l. számú nvorntatvánv

Ügyiraüszárn:,

,(a

levelünk balfelső sarkában található)

NYILATKOZAT
Mtnr önörtÉssrN Énorxrlr (önöxúsRE JocosuLT, HnevatÉrt Htte Lrző, teÉruytő, LETÉTEs) rÉneu nz EuÁRÁsr mrotrrarrul:

-

AFELTÜNTETETTvnevorurÁReYAKRA;
lLLETvE nReyarÉrt vAGyoN HtÁrvvÁgnN önöxtÉsl BtzoNyíTvÁNy xtÁltírÁsn ÉnorKÉegru.

Az eljá rásban való felhasználásra szolgáltatom a szükséges adatokat az alábbiak szerint:
1.Az elhunyt adatai

'A

:

halottí anyakönyví kivonatot másolatban kérjük csatolni!,

Halálakor viselt neve:

születési neve:
ideje:

Születésének helye:
Anyja neve:

ideje:

Elha|álozásának helye (település):

Állampolgársága:

Családiállapota:
Az örökhagyó

idegenrendészeti státusza

:

Foglalkozása:

utolsó bejelentett
rnunkahelye vagy egyéb
jövede lemszerző tevéke nysége :
Az örökhagyó

neve:
helye:
ideje:

Utolsó be_ielenlett iakcíme, és
a bejelentés időpontja:

Az

órökhagyó

halálát
rnegelőző években ismert egy
vagy több tartózkodási helye,
ideje (mettő l-med d ig)
:

van_e

külföldön

taiálható az örökhagyó

tulajdonát képező jelerrtősebb vagyontárgy:
I

Ha igen, akkor:

lJ

V.n -

ij ]'".,

tgen -

f

A vagyontárgy megnevezése (becsült értéke):
Helye:
csatol okiratot

a

vagyontárgy létezéséreés hagyatékhoz tartozásának igazolására?:

f]

Nem

Ha nem csatol, az igazolás beszerzése érdekébenkéri-e,,Hagyatéki eljárási igazolás" kiállítását:
lgen ruem

f,

Nyújt-e be,,Európai öröklési bizonyítvány" kiáiiítása iránii igényt (külön nyomiatványi;

Állt-e gondnokság alatt: lgen/Nem

f,

igeir -

!

ttem

Ha igen, a gondnok neve, címe;

íA pvámhatósági határozatot kériük másolatban csatolni!l
2. Tudomásom szerint végintézkedésmaradt {végrendelet, öröklésiszerződés; stb.}az örökhagyó

lgen [

Az eredeti végíntézkedésőrzőjének neve, círne:
t esetén a tanúk neve, címe:,

Az írásos végintézkedéstkérjük másolatban csatolni!

ruem

után;

3. Az el humyt halálakor aktív tagja volt-e az alább jelölt szervezetekne§<?

!
Ha igen, ak!or:

!
n

4. Az örökha1yő

Uagyar Országos Kötlegyzői Kamara
lgazságügyi Szakértői Kamara

f

tgen

I
I

trtem

ruagya. Ügyvódi

Kamara f]

M.gya, BíróságiVégrehajtói Kar

eyámrrivatal {ha gyám vagy gondnok volt az örökhagyó)

az alábbi ingatlan(ok)ban rendelkezett tulajdonijoggal:

ds, lakóhóz, garózs, telek, föld, üzlethe

stb.

az ingatlan helve:

helyrajzi száma:

1,
2.

3.
A

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Az ingatlan(ok)ba való bejutást biztosító személy neve és telefonos elérhetősége:

megjegyzés: Több ingatlan esetén a

trap

hótoldalán, vagy külön lapon folytatható!

5. Az elhalt ingóságai {meiyekei a hagyatékátació végzésben tételesen kér átadni}:
Egyéb vagyontárgy megnevezése. és helye:

-Például:

Az általam becsült érték;

1

.,

3.

4.
5.
6.
7.

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

- pónz- és hitelintézetnélnyitott és vezetett számla, értékpapír,takarékbetét,részvény, életbiztosítási kötvény,
földalapú támogatás/regisztráció, pénztáritagság (lakás-takarék, magánnyugdÍj, egészségbiztosítás) stb.; ezek mealététiqazoló
dokumentumok metlékletként másotatban csotolandók bzómlakivonat, részvénv, szerződés. MvH reaisztráció. stb.]

-

gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség (a céakivonat másolatban csatolandó); Nyilatkozat arra
vonatkozóan, szükségesnek ítéli-ehagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
- hatósági nyilvántartásban szereplő jármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdaságí haszongópek stb.) q
foraalmi enaedélv másolatban csgtolandó:
- egyéb nyilvá ntiriisban szereplő vagyontárgy (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás slb.) ezek meqtététiaazoló
do ku m entu mo k m el lé kletké nt máso lqtba n csatolandók
- fel nem vett járandóság (nyugdíj; munkabér vagy bérjellegű járandóság, munkanélküli ellátás, stb.) ezek meqlététiaazoló
dokumentumok mellékletkéitrórolotbo, ,rorolordóo (nyugdíjas törzsszám; munkáltatói letéti igazotós; megőllapító határozat;

levél, stb.).

l

vérszerinti hozzátartozői {házastárs, leszórmazók, stb,) és egyéb öröklésben érdekeltek
leti íoqosultak stb.
körű felsorolása:
Hí valalosan viselt neve:

6. Az ö rökhagyó
1.

Sz ületési neve:
Anyja neve:
Sz ületési helye, ideje:
La kcirne/székh elye/címe:

Levelezési címe:
Állampolgársága:
Ro konsági foka (elhunythoz):
Az óröklésre való jogosultság:

vésintézkedésalapián

saját

hozzátartozó
eíonos elérhetőséee
Ké pviselője van-e:

Te l

:

n

!l

.^

l-.!.

l^!
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-..:_ ^
LUlVcl

lncs

]

meehatalnnazott

Ha van, annak nevefcíme:

z.

Hivatalosan viselt neve:
születési neve:
Anvia neve:
Születési helye, ideje:
La kcírn e/székhelye/cím e:
Levelezési címe:
Állarnpolgársága:
Rokonsági foka (eihunythoz):
Az öröklésre való jogosultság:
Telefo nos elé rh etősége :

Képviselőie van-e:
Ha van, annak neve/címe:

3.

nlncs

Hivatalosan viselt neve:
§zületési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
La kcím e/székhelye/círne:
Levelezési címe:
Állampoleársága:
Rokonsági foka (e|h unythoz)
Az öröklésre va ló jogosultság:

vésintézkedésalapián

saját

_l

törvénves képviselet

J

meghatalrnazott

;

saját

elhalt........

Telefo n os el érh etősége :

Képviselője van-e:
Ha van, annak neve/cínre:

nirrc;

n

]

végintézkedésalapján

f

...(név) hozzátartozó jogán
I

törvényes képviselet

[|

|

meehatalmazott

[J

n
T,

HÉvalalosan viselt í,ieve:

születésineve:
6pyja neve:
sz ülttési helye, ideje:
La kcírne/székhelye/címe:
1elvelezési címe:
Átíarrr pólgársága:

Ro konsági foka (elhunythoz) :
Az ööklésre va ló jogosultság:

elérh etősége:
Ké pviselője van-e:

Te l efonos

|{3

5,

vésintézkedésalapján

saját

meghatalrnazott

törvénves képviselet

nincs

viíl, annak neve/címe:

ivatalosan viselt neve:
születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
La kcírne/székhelye/címe:
Levelezési címe:
Állarnpolsársága:
Ro kon sági foka (elhunythoz):
Az öróklésre való jogosultság:
H

efonos elérhetősége :
Képviselője van-e:
Ha van, annak neve/címe:

Tel

: Ha szükséees a lap

végintézkedésalapján

saját

törvén.vesképviseleti

nincs

hátold; tlán,

i

meghaialrnazott

ato!

külön lapon

7. Hagyatékiterhekre vonatkozó adatok {temetés! költség, hitel, tartozás):
l'emetési köitség
t.
viselőjének neve, címe:
-Ft (ebből számlávat
költség;

összesen

igazolható:

..,..,-Ft)

Meaieavzés: a kőltségek viselője igénylt-e a költseleinek d hagyakkon való érvényesítését?

E

tcrru

[__]

rurvl

hitelezői igénVe yan,
A nyilatkozathoz a ternetési számlák 653p akkor csato|andók, ha a temetés kÖltségeire vonatkozó

Az elhaIt tartozásai:
;

hátoldalán, vagy külön la

számlakivonat, stb,} másolatban csatolandók!

8.A

vonatkozó

Alulírott büntetőiogi feleIősségem tudatában kiielentem. hogv a ielen nvilatkozatban foglatt
más kötelező leltározás alá eső vanrontárgva a legiobb tudomásom szerint nincs.

Nvírbogdánv, 20
Nyilatkozattevő neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:

Levelezési címe:
Telefonszáma: ............
Személyazonosításra a]ka!mas igazolvány megnevezése és száma:

nyilatkozattevő a!áírása

rokonsági foga (elhu nythoz)

1.tanú aláírása

L.

tanú neve:

címe:

2. tanú aláírása
2. tanú neve:

címe:

_

ügyírarezám:

(a levelünk

-

balfelső sarkában található)

!l.

számú nyomtawány

NEMIFGES NYllATK,ozAT
Az EUÁnÁ§ LEFoLYTATÁSÁT NEM KÉREM.

Tudomásulveszem, hogy ezen nyilatkorat alapján az eljárás érdemi intérkedés
nélkül tezárut, és erről a tényról ar
általa m ismert öröklésben érdekelteket i§ tájékoztattam.

Elhalálozásának helye:

{a

halotti anyakönyvi kivonatot

*a@

Alulírottbüntetőiogifelelősségemtudatábankijetentem,ho8y
tá'wain és ruhaneműin kívül haevatéki naqyonnal nem rendelkezett továbbá örökléri
kiállítását sem kérem.
Nyírbogdány,20.

Születési helye, ideje:

személyazonosításra alkalmas igazolvány megnevezése és száma:

nyilatkozattevő aláírása

t,

1.

tanú aláírása

tanú neve:

címe:

rokonsági foga {elhunythoz}

2,

2. tanú neve:

címe:

tanú aláírása

bir..rítvá.,

