
 

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

NYILATKOZAT 
 

MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: 
- A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; 

                    - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON HIÁNYÁBAN ÖRÖKLÉSI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 
AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA SZOLGÁLTATOM A SZÜKSÉGES ADATOKAT AZ ALÁBBIAK SZERINT: 
 

1.Az elhunyt adatai :                     (A halotti anyakönyvi kivonatot másolatban kérjük csatolni!) 
Halálakor viselt neve:  

Születési neve:  

Születésének helye (település):  ideje: 

Anyja neve:  

Elhalálozásának helye (település):  ideje: 

Családi állapota:  Állampolgársága:  

Utolsó bejelentett lakcíme:   

Örökhagyó idegenrendészeti státusza: Magyarországon élő magyar Egyéb:________________________ 

Az örökhagyó halálát megelőző években 
ismert tartózkodási helye:  Magyarország   Egyéb ország:_________________________ 

Az örökhagyó utolsó bejelentett 
munkahelye vagy egyéb jövedelemszerző 
tevékenysége helye: 

 Magyarország   Egyéb ország:_________________________ 

 

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

Ha igen, akkor:  A vagyontárgy megnevezése (becsült értéke): 

Helye: 

Csatol okiratot a vagyontárgy létezésére és hagyatékhoz tartozásának igazolására?:   Igen -   Nem 
 Ha nem csatol, az igazolás beszerzése érdekében kéri-e „Hagyatéki eljárási igazolás” kiállítását: 

   Igen -   Nem 

 Nyújt-e be „Európai öröklési bizonyítvány” kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány):   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.) az örökhagyó 
után:    Igen  Nem 

 

Az eredeti végintézkedés őrzőjének neve, címe: 
(Szóbeli végrendelet esetén a tanúk neve, címe:) 

Az írásos végintézkedést kérjük másolatban csatolni! 



 

3. Az elhunyt halálakor aktív tagja volt-e az alább jelölt szervezeteknek?          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) 

 

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

az ingatlan helye: helyrajzi száma: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 
Az ingatlan(ok)ba való bejutást biztosító 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! 

                                                 
*Például: - pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számla, értékpapír, takarékbetét, részvény,  életbiztosítási kötvény, 
földalapú támogatás/regisztráció, pénztári tagság (lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség biztosítás) stb.; ezek meglétét igazoló 
dokumentumok mellékletként másolatban csatolandók (számlakivonat, részvény, szerződés, MVH regisztráció, stb.)  
- gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség (a cégkivonat másolatban csatolandó); Nyilatkozat arra 
vonatkozóan, szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba; 
- hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) a 
forgalmi engedély másolatban  csatolandó; 
- egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás stb.) ezek meglétét igazoló 
dokumentumok mellékletként másolatban csatolandók 
- fel nem vett járandóság (nyugdíj; munkabér vagy bérjellegű járandóság, munkanélküli ellátás, stb.) ezek meglétét igazoló 
dokumentumok mellékletként másolatban csatolandók (nyugdíjas törzsszám; munkáltatói letéti igazolás; megállapító határozat; 
levél, stb.). 



 

6. Az 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: saját  végintézkedés alapján  

elhalt……………………..…………………………..….(név) hozzátartozó jogán 
  Telefonos elérhetősége:  

  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: saját  végintézkedés alapján  

elhalt……………………..…………………………..….(név) hozzátartozó jogán 
  Telefonos elérhetősége:  

  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: saját  végintézkedés alapján  

elhalt……………………..…………………………..….(név) hozzátartozó jogán 
  Telefonos elérhetősége:  

  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):  
  Az öröklésre való jogosultság: saját  végintézkedés alapján  

elhalt……………………..…………………………..….(név) hozzátartozó jogán 
  Telefonos elérhetősége:  

  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: saját  végintézkedés alapján  

elhalt……………………..…………………………..….(név) hozzátartozó jogán 
  Telefonos elérhetősége:  

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

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

7. 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!  



 

 
 

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. 
 
 

 
Nyilatkozattevő neve:  .............................................................................................................................................  

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

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

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

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

Telefonszáma:  ......................................................................  

Személyazonosításra alkalmas igazolvány megnevezése és száma .........................................................................  

 
___________________________    ______________________________ 

 nyilatkozattevő aláírása rokonsági foka (elhunythoz) 
 
 
 
 

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

 

Rácalmás, 20____________________
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