
Ügyiratszám:____________________(a levelünk bal felső sarkában található)     I. számú nyomtatvány 

NYILATKOZAT 
MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: 
                    - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; 
                    - HAGYATÉKI VAGYON HIÁNYÁBAN ÖRÖKLÉSI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 
AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA SZOLGÁLTATOM A SZÜKSÉGES ADATOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

1.Az elhunyt adatai :       Halotti anyakönyvi kivonatot másolatban kérjük csatolni! 
Halálakor viselt neve:  

Születési neve:  

Születésének helye (település):  ideje: 

Anyja neve:  

Elhalálozásának helye (település):  ideje: 

Családi állapota:  

Utolsó bejelentett lakcíme:   

Állampolgársága:       Magyar 
Egyéb:________________________ 
     Közokiratot kérjük csatolni! 

Örökhagyó valamennyi állampolgárságát kérjük megjelölni és a magyar állampolgárság kivételével közokirattal kérjük igazolni! 

Amennyiben örökhagyó nem rendelkezett magyar állampolgársággal:  

Örökhagyó Magyarországon való tartózkodási 
jogcímének pontos típusa:  Az okmány kiállításának  

időpontja: 

Örökhagyó utolsó magyarországi lakóhelyeként 
szolgáló ingatlan helye, lakáshasználat jogcíme: 
(tulajdonjog, bérlet, szívességi használat stb.) 

 

Örökhagyó magyarországi munkahelye vagy 
egyéb jövedelemszerző tevékenység fajtája:  

A jövedelemszerző tevékenység kezdetének időpontja: TAJ-száma:  

Külföldön található-e az örökhagyó tulajdonát képező jelentősebb vagyontárgy:       Igen -    Nem 

Ha igen, akkor:  A vagyontárgy megnevezése, helye (becsült értéke): 
 
Csatol okiratot a vagyontárgy létezésére és hagyatékhoz tartozásának igazolására?:           Igen -   Nem 

 Ha nem csatol, kéri-e „Hagyatéki eljárási igazolás” kiállítását:                                           Igen -   Nem 

 Kéri-e „Európai öröklési bizonyítvány” kiállítását (külön nyomtatvány):                                   Igen -   Nem 

 Kéri-e „Öröklési tanúsítvány” kiállítását (harmadik államban történő igényérvényesítés céljából):   Igen -   Nem 

Gondnokság alatt állt-e:  
 Igen -    Nem 

Ha igen, a gondnok neve, címe: 
 
(A gyámhatósági határozatot kérjük másolatban csatolni!) 

2. Tudomásom szerint végintézkedés maradt (végrendelet, öröklési szerződés stb.) örökhagyó után:   
 Igen  Nem 

 

Az eredeti végintézkedés őrzőjének neve, címe: 
(Szóbeli végrendelet esetén a tanúk neve, címe:) 
 
 
Az írásos végintézkedést kérjük másolatban csatolni! 

 

Figyelem!
Öntapadó jegyzet
A dokumentum elektronikusan kitölthető!



 

3. Örökhagyó halálakor aktív tagja volt-e az alább jelölt szervezeteknek, illetve bizalmi vagyonkezelői  
     jogviszonyt létesített-e?             Igen   Nem 
Ha igen, akkor:   Magyar Országos Közjegyzői Kamara   Magyar Ügyvédi Kamara  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 
          Igazságügyi Szakértői Kamara  Gyámhivatal (ha gyám vagy gondnok volt az örökhagyó) 
                                 Bizalmi vagyonkezelő volt 

Azokat a vagyontárgyakat melyek örökhagyó hivatásánál fogva voltak birtokában, illetve vagyonkezelő minősége folytán álltak 
rendelkezése alatt jelezni köteles. Ezeknek a vagyontárgyaknak, iratoknak jegyzékét hatóságunk megküldi a hivatásrend szerinti 
szakmai szervezet, ill. a vagyonkezelési szerződésben szereplő vagyonrendelő, ill. kedvezményezett részére.  

4. Az örökhagyó az alábbi ingatlan(ok)ban rendelkezett tulajdonjoggal:  
(lakás, garázs, telek, föld, üzlethelyiség, stb.) 

az ingatlan helye: helyrajzi száma: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Az ingatlan(ok) értékelésében közreműködő személy neve és telefonos elérhetősége: 
 
 
Megjegyzés: Több ingatlan esetén a lap hátoldalán, vagy külön lapon folytatható! 
 
5. Az elhalt ingóságai (melyeket a hagyatékátadó végzésben tételesen kér átadni):   *Például: 

Egyéb vagyontárgy megnevezése és helye: Az általam becsült érték: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Megjegyzés: Ha szükséges a lap hátoldalán, vagy külön lapon folytatható! 

-hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépjármű stb.) forgalmi 
engedély másolata, 
-gazdasági társaságban, ill. szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés esetén cégkivonat vagy alapító okirat másolata, 
pénz- és hitelintézettel szemben, fennálló követelésből eredő igazolások (pénzintézetnél vezetett számla számlakivonata, értékpapír, 
takarékbetétkönyv, szerződés, elszámolás stb.) másolata, 
-biztosításból eredő követelés igazolás (pl: kötvény, díjközlő) másolata, 
-pénztári tagságból eredő követelés igazolás (pl: lakás-takarék, magánnyugdíj pénztári tagság, egészségbiztosítási tagság tagi értesítő, 
egyenlegközlő, kimutatás stb.) másolata, 
-örökhagyót megillető járandóságra vonatkozó igazolás (nyugdíj szelvény/törzsszám, munkabér vagy bérjellegű járandóságról munkáltatói letét 
igazolás, határozat, levél stb.) másolata, 
-MVH regisztrációból adódó követelésre vonatkozó igazolás (regisztrációs lap, támogatásmegítélésére vonatkozó dokumentum stb.) másolata 
-egyéb örökhagyó tulajdonában lévő ingóságról igazolás másolat. 



 

6. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (temetési költség, hitel, tartozás): 

1. Temetési költség  viselőjének neve, 
címe: 

 ..................................................................................................  
  ..................................................................................................  
 Temetési költség összege:  .................... ,-Ft (ebből számlával igazolható:  .......................... ,-Ft) 
 
A nyilatkozathoz a temetési számlák csak akkor csatolandók, ha a temetés költségeire vonatkozóan hitelezői igénye van: 

 IGEN   NEM 
 
 Az elhalt tartozásai: 

Az adatok pontossága érdekében az igazolások (szerződés; számlakivonat, stb.) másolatban csatolandók! 
1. Hitelező neve, címe:  
 Érték:  
 A hitelezői igény alapja:  
 Megjegyzés:  
   
2. Hitelező neve, címe:  
 Érték:  
 A hitelezői igény alapja:  
 Megjegyzés:  
Megjegyzés: Ha szükséges a lap hátoldalán, vagy külön lapon folytatható!  

7. Örökhagyó vérszerinti hozzátartozói (házastárs, leszármazók, stb.) és egyéb öröklésben 
érdekeltek (pl. végrendeleti jogosultak stb.) teljes körű felsorolása: 
1.  Hivatalosan viselt neve:  
  Születési neve:  
  Anyja neve:  
  Születési helye, ideje:  
  Lakcíme/székhelye/címe:  
  Levelezési címe:  
  Állampolgársága:  
  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Öröklésre való jogosultság: 

  
törvény szerint  végintézkedés alapján  
kieső örökös  …..………………………………..….……..….(név)  jogán 

  Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

  Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  
  Ha van, annak neve/címe:  

 
 
 
2.  Hivatalosan viselt neve:  

  Születési neve:  

  Anyja neve:  

  Születési helye, ideje:  

  Lakcíme/székhelye/címe:  

  Levelezési címe:  

  Állampolgársága:  

  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Öröklésre való jogosultság: 

  
törvény szerint  végintézkedés alapján  
kieső örökös  …..………………………………..….……..….(név)  jogán 

  Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

  Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  
  Ha van, annak neve/címe:  

 



 

3.  Hivatalosan viselt neve:  

  Születési neve:  

  Anyja neve:  

  Születési helye, ideje:  

  Lakcíme/székhelye/címe:  

  Levelezési címe:  

  Állampolgársága:  

  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Öröklésre való jogosultság: 

  
törvény szerint  végintézkedés alapján  
kieső örökös  …..………………………………..….……..….(név)  jogán 

  Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

  Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  
  Ha van, annak neve/címe:  

 
 
 
4.  Hivatalosan viselt neve:  

  Születési neve:  

  Anyja neve:  

  Születési helye, ideje:  

  Lakcíme/székhelye/címe:  

  Levelezési címe:  

  Állampolgársága:  

  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Öröklésre való jogosultság: 

  
törvény szerint  végintézkedés alapján  
kieső örökös  …..………………………………..….……..….(név)  jogán 

  Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

  Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  
  Ha van, annak neve/címe:  

 
 
 
5.  Hivatalosan viselt neve:  

  Születési neve:  

  Anyja neve:  

  Születési helye, ideje:  

  Lakcíme/székhelye/címe:  

  Levelezési címe:  

  Állampolgársága:  

  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Öröklésre való jogosultság: 

  
törvény szerint  végintézkedés alapján  
kieső örökös  …..………………………………..….……..….(név)  jogán 

  Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

  Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  
  Ha van, annak neve/címe:  

 
 
 
Megjegyzés: Ha szükséges a lap hátoldalán, vagy külön lapon folytatható! 
 
 
 
 
 



 

8. A hagyatéki leltárban feltüntetésre kért nyilatkozatom/egyéb bejelentés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatba foglalt 
adatok a valóságnak megfelelnek; az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse, és 
más kötelező leltározás alá eső vagyontárgya a legjobb tudomásom szerint nincs. 
 
 

Nyíregyháza, 20____________________ 
 
Nyilatkozattevő viselt neve:    ...................................................................................................................................             

Születési neve:                          …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje:             ...................................................................................................................................  

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

Lakcíme:             ...................................................................................................................................  

Levelezési címe:             ...................................................................................................................................  

Elérhetőség (telefon, e-mail):*  .........................................................  ......................................................................   

 
 

___________________________    ______________________________ 
 nyilatkozattevő aláírása rokonsági foka (elhunythoz) 
 
 

___________________________    ______________________________ 
 1. tanú aláírása 2. tanú aláírása 
 1. tanú neve: 2. tanú neve:  
 címe: címe: 
 
 

 
 
A*-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező. 
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