
 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

NYILATKOZAT 

 
1. Elhunyt személyes adatai 

Elhunyt neve: �................................................................................................... 

Születési neve: �................................................................................................... 

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

Születési ideje: �........................................ helye: �........................................... 

Családi állapota: �................................................................................................... 

Állampolgársága: �................................................................................................... 

Elhalálozás ideje: �........................................ helye: �........................................... 

Az örökhagyó tagja-e 
kamarának: 

igen / nem                                                 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

/Magyar Országos közjegyzői Kamra (MOKK); Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK); Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 
(MBVK); Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK)/ 

Gondnokság/gyámság alatt áll: Igen / nem                                                    (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

Gondnok/gyám neve: �................................................................................................... 

Gondnok/gyám címe: �................................................................................................... 
 

2. Elhunyt lakcímére vonatkozó adatok 

Elhunyt utolsó belföldi lakóhelye, 
tartózkodási helye: 

�.............................................................................................. 

Elhunyt jogcíme a lakott lakásban: tulajdonos / főbérlő / haszonélvező / családtag / bérlő 
(Megfelelő rész aláhúzandó!) 

egyéb:....................................................................................... 
 

3. Maradt-e végrendelet, öröklési szerződés az elhuny után?                                   igen / nem 

Bejelentője: �..................................................................................... 

Helye (őrzője): �..................................................................................... 

Tanú 1 neve: �..................................................................................... 

Tanú 1 címe: �..................................................................................... 

Tanú 2 neve: �..................................................................................... 

Tanú 2 címe: �..................................................................................... 
 

4. Elhunyt ingatlan tulajdonjogára (lakóház, telek, szántó, stb.) vonatkozó adatok 

4.1. Ingatlan pontos címe: �........................................................................................................ 

       Ingatlan megnevezése: �........................................................................................................ 

       Helyrajzi száma: �....................................... Négyzetmétere:  �................................ 

         Tulajdoni hányada:  �........................... 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

4.2. Ingatlan pontos címe: �........................................................................................................ 

       Ingatlan megnevezése: �........................................................................................................ 

       Helyrajzi száma: �....................................... Négyzetmétere:  �................................ 

         Tulajdoni hányada:  �........................... 

 

4.3. Ingatlan pontos címe: �........................................................................................................ 

       Ingatlan megnevezése: �........................................................................................................ 

       Helyrajzi száma: �....................................... Négyzetmétere:  �................................ 

        Tulajdoni hányada:  �........................... 

 

4.4. Ingatlan pontos címe: �........................................................................................................ 

       Ingatlan megnevezése: �........................................................................................................ 

       Helyrajzi száma: �....................................... Négyzetmétere:  �................................ 

        Tulajdoni hányada:  �........................... 

4.5. Ingatlan pontos címe: �........................................................................................................ 

       Ingatlan megnevezése: �........................................................................................................ 

       Helyrajzi száma: �....................................... Négyzetmétere:  �................................ 

        Tulajdoni hányada:  �........................... 

5. Maradt-e az elhunyt után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan hagyatéki eljárást kell 
lefolytatni? (pl. banki folyószámla, értékpapírszámla, devizaszámla, széfbérlemény, 
fenntartásos betétkönyv, jármű, üzletrész, részvény, szerzői jogdíj, öröklési illetékmentes 
értéket meghaladó értékű ingó vagyon, egyéb vagyontárgy) 

5.1.1. Banki folyószámla száma: �............................................................................................ 

        Bank neve és nyitás helye : �............................................................................................ 

 Tulajdoni hányada: �............................................................................................ 

        Tulajdonostárs neve: �............................................................................................ 
 

5.1.2. Banki folyószámla száma: �............................................................................................. 

        Bank neve és nyitás helye: �............................................................................................. 

 Tulajdoni hányada: �............................................................................................. 

        Tulajdonostárs neve: �............................................................................................. 
 

5.2. Értékpapírszámla száma: �............................................................................................. 

        Bank neve és nyitás helye: �............................................................................................. 

 Tulajdoni hányada: �............................................................................................. 

        Tulajdonostárs neve: �............................................................................................. 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

5.3. Devizaszámla száma: �............................................................................................. 

        Bank neve és nyitás helye: �............................................................................................. 

 Tulajdoni hányada: �............................................................................................. 

        Tulajdonostárs neve: �............................................................................................. 

 

5.4.1. Egyéb vagyontárgy: �............................................................................................. 

        Becsült értéke: �............................................................................................. 

  �............................................................................................. 

5.4.2. Egyéb vagyontárgy: �............................................................................................. 

        Becsült értéke: �............................................................................................. 

  �............................................................................................. 

5.4.3. Egyéb vagyontárgy: �............................................................................................. 

        Becsült értéke: �............................................................................................. 

  �............................................................................................. 

 

5.5.1. Jármű megnevezése:  �....................................................................................................... 

 Gyártmánya:  �........................................ Típusa:  �......................................................... 

 Forgalmi rendszáma:  �........................... Gyártási éve:  �................................................ 

 Alvázszáma:  �........................................ Motorszáma:  �................................................ 

  Forgalmi értéke:  �.......................................Ft 

 

5.5.2. Jármű megnevezése:  �....................................................................................................... 

 Gyártmánya:  �........................................ Típusa:  �......................................................... 

 Forgalmi rendszáma:  �........................... Gyártási éve:  �................................................ 

 Alvázszáma:  �........................................ Motorszáma:  �................................................ 

  Forgalmi értéke:  �......................................  Ft 

 
6. Maradt-e az elhunytnak olyan, járandósága, amelyet az illetékes szerv nem fizetett ki? 
(nyugdíj, munkáltatói járandóság, stb.) 

 

Megnevezése: �..................................................................................... 

Nyugdíj törzsszáma: �..................................................................................... 

A kifizető szerv neve: �..................................................................................... 

A kifizető szerv címe: �..................................................................................... 

A ki nem fizetett járandóság összege: �..................................................................................... 
 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

 

Megnevezése: �..................................................................................... 

Nyugdíj törzsszáma: �..................................................................................... 

A kifizető szerv neve: �..................................................................................... 

A kifizető szerv címe: �..................................................................................... 

A ki nem fizetett járandóság összege: �..................................................................................... 

 
7. Volt-e az elhunytnak életbiztosítása? 

 

Megnevezése: �..................................................................................... 

Kötvényszáma: �..................................................................................... 

Kedvezményezett neve: �..................................................................................... 

  

8. Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok (temetési költség) 

Bejelentő neve: �...................................................................................................... 

Jogosult neve: �...................................................................................................... 

Jogosultság keletkezési ideje: �...................................................................................................... 

Érték: �.................................. Bizonyíték: �......................................... 

 
 
 
9. Kötelezettségekre, terhekre vonatkozó adatok (jelzálog, tartozások, stb.) 

9.1. Kötelezettség fajtája: �...................................................................................................... 

 
Kötelezettség 
keletkezési ideje: 

�..................................... lejárta: �.............................................. 

 Értéke: �...................................................................................................... 

 

9.2. Kötelezettség fajtája: �...................................................................................................... 

 
Kötelezettség 
keletkezési ideje: 

�..................................... lejárta: �.............................................. 

 Értéke: �...................................................................................................... 

 

9.3. Kötelezettség fajtája: �...................................................................................................... 

 
Kötelezettség 
keletkezési ideje: 

�..................................... lejárta: �.............................................. 

 Értéke: �...................................................................................................... 

 

 

 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

10. Hagyatéki eljárásban érdekelt személyek (az elhunyt házastársa, gyermekei, testvérei) 
ennek hiányában egyéb öröklésben érdekeltek (pl. elhunyt gyermek leszármazói, ennek 
hiányában szülő, ennek hiányában testvér, elhunyt testvér gyermeke stb.) 

 

Örökhagyó életben lévő gyermekeinek száma: �� 
 
Örökhagyó elhunyt gyermekeinek száma: �� 
 
Örökhagyónak életben lévő házastársa van:   igen     nem 
 
Örökhagyónak szülei élnek:  igen    nem 
 
Örökhagyó életben lévő testvéreinek száma: �� 
 
Örökhagyó elhunyt testvéreinek száma: �� 
 
 
A hagyatéki eljárásban érdekelt személyek (Önnek minden érdekelt felet be kell írnia, (nem 
csak a saját adatait) mivel egy hagyatékhoz csak egy nyilatkozat került kiküldésre!) 
 

10.1. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

10.2. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

   

10.3. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

10.4. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

10.5. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

10.6. Teljes név: �.......................................................................................... 

 Születési név: �.......................................................................................... 

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

 Születési ideje: �.............................. Helye: �........................................... 

 Pontos lakcíme: �.......................................................................................... 

 Telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Tartózkodási helye: �.......................................................................................... 

 Képviselője van-e? igen / nem                                       (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
Örökhagyóhoz való viszonya, 
akinek a jogán örököl: 

�.......................................................................................... 

 Képviselő neve: �.......................................................................................... 

 Képviselő címe: �.......................................................................................... 

 Képviselő telefonszáma: �.......................................................................................... 

 Képviselet jogcíme: 
törvényes / ügygondnoki meghatalmazott 
 (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

11. Nyilatkozom, hogy az öröklésben érdekeltek közötti méhmagzat, cselekvőképtelen, 
korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen lévő vagy ügyeinek vitelében akadályozott 
személy van / nincs                                                                                    (Megfelelő rész aláhúzandó!) 

valamint néhainak vér szerinti hozzátartozója van / nincs                    (Megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
12. Felmerült-e adat arra vonatkozóan, hogy a hagyatékba olyan vagyon tartozhat, amely 
korábban meghalt örökhagyó hagyatékához tartozott, de közjegyző még nem adta át. 
Igen / Nem                                                                                                   (Megfelelő rész aláhúzandó!) 
Ha igen, az abban eljáró közjegyző neve és elérhetősége:�                

 

13. Biztosítási intézkedés 

Helyszíni leltározást kérek �...................................................................................................... 

Kérelmező neve: �...................................................................................................... 

 
14. Feljegyzésre kért nyilatkozatok 

�........................................................................................................................................................ 

�........................................................................................................................................................ 

�........................................................................................................................................................ 

 
15. NYILATKOZAT a 2010. évi XXXVII. a hagyatéki eljárásról szóló törvény 17. § (1) 
bekezdése alapján 

Alulírott �.......................................................... hozzájárulok ahhoz, hogy az öröklésben érintett 
ingatlan(ok) értékelése érdekében nevemet és telefonos elérhetőségemet az illetékes 
adóhatóság(ok) részére megadják. 
 

16. NYILATKOZAT a nyilatkozó aláírására vonatkozóan 

Alulírott �.......................................................... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásom szerint az örökhagyónak a 
felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya nincs. 
 
 

17. Másolatban csatolt okiratok felsorolása (pl. halotti anyakönyvi kivonat, tulajdoni lap, 
forgalmi engedély, lakossági folyószámla kivonat, nyugdíjszelvény, hitelszerződés, 
biztosítási kötvény) 

1. �................................................................................................................................................ 

2. �................................................................................................................................................ 

3. �................................................................................................................................................ 

4. �................................................................................................................................................ 

5. �................................................................................................................................................ 

6. �................................................................................................................................................ 

7. �................................................................................................................................................ 



 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 

 

Kérem, szíveskedjék áthúzni az a mezőt, amellyel kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni! 

 

 
 

�....................................................................... 
a nyilatkozó aláírása (leánykori név is) 

 .......................................................................... 
a nyilatkozó rokonsági foka 

 
�....................................................................... 

a nyilatkozó anyja neve 

 
 �....................................................................... 

a nyilatkozó születési helye és ideje 

 
�....................................................................... 

nyilatkozó pontos lakcíme 

 
 .......................................................................... 

nyilatkozó telefonszáma 

 
 
 ���������, 20......  �......................................hó �..... nap 
 
 
Ui.: Tájékoztatom, hogy az oldalak szüksége szerint másolhatók, így több hagyatéki 
vagyon vagy örökös esetén pótlapok csatolhatók a nyilatkozathoz. 
A nyilatkozónak minden oldalt alá kell írnia! 
 
 

Nemleges nyilatkozat 
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában alulírott CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(név) 
kijelentem, hogy az elhunyt után kötelezően leltározás alá eső ingatlan, illetve ingó vagyon 
nem maradt. 
Nem kérem, a hagyatéki eljárás lefolytatását. 
 
Tiszaföldvár, CCCCCC..évCCCCCCChónapCCCCCCC.nap 
 
 

CCCCCCCCCCCCCC. 
adatszolgáltató 

 
 
 

 

Nemleges nyilatkozat esetén is kötelező az 1,2,10-es mezők kitöltése!!! 

 

 

 

Kérem szíveskedjen 1 példányban a nyilatkozathoz mellékelni elhunyt 

hozzátartozója halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát! 

 
 


