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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

a Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről adatlaphoz 

(ASP HGY AHE) 

Természetes személyként indított ügy 

 

1. Beküldő adatai 

Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint viselt név, születési 

név, anyja születési neve, születési hely, idő az adatok előtöltésre kerülnek. 

Beküldő tartózkodási helyét, levelezési címét szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, 

ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni az adóhatóság az ügyféllel papíralapú küldemény 

kézbesítésével is. 

Beküldő TAJ számát manuálisan kell kitölteni.  

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

A meghatalmazás típusát szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli, az nem 

módosítható. 

Rendelkezni kell arról, hogy az ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást. Az 

engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki 

 

 
 

Előzmény információ szabad szöveges mezőjében tudja feltüntetni egy esetleges előzmény 

dokumentum iktatószámát, vagy más olyan lényeges, szükséges előzményadatot, amely az 

üggyel összefügg. 

 

 

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

Ecséd Községi Önkormányzat 

 

I. Adatkérő adatai  

Az adatkérő jellegét szürke háttérrel a rendszer automatikusan jelöli, az nem 

módosítható. A kérelmező megegyezik a beküldővel így adatai előtöltésre kerülnek.  
A TAJ számot manuálisan kell megadni. 

Ecséd Községi Önkormányzat 

3013 Ecséd, Szabadság út 139. 

Telefon: 37/558-400 

e-mail: ecsed.ph@ecsed.hu 
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Az adatkérő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan 

elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám. 

A megadandó rokoni kapcsolat a legördülő menüből választható ki. 

 

 

                       

Ha az egyéb rokoni fokozat kerül kiválasztásra, a megnyíló szövegdobozban meg kell nevezni a 

kapcsolatot. 

 

A Hagyatékban való érdekeltség jellege a legördülő menüből választható ki a következők szerint: 

• örökös 

• hagyatéki ügyintéző 

• igénylő 

• köteles részre jogosult 

• végrendeleti végrehajtó 

• hagyatéki gondnok 

• gyámhatóság 

• hagyományban részesített 

• halál esetére szóló ajándékban részesített 

• utóörökös 

• dologi utóhagyományos 

• hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa 

• hagyatékban átszálló jog vagy követelés kötelezettje 

• egyéb 

 

Felhívom a figyelmét, hogy az érdekeltséget alátámasztó dokumentum az adatkéréshez csatolandó! 

II. Az elhunytra (örökhagyóra) vonatkozó adatok 
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Elhunyt személy nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét kell megadni. 

A születési dátum naptárfunkcióval is megadható. 

 
Meg kell adni az utolsó belföldi lakóhelyét, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási 

helyét, utolsó belföldi tartózkodási helyét. 

 

III. Kérelem 

A kérelem szövege előtöltésre került az adatlapon: 

„Kérem, hogy a hagyatéki eljárás lefolytatásában illetékes közjegyzőről tájékoztatni 

szíveskedjenek.” 

A dátum és a név az aláírásnál előtöltésre kerül, a dátum módosítható, a település nevét ki kell tölteni. 

 

 


