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Öröklésre jogosultak adatai 
 

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

 

Tárgy: néhai  ________________________  volt  ___________________________ szám  

 alatti lakos hagyatéki ügye 

Név:  Név:  

Születési név:  Születési név:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Születési hely, idő:  

Lakcím:  Lakcím:  

Rokonsági fok:  Rokonsági fok:  

Név:  Név:  

Születési név:  Születési név:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Születési hely, idő:  

Lakcím:  Lakcím:  

Rokonsági fok:  Rokonsági fok:  

Név:  Név:  

Születési név:  Születési név:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Születési hely, idő:  

Lakcím:  Lakcím:  

Rokonsági fok:  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. 
Göd,  ____________________________  
 
 ___________________________________   __________________________________  
 kitöltő neve   kitöltő aláírása 
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Az ÖRÖKLÉS rendje a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján (kivonat) 

7:55. § [Leszármazók öröklése] 
(1) Törvényes örökös első sorban 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. 

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett] 
(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti 
a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és 

felszerelési tárgyakon; és 
b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. 
(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. 
(3) Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó ha-

szonélvezeti jog biztosítható. 

7:60. § [Házastárs öröklése szülő mellett] 
(1) Ha leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott 

lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. 
(2) Az (1) bekezdésben nem érintett hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó 

szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó 
házastársa örököl fejenként egyenlő arányban. 

7:61. § [Házastárs egyedüli öröklése] 
Ha leszármazó és szülő nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl. 

7:62. § [Házastárs kiesése a törvényes öröklésből]  
(1) Nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség 

nem állott fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. 
(2) Az örökhagyó házastársának az öröklésből való kiesésére az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga örö-

kölne, vagy a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne. 

7:63. § [Szülő és a szülő leszármazójának öröklése] 
(1) Ha leszármazó és házastárs nincs vagy nem örökölhet, az örökhagyó szülői örökölnek fejenként egyenlő 

részben. 
(2) Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek olyan módon, mint a gyermek helyén an-

nak leszármazói. 
(3) Ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, egyedül a másik szülő vagy annak leszár-

mazói örökölnek. 

7:64. § [Nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése] 
(1) Ha leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, 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 vagy nem örökölhet, helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, 

helyette leszármazója örököl. 
(4) Ha valamelyik nagyszülőpár kiesett, és helyükön leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az egész hagyaté-

kot a másik nagyszülőpár vagy az ő leszármazójuk örökli. 
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7:65. § [Dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése] 
(1) Ha nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyen-

lő részekben az örökhagyó dédszülői. 
(2) Az öröklésből kiesett dédszülő helyén ennek leszármazói örökölnek ugyanúgy, mint a kieső nagyszülő he-

lyén ennek leszármazói. 
(3) Ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs vagy nem örökölhet, helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, 

helyette leszármazója örököl. 
(4) Ha valamelyik dédszülőpár kiesett, és helyükön leszármazó nincs vagy nem örökölhet, az egész hagyaté-

kot fejenként egyenlő részekben a többi dédszülőpár örökli. 
(5) A (4) bekezdés alapján öröklő valamelyik dédszülő kiesése esetén a (2) és a (3) bekezdésben foglalt szabá-

lyokat kell alkalmazni. 

7:66. § [Távolabbi felmenők öröklése] 
Ha dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő ré-

szekben az örökhagyó távolabbi felmenői. 

7:67. § [Ági vagyon] 
(1) Ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés 

vagy ajándékozás útján hárult vagyontárgy ági öröklés alá esik. 
(2) Ági öröklésnek van helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy ajándékba kapott vagyon-

tárgyra, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte 
vagy ajándékba kapta. 

(3) A vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki azt ezen a címen örökölné. 

7:68. § [Ági örökösök] 
(1) A szülő örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra. A ki-

eső szülő helyén az ő leszármazói örökölnek a törvényes öröklés általános szabályai szerint. 
(2) 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. 

(3) Ha ági örökös nincs, az ági vagyontárgy az örökhagyó egyéb vagyonával esik egy tekintet alá. 

7:72. § [Az örökbefogadott öröklése] 
(1) Az örökbefogadott - az örökbefogadás fennállása alatt - az örökbefogadó szülő és annak rokonai után az 

örökbefogadó szülő vér szerinti leszármazójaként örököl. 
(2) Az örökbefogadás nem érinti az örökbefogadott törvényes öröklési jogát vér szerinti rokonai után, ha az 

örökbefogadás az örökbefogadott egyeneságbeli felmenő rokona, testvére vagy egyeneságbeli felmenő rokoná-
nak más leszármazója által történt. 

7:73. § [Öröklés az örökbefogadott után] 
(1) Az örökbefogadott után első sorban leszármazói és házastársa, leszármazó hiányában házastársa és örökbe 

fogadó szülője, leszármazó és házastárs hiányában az örökbefogadó szülő és annak rokonai örökölnek a törvé-
nyes öröklés szabályai szerint. Az örökbefogadó szülő és annak rokonai akkor örökölnek, ha az örökbefogadás 
az öröklés megnyílásáig fennállt. 

(2) Ha az örökbefogadott után az (1) bekezdésben meghatározott személyek nem örökölnek, törvényes örökö-
sök az örökbefogadott vér szerinti rokonai a törvényes öröklés szabályai szerint, feltéve, hogy az örökbefogadás 
az örökbefogadott egyeneságbeli felmenő rokona, testvére vagy egyeneságbeli felmenő rokonának más leszár-
mazója által történt. 


