
Cegléd – Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 
 

Hozzátartozó, öröklésben érdekelt, vagy követelés fennállása esetén a jogosult kérheti az 

adatot arra vonatkozóan, hogy az adott elhunyt esetében melyik közjegyző illetékes a 

hagyatéki eljárást lefolytatni. 

Jogosultak köre 

• öröklésben érdekeltek 

• hagyatéki hitelező 

• az örökhagyóval kapcsolatban folyamatban lévő hatósági eljárásban a hatóság 

• igénylő 

• köteles részre jogosult 

• gyámhatóság 

• hagyományban részesített 

• végrendeleti végrehajtó 

• hagyatéki gondnok 

• halál esetére szóló ajándékban részesített 

• utóörökös 

• dologi utóhagyományos 

• hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa 

• hagyatékban átszálló jog vagy követelés kötelezettje 

Mit kell tennie 

Az elhunyt személy hagyatéki eljárásának lefolytatására fő szabály szerint az elhunyt utolsó ismert 

lakóhelye szerint illetékes jegyző és közjegyző jogosult. 

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyző személyéről nyomtatvány 

benyújtható személyesen, vagy postai úton. 

A nyomtatvány elektronikus űrlapon is benyújtható az E-önkormányzat Portálon keresztül. 

Űrlap száma: ASP-HGY-AHE-2018 

Űrlap megnevezése: Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

Határidők 

Az ügyféllel szemben határidő betartási kötelezettség nem merül fel. Hagyatéki előadó a kérelem 

beérkezését követő 8 napon belül teljesíti az adatszolgáltatást. 

Benyújtandó dokumentumok 

Az érdekeltséget alátámasztó dokumentum csatolása szükséges! 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 



A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap 

nevét (Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a 

"Hagyaték" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "adatkérés" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

Eljáró szerv 

A hagyatéki leltár felvételében illetékes jegyző. 

Vonatkozó jogszabályok 

• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

• a hagyatéki eljárásról egyes cselekményeiről szóló 29/2010. KIM rendelet 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Fogalmak 

Az öröklésben érdekelt: az öröklésként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban hagyatéki 

hitelezőként, igénylőkényt vagy kötelesrészre jogosultként lépett fel, továbbá a 650/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti végrendeleti végrehajtó és hagyatéki gondnok, 

valamint a biztosítási intézkedés, illetve jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a 

gyámhatóság. 

Hagyatéki hitelező a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó tartozásainak megfizetése 

iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy. 

Igénylő az, aki a leltározott vagyontárgyra (dologra, jogra, követelésre) a hagyatéki eljárásban 

olyan jogcímen terjeszt elő igényt, amely szerint az nem tartozik az örökhagyó hagyatékához, 

hanem (tulajdonosként, engedményesként stb.) magát az igénylót illeti meg. 

Köteles részre jogosult: Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát 

és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy 

végintézkedés hiányában az lenne. 

Hagyatéki gondnok: bíróság által kijelölt hagyatékot gondozó személy 

Hagyományban részesített: hagyomány a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgynak 

meghatározott személy részére juttatása 

Halál esetére szóló ajándékban részesített: ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a 

megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki követelményei 

irányadók. 

Dologi utóhagyományos: a hagyatékban meglevő valamely dolog juttatása. 

Hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa: a birtokába van az örökhagyó hagyatékához tartozó 

dolog. 

Hagyatékban átszálló jog vagy követelés kötelezettje: az örökhagyó hagyatékához tartozó, 

a halála az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő 

kötelezettje. 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2010/38
https://njt.hu/eli/v01/R/2010/KIM/29
https://njt.hu/eli/v01/TV/2013/5
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ADATKÉRÉS HAGYATÉKI 

ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL 

NYOMTATVÁNYHOZ 

I. Adatkérő adatai 

Ebben a pontban az adatkérő adatait kell megadni. Az alapadatokon kívül a rokoni kapcsolatot 

is meg kell jelölni. A hagyatékban való érdekeltség jellegét is ki kell választani. 

II. az elhunytra (örökhagyóra) vonatkozó adatok:  

Az elhunyt személyére vonatkozó adatokat kell megadnia. 


