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Öröklésre jogosultak adatai 
 

Kiadva: 2011. január 25. 1�/2� Változatszám:  2 

 

Tárgy: néhai  _________________________  volt  ____________________________ szám  

 alatti lakos hagyatéki ügye 

1. Név:  2. Név:  

Születési név:  Születési név:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Születési hely, idő:  

Lakcím:  Lakcím:  

Rokonsági fok:  Rokonsági fok:  

3. Név:  4. Név:  

Születési név:  Születési név:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Születési hely, idő:  

Lakcím:  Lakcím:  

Rokonsági fok:  Rokonsági fok:  

5. Név:  6. 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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TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS rendje az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 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. 


