KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI NYILATKOZAT
A 2013. ÉVI CCXXXVII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: HPT.) 164. § Y) PONTJA SZERINTI
- BANKTITOK SÉRELMÉT NEM JELENTŐ – ADATSZOLGÁLTATÁS ÉRDEKÉBEN

Ügyiratszám:

F……………………………………………….

I. Az örökhagyó adatai
Családi- és utóneve:
Születési családi- és utóneve:
Születési helye és ideje (év, hó, nap):
Anyja születési családi- és utóneve:
Utolsó belföldi lakcíme:
Elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap):

II. Közeli hozzátartozó adatai
Családi- és utóneve:
Születési családi- és utóneve:
Születési helye és ideje (év, hó, nap):
Anyja születési családi- és utóneve:
Lakcíme:
Levelezési címe:

III. Nyilatkozat közeli hozzátartozói viszonyról
Alulírott nyilatkozom, hogy köztem és az I. pontban megjelölt örökhagyó között közeli hozzátartozói
viszony áll fenn.
Az I. pontban megjelölt örökhagyóval az alábbi közeli hozzátartozói viszonyban állok1:
□ házastárs;
□ bejegyzett élettárs;
□ egyeneságbeli rokon;
□ testvér;
□ örökbefogadott gyermek;
□ örökbefogadó szülő;
□ mostohagyermek;
□ mostohaszülő;
□ nevelt gyermek;
□ nevelőszülő
1

Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá.
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IV. Mellékletek
A nyilatkozathoz mellékelni kell a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolati
példányát, illetve az örökhagyó halálának tényét igazoló halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.
Anyakönyvi kivonat: ………db
a) házassági anyakönyvi kivonat
(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti
házastársi viszony igazolására, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt)
(a mostohaszülő és szülő házasságának igazolására mostohagyermek és mostohaszülő
közötti hozzátartozói viszony esetén, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt)
b) születési anyakönyvi kivonat
(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti
egyeneságbeli rokonság igazolására)
(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti
testvéri kapcsolat igazolására)
c) bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
(bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen
jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti,
hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni)
(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti
bejegyezett élettársi viszony igazolására, feltéve, hogy a bejegyezett élettársi kapcsolat az
elhalálozás előtt fennállt)
Jogerős gyámhatósági határozat: ………db
(a gyermek örökbefogadásának igazolására az örökbefogadott gyermek és örökbefogadó
szülő közötti hozzátartozói viszony esetén)
(nevelőszülő kihelyezésének igazolására a nevelt gyermek és nevelőszülő közötti
hozzátartozói viszony esetén)
Egyéb: ……..db
Halotti anyakönyvi kivonat……..db
V. Nyilatkozat személyes adat kezeléséről
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett
adataim a valóságnak megfelelnek és a nyilatkozat aláírásával hozzájárulok személyes adataim
kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés a Hpt. 164. § y) pontja szerinti - banktitok
sérelmét nem jelentő – adatszolgáltatás céljából a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő
tudomásszerzés napjáig kezelhető.
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Kelt, ……………….……………., 201…… év ……………….………. hó …… napján

…………………………………………
Nyilatkozó közeli hozzátartozó aláírása
Tanúk közreműködése kötelező, amennyiben nem az EOS Faktor Zrt. ügyintézője
előtt történik a nyomtatvány aláírása!
Előttük, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (EOS Faktor Zrt. tölti ki):
További ügyintézésre átvettem:
Dátum:
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Ügyintéző neve és aláírása

