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KÉRELEM
valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás lefolytatása és valószínű örökösi bizonyítvány kiállítása iránt
(Kérjük nyomtatott nagybetűvel vagy géppel kitölteni.)
Kérelmező
neve
lakóhelye, tartózkodási
helye, székhelye
telefonszáma, faxszáma
email-címe
Képviselővel
neve
eljáró
lakóhelye
kérelmező
képviselői minőségének az alapja
képviselőjének
(A képviseleti jog fennállásának igazolásához szükséges okirat a kérelemhez mellékletként csatolva)
telefonszáma, faxszáma
email-címe
A belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel (együtt:
neve
lakóhellyel) vagy székhellyel nem rendelkező, és az eljárásbeli címe
képviseletre jogosult magyarországi lakóhelyű vagy székhelyű
képviselővel sem rendelkező kérelmező - magyarországi
lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy
(A kérelmezőnek a kézbesítési megbízottal kötött és teljes bizonyítóerejű
jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
magánokiratba vagy közokiratba foglalt megbízási szerződése a kérelemhez
társaság) - kézbesítési megbízottjának
mellékletként csatolva)
A kérelmező a valószínű örökösi bizonyítvány kiállítását a jelen kérelemhez
eredeti példányban1
/ közjegyző által hitelesített másolati példányban1
csatolt, az állami tulajdonjog gyakorlójának a vagyontárgy kiadására irányuló külön eljárásban a vagyontárgy kérelmezőnek való
visszaadhatóságáról hozott döntése szerinti vagyontárgyra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására szolgáló valószínű örökösi
bizonyítvány kiállítása okából, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 27/B. § (1) bekezdése alapján kéri.
Annak a vagyontárgynak az azonosításra alkalmas, a jelen kérelemhez
eredeti példányban1
/ közjegyző által hitelesített másolati példányban1
csatolt, az állami tulajdonjog gyakorlójának a vagyontárgy kiadására irányuló külön eljárásban a vagyontárgy kérelmezőnek való
visszaadhatóságáról hozott döntése szerinti megjelölése, amelynek a tekintetében a kérelmező az eljárás lefolytatását és a valószínű örökösi
bizonyítvány kiállítását kéri:

Az 5. pont szerinti vagyontárgy értéke:
Annak az örökhagyónak, családi neve
utóneve
akinek a hagyatéka
születési helye
születési ideje
tekintetében a kérelmező
(év, hó, nap)
a valószínű öröklési
anyja születési
anyja születési
jogcím igazolását kéri
családi neve
utóneve
halála helye
halála ideje
Az örökhagyó után végintézkedés
maradt1
/
nem maradt1
1
A kérelmező az örökhagyónak
törvényes örököse
/
végrendeleti örököse1
Az örökhagyó után végintézkedés nem maradt, az örökhagyó utáni törvényes öröklés rendje a következő:2
…./…. arányban törvényes örökös az örökhagyó ....................................................-a .........................................................................(név)
…./…. arányban az örökhagyó öröklésből kiesett ...................................................-a helyén ..............................................................(név)
…
…
…
Az örökhagyó után végintézkedés maradt, az örökhagyó végintézkedése szerinti örökösök:2
..................................................................................................................................................................................................................(név)
…
…
…
…
A fent nevezett
családi neve
utóneve
természetes személy
születési helye
születési ideje
örökösök azonosító
(év, hó, nap)
adatai örökösönként:2
anyja születési
anyja születési
családi neve
utóneve
lakcíme
A teljes
családi neve
utóneve
cselekvőképességgel nem születési helye
születési ideje
rendelkező
(év, hó, nap)
................................(név) anyja születési
anyja születési
természetes személy
családi neve
utóneve

Ahol a Kérelem választási lehetőséget biztosít, kérjük, a választott lehetőség mellé tegyen X-et.
Amennyiben a rendelkezésre álló hely az adatok megadásához nem elegendő, kérjük folytassa a 3. oldalon.
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örökös törvényes
képviselőjének2
A nem természetes
személy polgári jogi
jogképességgel
rendelkező szervezet
örökös2

lakcíme

megnevezése
székhelyének címe
cégjegyzékszáma
nem cégjegyzékben nyilvántartott szervezet esetén a
nyilvántartást vezető hatóság megnevezése
nyilvántartási száma
törvényes képviselőjének neve
A kérelmező kijelenti, hogy az öröklési jogcímét jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal nem tudja igazolni.
A kérelmező kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt örökhagyó és a kérelemben megjelölt vagyontárgy tekintetében a jelen kérelemben
foglaltakkal egyező indokok alapján másik közjegyzőnél nem indított valószínű örökösi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást.
A kérelmező kijelenti, tudatában van annak, hogy bűncselekményt követ el, aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére,
megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, és büntetőjogi felelőssége
tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek.
A kérelmező kéri, hogy a közjegyző állapítsa meg, hogy a kérelmező által közölt fenti
törvényes örököse lehet.1
adatok alapján a kérelemben megjelölt vagyontárgy tekintetében a kérelmező az örökhagyó
végrendeleti örököse lehet.1
A kérelemhez
az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatának
eredeti példánya1
csatolt mellékletek:
közjegyző által hitelesített másolati példánya1
az állami tulajdonjog gyakorlójának a vagyontárgy
kiadására irányuló külön eljárásban a vagyontárgy
kérelmezőnek való visszaadhatóságáról hozott döntésének

eredeti példánya1
közjegyző által hitelesített másolati példánya1

a végrendeletnek

eredeti példánya1
közjegyző által hitelesített másolati példánya1

egyéb:
Kelt:

…

év

…

hónap

…

napján

……………………………………………
Kérelmező
Jogi képviselő által nem képviselt kérelmező esetén:
Előttünk mint tanúk előtt:

……………………………………………
aláírás

……………………………………………
aláírás

Név:
Név:
Lakcím:
Lakcím:
Amennyiben a 10-14. rovatokban rendelkezésre álló hely az adatok megadásához nem elegendő, kérjük itt folytassa:
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Ahol a Kérelem választási lehetőséget biztosít, kérjük, a választott lehetőség mellé tegyen X-et.
Amennyiben a rendelkezésre álló hely az adatok megadásához nem elegendő, kérjük folytassa a 3. oldalon.

