt üresen hagyni. 

ÖRÖKHAGYÓ NEVE 
(SZÜLETÉSI NEVE): 

 

 

SZÜLETÉSI ADATAI: 
helye: ideje: 

 

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

ANYJA NEVE: 
 

 

ELHALÁLOZÁSÁNAK 

ADATAI: 

helye: ideje: 

 

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

UTOLSÓ BEJELENTETT 

LAKÓHELYE: 
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CSALÁDI ÁLLAPOTA: 

 

hajadon nőtlen férjes nős özvegy elvált 

(A megfelelő válasz aláhúzandó) 

TÚLÉLŐ HÁZASTÁRS 

ADATAI 

Név:  ........................................................................................................  

Születési név:  .........................................................................................  

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

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

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

(PÓT)HAGYATÉKI 

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

 

 

 

 

 

AZ ÖRÖKHAGYÓ GONDNOKSÁG ALATT ÁLLT-E? 

IGEN NEM 

AZ ÖRÖKHAGYÓ UTÁN MARADT-E VÉGRENDELET? 

IGEN NEM 

AZ ÖRÖKHAGYÓ HALÁLÁT KÖVETŐEN KÖZJEGYZŐ ELŐTT INDULT-E HAGYATÉKI 

ELJÁRÁS? 
IGEN NEM 

Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint az örökhagyó után a fenti(eke)n kívül 
más kötelező leltározás alá eső hagyaték nem maradt. 

Göd,  _____________________________________________   ___________________________  

 Kérelmező aláírása 
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TUDNIVALÓK A (PÓT)HAGYATÉKI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNTI 
KÉRELEMHEZ 

 

A hagyatékot leltározni kell (hivatalból kötelező leltározni), ha 
a) a hagyatékban 
aa) belföldön fekvő ingatlan van, 
ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben 

fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 
ac) lajstromozott vagyontárgy (pl.: gépjármű) van, 
ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű 

ingó vagyon van (Az egy örökösnek jutó ingóörökség 300.000,- Ft forgalmi értéket 
meghaladó része. Az értékhatár megállapításánál a más címen illetékmentes 
ingóságot, továbbá az örökhagyó gépjárművének, pótkocsijának értékét, ruházatát 
és a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait figyelmen 
kívül kell hagyni.), vagy 

b) a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a 
bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét. 
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is. 
 
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen 
vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a 
hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

A kérelemhez csatolni kell: 

• az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát fénymásolatban, 
• öröklésre jogosultak adatait (nyomtatvány letölthető), 
• amennyiben rendelkezésre áll, akkor az alaphagyatéki ügyben készült 

közjegyzői hagyatékátadó végzés másolatát, 
• amennyiben a (pót)hagyatéki eljárás tárgya ingatlan, úgy az ingatlanra 

vonatkozó adatok: helyrajzi szám vagy pontos cím,  
• amennyiben a (pót)hagyatéki eljárás tárgya ingóság, úgy az arról szóló iratot 

(pl. folyószámla kivonat; biztosítási kötvény; takarékbetétkönyv; értékpapír; 
gépjármű forgalmi engedélye stb.), 

• amennyiben a túlélő házastárs időközben elhalálozott, úgy – bemutatás 
céljából – ez utóbbi személy halotti anyakönyvi kivonatát 

• amennyiben az örökhagyó után végrendelet maradt, akkor annak másolatát 

Tájékoztatom, hogy a kérelem és mellékletei benyújtása után (pót)hagyatéki leltár 
felvételére kerül sor, melyet a hagyatéki ügyben illetékes közjegyző felé továbbítunk, 
aki az öröklésben érdekelteket értesíteni fogja a hagyatéki tárgyalás időpontjáról, 
illetve részükre a (pót)hagyatékátadó végzést megküldi. 


