
Ügyiratszám:____________________(a levelünk bal felső sarkában található) 

Nyilatkozat 
 

………………………………..…………… 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):  
  Az 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):  
  Az 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):  
  Az 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:  

 

 
 
 

Figyelem!
Öntapadó jegyzet
A dokumentum elektronikusan kitölthető!



 

 4.   Hivatalosan viselt neve:  
  Születési neve:  
  Anyja neve:  
  Születési helye, ideje:  
  Lakcíme/székhelye/címe:  
  Levelezési címe:  
  Állampolgársága:  
  Rokonsági foka (elhunythoz):  
  Az 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):  
  Az 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 külön lapon folytatható! 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatba foglalt adatok a valóságnak 
megfelelnek; az örökhagyó ügyében a felsoroltakon kívül más öröklésre jogosult személy a legjobb tudomásom 
szerint nincs. 

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

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

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

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

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

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

Elérhetőség (e-mail, telefon stb.)  ..........................................................  .........................................................................  

___________________________    ______________________________ 
 nyilatkozattevő aláírása rokonsági foka (elhunythoz) 
 

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