NYILATKOZAT
a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához
1. Az örökhagyó neve:…………………………………………………………………...
Születési neve:…………………………………………………………………………....
Anyja születési családi és utóneve:……………………………………………………….
Születési helye, ideje:…………………………………….Állampolgársága:…...………..
Halálesete bekövetkezésének helye (Budapest akkor kerület is),:……………………...,
ideje: …….év…………...............hó…….nap, Családi állapota:…………………………
Személyi igazolvány száma:..………………………i Gondnokság alatt állt: Igen/Nem
Gondnok/gyám neve, címe:……………………………………………………………….
Az örökhagyó tagja-e Kamarának (MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara;
MÜK: Magyar Ügyvédi Kamara; MBVK: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar; MISZK:
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara): Igen/Nem
Az örökhagyó gyám vagy gondnok volt: Igen/Nem
Az örökhagyó bírósági adósságrendezési eljárásban adós/adóstárs volt-e: Igen/Nem
A haláleset bejelentése megtörtént-e a bíróság/családi vagyonfelügyelő felé: Igen/Nem
Az eljárás PKKB …………… ügyszámon/családi vagyonfelügyelő neve, elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………….
2. Van-e tudomás végintézkedésről: Igen/Nem
Bejelentője……………………………………………………………………………...
Helye (őrzője)…………………………………………………………………………..
Tanúi (nevük, címük) stb.]:……………………………………………………………..
(végrendeleti öröklésénél az ingóságok felleltározása szükséges)
3. Az örökhagyó lakóhelye (tartózkodási) helye:…………………………....................
…………………………………....... bérlakás vagy személyi tulajdonú lakás. (aláhúzni)
Az örökhagyó milyen jogcímen lakott a lakásban (tulajdonos, főbérlő, haszonélvező,
családtag, bérlő, egyéb) : ………………………………………………………………....
Állandó bejelentkezéssel lakik-e valaki a lakásban……………………………………….
Bérlakás esetén ki a lakás főbérlője:………………………………………………………
Öröklakás esetén ki a lakás tulajdonosa:………………………………………………….
Lakás helyrajzi száma:……..……………………………. négyzetmétere: ……………..
Ebből örökhagyó tulajdoni hányada:……………………………………………………...

Nyilatkozat, a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapításához

Oldal 1

4. Rendelkezett-e az örökhagyó (a fenti címen kívül) belföldön fekvő ingatlan
tulajdonjogával (öröklakás, lakóház, telek, föld):
Ingatlan pontos címe, megnevezése:…………………..…………………………………
helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: …………..
tulajdonostárs neve:……………………………………

tulajdoni hányada:…………..

Ingatlan pontos címe, megnevezése……..……………………………………………….
helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: …………..
tulajdonostárs neve:……………………………………

tulajdoni hányada:…………..

Ingatlan pontos címe, megnevezése:…………………..………………………………….
helyrajzi száma: …….……….. négyzetmétere: …..…… tulajdoni hányada: …………..
tulajdonostárs neve:……………………………………

tulajdoni hányada:…………..

5. Maradt-e az örökhagyó után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan
hagyatéki eljárást kell lefolytatni /pl.: banki folyószámla, értékpapírszámla,
devizaszámla, széfbérlemény, fenntartásos betétkönyv, kárpótlási jegy, jármű,
üzletrész, részvény, szerzői jogdíj, öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű
ingó vagyon, egyéb vagyontárgy):
Banki folyószámla, száma:…………………………………………………............nyitás
helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad………………..
tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs
Értékpapírszámla, száma:…………………………………………………...............nyitás
helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad………………..
tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs
Devizaszámla, száma:…...………………………………………………….............nyitás
helye:…………………………………………………...tulajdoni hányad………………..
tulajdonostárs neve:………………………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs
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Megnevezése …………………………………………. száma: …………………………
kiállítás helye:………………………………………….tulajdoni hányad:………………
tulajdonos társ neve:…………….………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs

Megnevezése …………………………………………. száma: …………………………
kiállítás helye:………………………………………….tulajdoni hányad:………………
tulajdonos társ neve:………….…………………….elhalálozási rendelkezés: van/nincs
Jármű megnevezése, gyártmánya típusa :….…………………………frsz:……………...
alvázszáma:………………………………motorszáma:……………………………….…
hengerűrtartalma:……..cm3, gyártási éve:……., forgalmi értéke:……………………..Ft
6. Volt-e az örökhagyónak életbiztosítása:
Megnevezése:……………………………………………kötvényszáma: ……………….
kiállítás helye:……………………………….……….elhalálozási rendelkezés: van/nincs
7. Maradt-e az örökhagyónak 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:…………………………………………………….
8. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (temetési összeg, jelzálog, tartozások,…):
Bejelentő neve (nyilatkozó):………………………………………………………………
Jogosult neve (temetést fizető, kölcsönadó, hitelező,..):…..……………………………...
Jogosultság keletkezési ideje: …………………….Érték:………………………………..
Bizonyíték……………………………Megjegyzés:……………………………………...
Bejelentő neve (nyilatkozó):………………………………………………………………
Jogosult neve (temetést fizető, kölcsönadó, hitelező,..):…..……………………………...
Jogosultság keletkezési ideje: …………………….Érték:………………………………..
Bizonyíték……………………………Megjegyzés:……………………………………...
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9. Az öröklésben érdekeltek (örökhagyó házastársa, gyermeke, ennek hiányában
vérszerinti hozzátartozói, végrendeleti örököse/i, hagyatéki hitelező, igénylő stb.)
1. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:……………………i
2. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:…………………i
3. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:…………………i

1
2

Az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez kezeljék.
Az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat az adóhatósági eljáráshoz kezeljék.
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4. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:…………………..i

5. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:………………i Lakcímkártya száma:…………………i

6. Teljes név (születési név is): ………………………………………………………….
anyja neve: …………………………… születési hely, idő: …………………………….
személyi azonosító: ││-│││││││-│││││1 adóazonosító jel: │││││││││││2
pontos lakcíme: …………………………………………………………..……………..
elérhetősége (tel, e-mail cím):……………………………………………………………
tartózkodási helye:……………………………………….képviselője van-e: Igen/Nem
örökhagyóhoz való viszonya: ………………………… aláírása ………………………
Képviselő neve:…………………………….....címe/elérhetősége:………………………
képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):………………………..
Személyi igazolvány száma:……………….i Lakcímkártya száma:…………………i
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10.

Nyilatkozzon,

hogy

az

öröklésben

érdekeltek

között

méhmagzat,

cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy
ügyeinek vitelében akadályozott személy van / nincs,
valamint néhainak vérszerinti hozzátartozója van / nincs. (A felsoroltakat is
beleértve)
11. Biztosítási intézkedés:
helyszíni leltározást kérnek-e……………………………………………………………
kérelmező neve/megnevezése: …………………………………………………………..
12. A nyilatkozó aláírása: azzal a figyelmeztetéssel, hogy büntetőjogi felelőssége
tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az örökhagyónak
a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya a tudomása szerint nincs.
13. másolatban csatolt iratok felsorolása:

14. Hozzájárul-e, hogy név, lakcím adatait harmadik fél (nem állami szerv, bank,
tartozást behajtó cég) rendelkezésére bocsáthassuk: Igen/Nem
…...…………………………………….….
a nyilatkozó neve / születési neve / aláírása
……………………………………..….…

.…………………………….....................

a nyilatkozó születési helye és ideje

anyja neve

..……………………………………….
a nyilatkozó személyi igazolvány száma
……………………………………………………………………………………………
a nyilatkozó pontos lakcíme és elérhetősége, e-mail címe
Budapest,. .…….. év. ………..………………hó……nap
Ui.: Tájékoztatom, hogy az oldalak szükség szerint másolhatók, így több hagyatéki vagyon vagy több
öröklésben érdekelt esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz.
i

az adat közlésével hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatomat a közjegyzői eljárás során kezeljék.
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