
 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET 

ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÜGYIRAT SZÁMA: 1/_________________/20___. 

ÜGYINTÉZŐ:  _________________________ 
 

ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ 

az örökösként érdekeltekre vonatkozó ___ számú Pótlap  

 

9. ÖRÖKÖSKÉNT ÉRDEKELTEK: 

Örökhagyó vérszerinti hozzátartozói és egyéb öröklésben érdekeltek részletes személyi azonosító adati: 
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  

 

Amennyiben valamelyik örökösként érdekelt csak külföldi címmel rendelkezik, szükséges magyarországi meghatalmazottat megjelölni, és 

a meghatalmazást másolatban csatolni!                                                                

Megjegyzés: Ha szükséges a pótlap sokszorosítható! 
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ÖRÖKÖSKÉNT ÉRDEKELTEK – FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL: 

 

Örökhagyó vérszerinti hozzátartozói és egyéb öröklésben érdekeltek részletes személyi azonosító adati: 
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  
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 Hivatalosan viselt neve:  

 Születési neve:  

 Anyja neve:  

 Születési helye, ideje:  

 Lakcíme/székhelye/címe:  

 Levelezési címe:  

 Állampolgársága:  

 Rokonsági foka (elhunythoz):  

 Öröklésre való jogosultság: 

  

törvény szerint  végintézkedés alapján  

kieső (elhunyt) örökös                                               (név)  jogán 

 Elérhetőség (telefon, e-mail):*  

 Képviselője van-e: nincs  törvényes képviselet  meghatalmazott  

 Ha van, annak neve/címe:  

 

Amennyiben valamelyik örökösként érdekelt csak külföldi címmel rendelkezik, szükséges magyarországi meghatalmazottat megjelölni, és 

a meghatalmazást másolatban csatolni!                                                                

Megjegyzés: Ha szükséges a pótlap sokszorosítható! 

 

Dátum:________________________________ 

 

Nyilatkozattevő neve: _________________________________________________      aláírása: 
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