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NYILATKOZAT
Az elhunyt neve:

………………………………………………………..

Születési neve:

……………………………………………………….

Születési helye, ideje:

……………………………………………………….

Anyja neve:

……………………………………………………….

Családi állapota:

……………………………………………………….

Állampolgársága:

………………………………………………………

Elhalálozás helye, ideje:

……………………………………………………….

Állt-e gondnokság/gyámság alatt: ………………………………………………………
Gondnok/gyám neve, címe:

……………………………………………………...

Az örökhagyó tagja-e Kamarának /MOKK: Magyar Országos Közjegyzői
Kamara:MÜK:Magyar Ügyvédi Kamara: MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói
Kamara:MISZK: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara):……………………………..
2. Az elhunyt lakása:
Utolsó állandó lakcíme, irányítószámmal: ……………………………………………….
Bérlakás vagy személyi tulajdonú lakás: ………………………………………………..
Az elhunyt milyen jogcímen lakott a lakásban: (tulajdonos, főbérlő, haszonélvező,
családtag, bérlő): …………………………………………………………………………
Bérlakás esetén ki a lakás főbérlője:

…………………………………………….

Öröklakás esetén ki a tulajdonos:

……………………………………………

Lakás helyrajzi száma:

……………………………………………

3. Rendelkezett-e az elhunyt (a fenti címen kívül) ingatlan tulajdonjogával
(öröklakás, lakóház, telek, föld):
Ingatlan pontos címe: ……………………………………. Helyrajzi száma: …………...
Ingatlan pontos címe: ……………………………………. Helyrajzi száma: …………...
Ingatlan pontos címe: ……………………………………. Helyrajzi száma: …………...
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Ingatlan pontos címe: ……………………………………. Helyrajzi száma: …………...
4. Maradt-e az elhunyt után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan hagyatéki
eljárást kell lefolytatni /pl: jármű, fenntartásos betétkönyv, banki folyószámla,
széfbérlemény, kárpótlás, letéti jegy, devizaszámla, üzletrész, részvény, szerzői
jogdíj):
Megnevezése: ………………………………………… Száma: ……………………….
Kiállítás helye: ………………………………………. Tulajdoni hányad: …………….
Tulajdonostárs neve: …………………………………. Kedvezményezett neve: .............
…………………………………………………………………………………………….
Megnevezése: ……………………………………………. Száma: ……………………
Kiállítás helye: …………………………………………… Tulajdoni hányad: ………...
Tulajdonostárs neve: ………………………… Kedvezményezett neve: ………………..
Megnevezése:………………………………... Száma: …………………………………
Kiállítás helye: ………………………………. Tulajdoni hányad: ……………………...
Tulajdonostárs neve: ………………………… Kedvezményezett neve: ………………..
Gépkocsi megnevezése, gyártmány típusa: …………………………. FRSZ:…………...
Alvázszáma: …………………………………. Forgalmi értéke: ……………………….
5 Volt-e az elhunytnak életbiztosítása:
Megnevezése: ………………………………… Kötvényszáma: ………………………..
Kiállítás helye: ………………………………... Kedvezményezett neve: ………………
6. Maradt-e az elhunytnak olyan járandósága, amelyet az illetékes szerv nem
fizetett ki? (Nyugdíj, munkáltatói járandóság, stb) …………………………………..
Megnevezése: …………………………………. Nyugdíj törzsszám:…………………...
A munkáltató neve, pontos címe¨………………………………………………………...
A ki nem fizetett járandóság összege: ……………………………………………………
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7. Az elhunyt házastársa, gyermeke, (ennek hiányában) vérszerinti hozzátartozói
1./ Neve: …………………………………… Szül. neve: ………………………………
Anyja neve: ………………………………… Szül. hely, idő: ………………………….
Örökhagyóhoz való viszonya: ....................... Adóazonosító:…………………………...
Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Személyi száma:……………………………..Elérhetősége (telefon): …………………..
Képviselője van-e: …………………………. Képviselő neve: ………………………….
Címe/elérhetősége: …………………………. Képviselet jogcíme: ……………………..
2. Neve: …………………………………….. Szül. neve: ………………………………
Örökhagyóhoz való viszonya: ……………… Adóazonosító:…………………………..
Anyja neve: …………………………………. Szül. hely. Idő: ………………………….
Lakcíme: ……………………………………..………………………………………….
Személyi száma:……………………………..Elérhetősége (telefon): …………………..
Képviselője van-e: …………………………… Képviselő neve: ………………………..
Címe/elérhetősége:…………………………… Képviselet jogcíme: ……………………
3. Neve: ……………………………………… Szül. neve: ……………………………..
Anyja neve: ………………………………….. Szül. hely, idő: …………………………
Örökhagyóhoz való viszonya: ……………… Adóazonosító:…………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Személyi száma:……………………………..Elérhetősége (telefon): …………………..
Képviselője van-e: …………………………… Képviselő neve: ………………………..
Címe/elérhetősége: …………………………... Képviselet jogcíme: ……………………
4. Neve: ……………………………………… Szül. neve: ……………………………..
Anyja neve: ………………………………….. Szül. hely, idő: …………………………
Örökhagyóhoz való viszonya: ……………… Adóazonosító:…………………………..
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Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Személyi száma:……………………………..Elérhetősége (telefon): …………………..
Képviselője van-e: …………………………… Képviselő neve: ………………………..
Címe/elérhetősége: …………………………... Képviselet jogcíme: ……………………
8. Maradt-e végrendelet, öröklési szerződés az elhunyt után? ………………………
Bejelentője
………………………………………………………………………………..
Helye(őrzője) …………………………………………………………………………….
Tanúi (nevük, címűk) stb.:………………………………………………………………..
9. Nyilatkozzon, hogy a hagyatékban külföldön élő örökös, ismeretlen helyen
távollévő örökös, szülői felügyelet alatt álló kiskorú örökös, cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személy az örökös, vagy vérszerinti
hozzátartozója nincsen az elhunytnak. (Ezekben az esetekben, a helyszíni leltározás
kötelező) ………………………………………………………………………………….
10. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok:
Bejelentő neve: …………………………………………..
Jogosult neve: ……………………………………………
Jogosultság keletkezési ideje: ……………………………
Érték: …………………………………………… Bizonyíték: …………………………
11. biztosítási intézkedés
Helyszíni leltározást kérnek-e ……………………………………………………………
Kérelmező neve/megnevezése: …………………………………………………………..
12. A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Maradt-e az örökhagyónak Áfész vagy TSZ üzletrésze, részjegye, kárpótlási jegye,
Fundamenta vagy Lakástakarékpénztári megtakarítása, részvénye, kötvénye?
Ha igen, szükséges ezek másolata.
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Maradt-e az örökhagyónak forgalomban lévő gépjárműve (autó, motor, utánfutó,
lassú jármű, lajstromozott vízi jármű)? Ha igen, szükséges a forgalmi engedély és
törzskönyv bemutatása és másolata.
Maradt-e az örökhagyó birtokában engedélyköteles lőfegyver, lőszer? Igen/nem
(Ha igen, ezt haladéktalanul le kell adni a Rendőrkapitányságon)
Volt-e az örökhagyónak gazdasági társaságban (Kft. Bt.) tagsági jogviszonya? Ha
igen, be kell mutatni a társasági szerződést, valamint be kell szerezni a Cégbírósághoz
benyújtott legutolsó mérleg kimutatást.
Lehetett-e az örökhagyónak hiteljogügylete (adós, kezes, zálogkötelezett
minőségben)? Ha igen, szükséges becsatolni az ezekre vonatkozó szerződéseket.
Van-e az örökhagyónak az Önkormányzat felé tartozása? Amennyiben igen,
szükséges bejelenteni, hogy az mely időszakra vonatkozik, és volt-e olyan körülmény,
amely az elévülést megszakította.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. A nyilatkozó aláírása: azzal a figyelmeztetéssel, hogy büntető jogi felelősége
tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és az örökhagyónak
a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgy a tudomása szerint nincs.
Gyöngyöshalász, 2016……………………………
A nyilatkozó aláírása (születési név is):

…………………………………..

A nyilatkozó rokonsági foka:

………………………………….

A nyilatkozó anyja neve:

…………………………………

A nyilatkozó születési helye és ideje:

…………………………………

A nyilatkozó pontos lakcíme és telefonszáma: …………………………………………

