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Ssz. Ügykör II. Adatfeldolgozók, címzettek V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 

forrása 
VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó jogszabály 

VIII. Adatkezelés 

időtartama 

1. 

Hagyatéki 

eljárás során 

benyújtandó 

nyilatkozat 

A személyes adatok az ügyben 

eljáró illetékes közjegyző 

részére kerülnek továbbításra, 

aki önálló adatkezelőként kezeli 

azokat. 

A benyújtandó nyilatkozaton szereplő személyes 

adatok köre: 

1.Az örökhagyó Érintett személyes adatai: 

-- neve (születési neve); 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- családi állapota; 

-- állampolgársága; 

-- személyi igazolvány száma; 

-- személyi száma; 

-- kamarai tagság ténye; 

-- annak a ténye, hogy gondnokság/gyámság alatt állt-

e vagy gondnok/gyám volt-e; 

-- bizalmi vagyonkezelő ténye; 

-- utolsó állandó lakóhelyének címe, a lakhatás 

jogcíme; 

-- külföldi állampolgársága esetén az utolsó szokásos 

tartózkodási helyének címe; 

-- olyan hagyatéki eljárás megjelölése, melyben az 

örökhagyó is érintett volt; 

-- tulajdonában álló ingatlanok adatai, ingóságainak 

(ideértve a gépjárműveket is) felsorolása, tipizálása, 

adatai; 

-- szerzői jogi védelem alatt álló alkotás, vagy 

kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultságának ténye; 

-- végrendelet, öröklési-, életjáradéki szerződés ténye 

(az őrzés helye, illetve egyéb adata); 

-- életbiztosítás ténye. 

 

2. Az örökhagyó élő/elhunyt házastársa/élettársa 

adatai. 

3. Az örökhagyó törvényes örököseinek adatai. 

4. Amennyiben az örökhagyó Érintett bérlakásban 

lakott, úgy a kiürítés időpontja, az azt végző 

hozzátartozó neve, címe, telefonszáma. 

5. Annak a ténye, hogy nincsen a hagyatékban 

külföldön élő örököse, ismeretlen helyen távollévő 

örökös, szülői felügyelet alatt álló kiskorú, 

cselekvőképességet kizáró gondnokság aláhelyezett, 

vagy vérszerinti hozzátartozója az örökhagyónak.  

6. Kötelezettségekre, hagyatéki terhekre vonatkozó 

adatok, egyéb bejelentés adattartalma.  

7. A nyilatkozatot tevő Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- aláírása; 

-- az örökhagyóval való rokonsági fokának 

megjelölése; 

-- lakcíme; 

-- telefonszáma, email címe; 

-- személyi igazolványának száma, érvényességi ideje, 

kiállító hatóság megnevezése.  

Érintett által közölt 

adatok az 

örökhagyóra, a 

hagyatéki 

vagyonra és 

örökösökre 

vonatkozóan.Közh

iteles 

nyilvántartásból 

(TAKARNET, 

gépjármű 

nyilvántartás) 

származó 

adatok.Hagyatéki 

vagyonra 

vonatkozó adatok 

illetékes 

Pénzintézet, 

Szakmai Kamara, 

Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság, NAV, 

egyéb illetékes 

Társhatóság által 

szolgáltatott 

adatok. 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 5.§ (1) 

bekezdésének rendelkezései. 

 

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) 

KIM rendelet 1.§ (1) bekezdés. 

A 78/2012. BM rendelet 1. 

melléklet H) fejezete 

szerint H802-NS a 

megőrzési idő korlátlan, 

közérdekű archiválással. 
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Ssz. Ügykör II. Adatfeldolgozók, címzettek V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 

forrása 
VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó jogszabály 

VIII. Adatkezelés 

időtartama 

2. 

Hagyatéki 

eljárásban 

csatolásra 

kerülő 

meghatalmazás   

A személyes adatok az ügyben 

eljáró illetékes közjegyző 

részére kerülnek továbbításra, 

aki önálló adatkezelőként kezeli 

azokat. 

A meghatalmazó Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- születési helye, ideje;  

-- anyja neve;  

-- személyi igazolványának száma; 

-- lakcíme; 

-- aláírása. 

 

A meghatalmazott Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- személyi igazolványának száma; 

-- lakcíme;  

-- eljáró hatóság megjelölése; 

-- aláírása.  

 

A meghatalmazás című dokumentumot tanúként 

aláíró Érintett személyes adatai: 

-- neve (aláírása); 

-- lakcíme; 

-- személyi igazolványának száma. 

A dokumentum 

kiállításával 

érintett 

természetes 

személyek által 

közölt adatok. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. § és a 

6:15. § 

 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 9.§ és 116.§ 

(2) és (3) bekezdése. 

A 78/2012. BM rendelet 1. 

melléklet H) fejezete 

szerint H802-NS a 

megőrzési idő korlátlan, 

közérdekű archiválással. 
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Ssz. Ügykör II. Adatfeldolgozók, címzettek V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 

forrása 
VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó jogszabály 

VIII. Adatkezelés 

időtartama 

3. 

Hagyatéki 

eljáráshoz 

csatolásra 

kerülő 

nemleges 

nyilatkozat 

A személyes adatok az ügyben 

eljáró illetékes közjegyző 

részére kerülnek továbbításra, 

aki önálló adatkezelőként kezeli 

azokat. 

Az örökhagyó Érintett személyes adatai:  

-- neve (születési neve); 

-- születési helye, ideje;  

-- anyja neve; 

-- utolsó bejelentett lakóhelyének címe, a lakhatás 

jogcíme; 

-- haláleset helye és ideje; 

-- annak a ténye, hogy az örökhagyónak a 

nyilatkozatot tevő Érintetten kívül volt-e más 

törvényes örököse (amennyiben igen, úgy a törvényes 

örökös Érintettek neve, születési helye, ideje, anyja 

neve és lakcíme). 

 

A nyilatkozatot tevő Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- születési helye, ideje;  

-- lakcíme; 

-- telefonszáma, email címe; 

-- aláírása; 

-- a nyilatkozó és az örökhagyó Érintettek rokonsági 

fokának megjelölése; 

-- annak a ténye, hogy a hagyatékban szülői felügyelet 

alatt álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró 

gondnokság aláhelyezett, külföldön vagy ismeretlen 

helyen távollévő érdekelt nincs; 

-- annak a ténye, hogy az örökhagyónak a 

megjelölteken kívül más örököse, vagyontárgya nincs, 

illetve a leltározás alá eső egyéb vagyontárgyak 

forgalmi értéke nem haladja meg a 300.000 Forintot; 

-- annak a ténye, hogy a nyilatkozó Érintett nem 

kívánja a hagyatéki eljárás lefolytatását. 

Érintett által közölt 

adatok. 

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó adatok: 

(Ingatlannyilvántar

tás, Személy-és 

lakcímnyilvántartá

s). 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26.§ (2) 

bekezdés rendelkezései. 

A 78/2012. BM rendelet 1. 

melléklet H) fejezete 

szerint H802-NS a 

megőrzési idő korlátlan, 

közérdekű archiválással. 

 

4. 

Fellebbezési 

jogról való 

lemondás 

hagyatéki 

ügyben adó-és 

értékbizonyítvá

ny tartalmának 

közlésével 

összefüggésben 

 

Nincs további adatfeldolgozó. 

 

A nyilatkozó Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- személyi igazolványának száma; 

-- aláírása; 

-- fellebbezési jog lemondásával érintett ingatlan 

adatai. 

 

Az örökhagyó Érintett személyes adatai:  

-- neve (születési neve); 

-- lakcíme. 

 

A dokumentumot tanúkénti minőségben hitelesítő 

Érintett személyes adatai:  

-- neve; 

-- lakcíme; 

-- személyi igazolványának száma; 

-- aláírása.  

Érintett által közölt 

adatok. 

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó adatok: 

(Ingatlannyilvántar

tás,  

Személy-és 

lakcímnyilvántartá

s) 

  

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26.§ (1a) 

bekezdés rendelkezései. 

A 78/2012. BM rendelet 1. 

melléklet A) fejezete 

szerinti A101 megőrzési 

idő, azaz 8 (nyolc) év. 

  

 

 


