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Iktatószám: Gy/        

 

NEMLEGES NYILATKOZAT  

HAGYATÉKI ÜGYBEN 

 

I. AZ ELHUNYT ADATAI 

Halálakor viselt neve:  

Születési neve:  

Születésének 
helye:  

 Születési ideje:  

Anyja neve:   

Elhalálozásának helye: 

Elhalálozásának ideje: 

Családi állapota: 

Állampolgársága: 

Utolsó bejelentett lakcíme: 

A halotti anyakönyvi kivonatot másolatban kérjük csatolni! 

II. NYILATKOZÓ ADATAI 

Nyilatkozattevő viselt neve:  

Születési neve:  

Születési helye:   Születési ideje:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Rokonsági foka (elhunythoz):  

Elérhetőség (telefon, e-mail):  

Személyi igazolvány száma:  

A nyilatkozat folytatódik a következő oldalon. 



II. számú nyilatkozat 

III. ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK, NYILATKOZAT (Az 
önkormányzati bérlakásra vonatkozó rovatot csak abban az esetben kérjük kitölteni, 

amennyiben az elhalt önkormányzati bérlakásban lakott.) 

Az elhalt önkormányzati bérlakásban lakott.  

a.) A bérlakásban a következő személyek laknak állandó bejelentéssel továbbra is: 

Név:  Név:  

Név:   Név:  

b.) Az elhalt önkormányzati bérlakása megüresedett.  

Az önkormányzati bérlakást legkésőbb a haláltól számított 90 napon belül kell kiüríteni.  

A lakás kiürítését .............. év ........................ hó ......... napjáig rendezzük.   

IV. Az elhunyt hagyatékára vonatkozó adatok 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elhunyt után ingatlanvagyon (lakóház, 
udvar, gazdasági épület, zártkert, beépítetlen terület, szántó, erdő, legelő, rét, stb.), belföldi cégjegyzékbe 
bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés, a 
törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket – egy örökösnek jutó 300 000 forint forgalmi 
értéket – meghaladó értékű ingó vagyon, lajstromozott vagyontárgy (pl. gépjármű, utánfutó), hagyatéki 
eljárás alá tartozó ingóság (betétkönyv, ki nem fizetett biztosítás, nyugdíj, munkabér stb.) nem maradt, az 
elhunyt végintézkedésével alapítvány létesítését nem rendelte el. 

A hagyatéki eljárás lefolytatását, továbbá öröklési bizonyítvány kiállítását nem kérem.  

Kijelentem, hogy a hagyatékban méhmagzat, ill. cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes 
személy, továbbá ismeretlen helyen lévő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke 
veszélyeztetve nincs.   

Az elhunyt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján, mint adós 
vagy adóstárs bírósági adósságrendezés elrendelésének hatálya alatt (kérem a megfelelőt aláhúzni, vagy 
bekarikázni): állt /nem állt. 

Tudomásul veszem, hogy leltározás alá eső vagyontárgy vagy örököstárs eltitkolása büntetendő 
cselekmény.  

Kijelentem továbbá, hogy az örökhagyó a halálakor nem volt közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági 
végrehajtó, igazságügyi szakértő, bizalmi vagyonkezelő, gyám vagy gondnok. 

Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat alapján az eljárás érdemi intézkedés nélkül lezárul, a hagyatéki 
eljárás megszüntetésre kerül, leltározásra, közjegyzői eljárás lefolytatására (örökös nevezésre) nem kerül 
sor, és erről a tényről az általam ismert öröklésben érdekelteket is tájékoztatom.   

 
Kelt: _____________________________ 

_________________________________________ 
 nyilatkozattevő aláírása 

 


