KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL (ASPHGY-AHE)
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Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon
keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges
szolgáltatásokat.
Figyelem: A veszélyhelyzet idején az általános szabályoktól a veszélyhelyzeti jogszabályokban
foglaltak alapján eltérések lehetnek!
Az irányadó központi és helyi jogszabályokról https://www.eger.hu/hu/adougyek/hagyatekiugyintezes olvashat.
A hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati
Adóhatóságánál a „ASP-HGY-AHE” számú iForm nyomtatványon tehet adatkérést.
Az elhunyt személy hagyatéki eljárásának lefolytatására főszabály szerint az elhunyt utolsó
ismert lakóhelye szerint illetékes jegyző és közjegyző jogosult.
Az illetékes közjegyzők beosztása a haláleset hónapja szerint:
DR. FÜLEKI LÁSZLÓ
Irodacím: 3300 Eger, Érsek utca 6. II. em.
Tel. +36 (36) 784 768
E-mail: fuleki@mokk.hu
KIRÁLYNÉ DR. PAPP ILDIKÓ
Irodacím: 3300 Eger, Városfal utca 3.
Tel. +36 (36) 311 638; +36 (36) 516 952
E-mail: kiralyne@mokk.hu
DR. SZABÓ ZSOLT
Irodacím: 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 6. I/1.
Tel. +36 (36) 515 655; +36 (36) 515 656
E-mail: szabozsolt@mokk.hu
DR. SZABÓNÉ DR. HÜSE GABRIELLA
Irodacím: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 5-7. I/5.
Tel. +36 (36) 517 684; +36 (36) 517 683
E-mail: husegabriella@mokk.hu

JANUÁR;
MÁJUS;
SZEPTEMBER;
FEBRUÁR;
JÚNIUS;
OKTÓBER;
MÁRCIUS;
JÚLIUS;
NOVEMBER;
ÁPRILIS;
AUGUSZTUS;
DECEMBER;

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI NYOMTATVÁNY EGYES SORAI:
I.

Adatkérő adatai

Ebben a pontban az adatkérő adatait kell megadni. Az alapadatokon kívül a rokoni
kapcsolatot is meg kell jelölni, melyet a legördülő menüből kell kiválasztania.
A hagyatékba való érdekeltség jellegét is ki kell választania, melyet szintén legördülő
menüből tehet meg.
Az öröklésben érdekelt: az örökösként érdekelt, továbbá az, aki az eljárásban
hagyatéki hitelezőként, igénylőként 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 a
jogorvoslat iránti kérelem előterjesztése körében a gyámhatóság;
Hagyatéki hitelező: aki a hagyatékátadási teher, valamint az örökhagyó
tartozásainak megfizetése iránti igényét a hagyatéki eljárásban előterjesztő személy;
Igénylő: 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
igénylőt 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;
Végrendeleti végrehajtó;
Hagyatéki gondnok: bíróság által kijelölt hagyatékot gondozó személy;
Gyámhatóság;
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;
Utóörökös: aki az örökhagyó végrendeleti intézkedése alapján az örökségben vagy
annak egy részében valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az eddigi örököst
váltja fel;
Dologi utóhagyományos: a hagyatékban meglevő valamely dolog juttatása;
Hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa: a birtokában van az örökhagyó
hagyatékához tartozó dolog;
Hagyatékban átszálló jog vagy követelés kötelezettje: az örökhagyó hagyatékához
tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a
hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.
Az érdekeltséget alátámasztó dokumentum csatolása szükséges!
II. Az elhunytra (örökhagyóra) vonatkozó adatok
Az elhunyt személyre vonatkozó adatokat kell megadnia.
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Eger Megyei Jogú Városban a hagyatéki eljárást az elhalálozás hónapja szerinti illetékes
közjegyző folytatja le.

Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal
kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és
adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a
https://www.eger.hu/hu/adougyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat.
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Ügyfélfogadás helye: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Eger, Kossuth Lajos utca 28.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 13.00-16.00;
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00; Péntek: 8.00-12.00
E-mail cím: megkereses@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu; ado.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERMJV
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
KRID azonosítója: 314534378
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Hagyatéki ügyek
https://epapir.gov.hu/

