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I. Általános tudnivalók  

1. Mire szolgál az SZTFH_DK01 jelű nyomtatvány?  

Az SZTFH_DK01 jelű nyomtatvány  

• új dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtására,  
• a megváltozott adatok módosítására,  
• annak bejelentésére, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek már 

nem felel meg, így a továbbiakban nem jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységre1,  

• a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyes egyéni vállalkozó halála esetén az 
örökösnek a tevékenység folytatására vonatkozó igény bejelentésére,  

• a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyes vállalkozás vagy gazdasági társaság 
jogutódlásra vonatkozó igény bejelentésére szolgál.  

[1 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 13. § (5) bekezdés c) pontjában 
meghatározott változás]  

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) az engedélye szükséges. 2  

[2 Fdvtv. 13. § (2) bekezdés]  

Az engedélykérelemben megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintő minden 
változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni. A bejelentési 
kötelezettséggel járó változást a Hatóságnak kell bejelenteni.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles3.  

[3a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által 
lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak 
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 
34/2012. (XII. 10.) NGM rendeletet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. §]  

Ha a bejelentett változás nem érinti a kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyben 
található adatokat (pl. nyitvatartási idő változása, dohánybolt alapterülete, bérleti szerződés 
időtartama, az engedélyes saját tulajdonát képező és a tevékenység folytatásául szolgáló 
ingatlan tulajdonosának változása, cégvezető kérelemben megadott adatainak változása), 
akkor igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.  

Ha a változás az engedélyen szereplő adatok változásával is jár (pl. gazdasági társaság 
nevének, a bolt címének változása), akkor a régi engedély bevonása mellett a a Hatóság új 
engedélyt állít ki. Ebben az esetben igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség is 
keletkezik.  

 



2. Kire vonatkozik?  

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező  

• egyéni vállalkozó, vagy  
• olyan gazdasági társaság folytathat, amelynek legalább egy természetes személy tagja 

– a koncesszió jogosultja – korlátlan felelősséggel tartozik a társaság 
kötelezettségeiért.4  

[4 Fdvtv. 13. § (1) bekezdés]  

 

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?  

A SZTFH_DK01 jelű nyomtatványt kizárólag elektronikusan5 lehet benyújtani a 
Hatósághoz.  

[5 Fdvtv. 18. § (4) bekezdés]  

A nyomtatványok elektronikusan a Koncesszió Jogosult vagy Koncessziót Gyakorló 

bejelentett e-mail címéről nyújtható be. Az ND Nonprofit Zrt. központi e-mail címeire – 
előreláthatóan 2021. december végéig – továbbra is megküldhetik beadványaikat. Az SZTFH 
központi e-mail címeinek, illetve hivatali kapujának e-papíron keresztül történő bevezetésekor 
pedig kellő időben tájékoztatni fogjuk tisztelt Ügyfeleinket. 

 

4. Hol található a nyomtatvány?  

A nyomtatvány elérhető a Hatóság honlapján.  

 

5. Mi a nyomtatvány benyújtásának és a fizetés határideje?  

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul.  

Az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az 
engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változásáról a Hatóságot tizenöt 
napon belül6 köteles értesíteni.  

[6 Fdvtv. 13. § (7) bekezdés]  

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre jogosult örökösének a tevékenység 
folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó halálát követő 90 napon belül7 be kell jelenteni 
a Hatósághoz. Ha az örökhagyó halálától számított két éven belül a hagyaték átszállását 
igazoló végleges közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező 



öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik, és a 
Hatósági engedély visszavonásra kerül.  

[7 Fdvtv. 13. § (10) bekezdés]  

A fizetés határideje  

Az igazgatási szolgáltatási díjat jogszabályban8 meghatározott módon és mértékben kell 
megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a kérelmező adószámát, 
valamint az „igazgatási szolgáltatási díj” megjegyzést.  

A díj megfizetéséről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez.  

[8 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által 
lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak 
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 
34/2012. (XII.10.) NGM rendelet]  

 

6. Hogyan módosítható a nyomtatvány?  

Javítás a Hatóság felhívása alapján  

A Hatóság a nyomtatvány helyességét megvizsgálja, és szükség esetén az ügyfelet határidő 
kitűzésével hiánypótlásra, nyilatkozattételre, iratbemutatásra szólítja fel.9  

[9 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes 
szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés; Ákr. 63. §, 65. § (1) 
bekezdés]  

Ha a Hatóság hiánypótlásra szólította fel, akkor javítást követően a nyomtatvány ismét 
benyújtható. Ilyenkor a nyomtatványon be kell jelölnie a „Hiánypótlás” rovatot, és a 
„Hivatkozott ügyszám” rovatba be kell írnia az eredeti nyomtatvány vagy a felszólító  levél 
azonosítóját, amelyek megtalálhatók a felszólító levélben.  

Hiánypótlás esetén a nyomtatványban csak az „új” (hiánypótlandó) adatokat kell 
megadni.  

7. Mik a jogkövetkezmények?  

A jogszabályban előírt kötelezettség megszegése esetén az ügyféllel szemben a Hatóság a 
törvényben meghatározott szankcióval élhet.10  

[10 Fdvtv. 22. § (1) bekezdés, 23. § (3) bekezdés]  

A Hatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt 
visszavonhatja.11  

[11 Fdvtv. 23. (1)-(2) bekezdés]  



 

8. További információ, segítség  

Ha további kérdése van az adatlappal kapcsolatban, keressen minket bizalommal az alábbi 
elérhetőségeinken!  

Interneten:  

• a Hatóság honlapján a https://sztfh.hu –n.  

 

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?  

• a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.)  

• a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás 
egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (Korm.rend.)  

• a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által 
lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a 
díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes 
szabályairól szóló 34/2012. (XII.10.) NGM rendelet  

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  

 

10. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?  

• Főlap: Azonosító adatok  
• DK1 lap:  

o Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésének helye  
o Koncessziós szerződéssel rendelkező magánszemély adatai  

• DK2 lap  
o Cégvezető  
o Kapcsolattartók  

• DK3 lap: Csatolt okiratok  
• DK4 lap: Öröklés  

 

 

 

 



 

 

II. Részletes tájékoztató  

A nyomtatvány 1 főlapból és 4 pótlapból áll.  

Az engedély módosítása, illetve változás bejelentése esetén a kérelem B) és C) rész 
rovatainak kitöltése kötelező, valamint a H) részt akkor kell kitölteni, ha a módosítás 
alátámasztása érdekében a kérelmező valamilyen okmányt csatol a kérelemhez. A kérelem 
többi rovata közül csak azt kell kitölteni, amelyet a módosítás, illetve a változás bejelentés 
érint.  

 

Főlap 

B) rész: 

Adószáma rovat: A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző kérelmező egyéni 
vállalkozó vagy gazdasági társaság adószámát kell rögzíteni.  

Öröklés rovat: X-szel kell jelölni, ha a kérelem benyújtására öröklés miatt kerül sor.  

Öröklés jelölése esetén a DK4-es lapot is ki kell tölteni.  

Ha az „Öröklés” rovatot jelöli és a Főlap (D) részében a Művelet=U (Új kérelem), akkor a 
DK4-es pótlapon minden rovat kitöltése kötelező, kivéve a „Közjegyzői határozat alapján 
végleges” jelölést.  

Ha az „Öröklés” rovatot jelöli és a Főlap (D) részben a Művelet=M (Módosítás), akkor a 
DK4-es pótlapon a módosítandó adat kitöltése kötelező.  

Jogutódlás rovat: A kérelmező itt jelölheti, ha a kérelem a jogutódláshoz kapcsolódik. Ebben 
az esetben a jogelőd engedélyszáma kitöltése kötelező. 

Ha a „Jogutódlás” rovatot jelöli, akkor a Főlap (D) részében a kérelem jellegénél a 
Művelet=U (Új engedély kérelem) műveletet kell kiválasztani.  

Ha a „Jogutódlás” rovatot jelöli, akkor a DK1-es pótlapon az E) részt nem kell kitölteni.  

Ha a „Jogutódlás” rovatot jelöli, akkor a DK2-es pótlapon azt a rovatot kell kitölteni, amely a 
jogelőd engedélyén szereplő adathoz képest változott.  

Jogelőd engedélyszáma rovat: A kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyszámát 
kell beírni. Kitöltése a Jogutódlás rovat jelölése esetén kötelező.  

Engedélyszám rovat: Ide a már kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedély számát kell 
beírni. Akkor kell kitölteni, ha a már engedéllyel rendelkező személy az engedély módosítását 



kéri, illetve dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély 
kiadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változását jelenti be. (Fdvtv. 13. § (7) 
bekezdés)  

Koncessziós szerződés száma rovat: Egy kérelmen csak egy koncessziós szerződésszám 
adható meg. Ha a kérelmező több koncessziós szerződéssel is rendelkezik, akkor annak a 
koncessziós szerződésnek a számát kell megadni, amely szerződéshez kapcsolódóan kéri a 
dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt. Ha pl. egy személy 3 különböző településre 
rendelkezik koncessziós szerződéssel, akkor arra a településre vonatkozó szerződésszámot 
kell a rovatba rögzíteni, amely település tekintetében a dohánytermék-kiskereskedelmi 
engedélyt kéri. Ha a több koncessziós szerződés ugyanarra a településre vonatkozik, akkor 
mindegy, hogy melyik szerződés száma kerül a rovatba, azonban egy szerződés csak egy 
kérelemhez használható fel. Az e rovatba beírt szerződés szám a „Kérelmezett dohánybolt 
címe” rovatba beírt címen található dohánybolthoz kapcsolódik, amely a későbbiekben már 
nem módosítható.  

Érvényessége rovat: Ebben a rovatban a koncessziós szerződés érvényességi idejét kell 
megadni. Kezdő napja a szerződés aláírásának napja. Az érvényesség utolsó napja az aláírást 
követő 20. év utolsó napja.  

Neve rovat: Ha a koncessziós szerződéssel rendelkező természetes személy a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet egyéni vállalkozóként kívánja végezni, akkor a kérelmező az 
egyéni vállalkozó. (Fdvtv. 13. § (1) bekezdés a) pont)  

Ha a koncessziós szerződéssel rendelkező természetes személy a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet gazdasági társaság útján kívánja végezni, akkor a kérelmező 
az a gazdasági társaság, amely a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végezni fogja. 
(Fdvtv. 13. § (1) bekezdés b) pont)  

Kérelmezett dohánybolt címe rovat: Annak a dohányboltnak, illetve elkülönített helynek a 
címét kell megadni, ahol a kérelmező a koncessziós szerződés alapján a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet végezni fogja. (Fdvtv. 3. § 5. és 8. pont)  

 

C) rész: 

Hiánypótlás rovat: X-szel kell jelölni, ha a Hatóság hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt, 
és ő a felszólításnak tesz eleget ezen a nyomtatványon. Hiánypótlás jelölése esetén a 
„Hivatkozott ügyszám” rovatot is ki kell tölteni.  

Ilyen esetben a nyomtatvány módosításokkal érintett részét szükséges kitölteni.  

Hivatkozott ügyszám: Ebben a rovatban hiánypótlás esetén az eredeti nyomtatvány vagy a 
Hatóság által küldött felhívás iktatószámát kell feltüntetni (10 karakter).  

 

D) rész: 

Művelet rovat: Meg kell jelölni, hogy a kérelem mire irányul.  



• U=Új engedély kérelem  
• M=Engedély módosítása  

„Soron kívüli eljárásban kérem az engedély megadását” rovat: X-szel kell jelölni, ha a 
kérelmező soron kívüli eljárásban kéri az engedély megadását a 181/2013. (VI. 7.) Kormány 
rendelet 7. § (1) alapján.  
 

E) rész: 

A nyomtatványon feltüntetett adatok hitelességét a benyújtási módnak megfelelő, a 
hitelesítésre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.  

Bejelentő azonosító: Ebben a rovatban az ügyfél, illetőleg a képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy adóazonosító jelét kell megadni.  

A képviselettel kapcsolatos részletes szabályokat az Ákr. 13. §-a tartalmazza.  

 

DK1 lap 

D) rész: 

Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésének helyére vonatkozó adatok 

Címe rovat: A cím adatokat szükséges megadni. (Fdvtv. 13. § (3) bekezdés)  

Hrsz rovat: A dohánybolt/elkülönített hely címéhez tartozó, az ingatlan nyilvántartásban 
szereplő helyrajzi számot kell megadni. (Fdvtv. 13. § (3) bekezdés)  

Alapterülete rovat: A dohánybolt teljes alapterületét kell rögzíteni, ide értve a 
raktárhelyiséget is. Az Fdvtv. 3. § 5. pont szerinti elkülönített hely esetében csak az üzletben 
fenntartott és térben leválasztott helyiségrésznek azt a területét kell megadni, ahol a 
dohánytermékek kiskereskedelmi tevékenység keretében történő értékesítését végezni fogják. 
(Fdvtv. 13. § (3) bekezdés)  

Dohánybolt rovat: X jelzéssel kell jelölni, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységet a kérelmező az Fdvtv. 3. § 8. pontja szerinti dohányboltban fogja végezni.  

Egyéb üzletben elkülönített hely rovat: X jelzéssel kell jelölni, ha a dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet a kérelmező a Fdvtv. 3. § 5. pontja szerinti egyéb üzletben 
elkülönített helyen fogja végezni. Egyéb üzletben elkülönített helyen csak olyan településen 
folytatható a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység, ahol az állandó lakosok száma nem 
haladja meg a 3000 főt. (Fdvtv. 11. § (2) bekezdés b) pont)  

Bérleti szerződés határozott időtartamra rovat: Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységet végző és a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nem a 
teljesen vagy részben saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi a tevékenységet, akkor azt az 
időtartamot kell rögzíteni, amely időre a bérleti szerződés szól. Bérleti szerződés 
mellékelendő és a („H”) részben fel kell tüntetni. 



Bérleti szerződés határozatlan időtartamra rovat: Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenység végzésére szolgáló helyiség bérleti szerződés szerinti használata határozatlan 
időre szól, akkor azt X jelzéssel itt kell jelölni. Bérleti szerződés mellékelendő és a („H”) 
részben fel kell tüntetni. 

Saját tulajdon esetén tulajdoni hányad rovat: Ha a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó 
vagy gazdasági társaság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a teljesen vagy 
részben saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi, akkor a tulajdoni hányadot %-ban meg kell 
adni. Tulajdoni lap mellékelendő és a („H”) részben fel kell tüntetni. 

Nyitvatartás rovat: A dohánybolt/elkülönített hely nyitvatartási idejét kell megadni. Osztott 
nyitvatartás esetén a b.) oszlop kitöltése  kötelező. A nyitvatartási idő munkanapokon és 
szombaton legalább 4 óra kell, hogy legyen. A vasárnapi nyitvatartás nem kötelező, de 
választható. (Fdvtv. 13. § (3) bekezdés)  

 

E) rész:  

Koncessziós szerződéssel rendelkező magánszemély adatai  

Annak a magánszemélynek az adatait – neve, születési helye, ideje, anyja neve, 
állampolgársága, lakóhelye és adóazonosító jele – kell megadni, aki a koncessziós pályázatot 
benyújtotta, megnyerte, és vele a Magyar Állammal mint jogosulttal koncessziós szerződést 
kötött.  

 

DK2 lap  

F) rész:  

Cégvezető adatai  
Ha a koncesszió jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gazdasági társaság 
útján fogja végezni, akkor a gazdasági társaság ügyvezetőjének nyomtatványon szereplő 
személyes adatait – neve, születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye és 
adóazonosító jele – kell megadni.  

Egyéni vállalkozó esetén nem kell kitölteni.  

 

G) rész:  

Kapcsolattartók  
Annak a személynek (személyeknek) a nevét, e-mail címét és telefonszámát kell megadni, aki 
(akik) az engedélyezési eljárás, valamint a tevékenység folytatása ideje alatt szükség esetén a 
kapcsolatot tartja (tartják) a Hatósággal-val. Ez a gazdasági társaság cégjogi képviselője, vagy 
a hatósági eljárásban való képviseletre meghatalmazott személy. 



 

DK3 lap  

H) rész:  

Csatolt okiratok  

Azokat az okmányokat kell felsorolni, amelyek a kérelem mellékleteként csatolásra kerülnek.  

Az alábbi okmányokat kötelező csatolni a kérelemhez (Korm.rend. 4. § (2) bekezdés):  

• koncessziós szerződés  
• a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat (bérleti szerződés, 

tulajdoni lap) 

Ha a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nem az egyéni vállalkozó vagy a 
gazdasági társaság tulajdonában található üzlethelyiségben végzik, akkor az adott 
üzlethelyiség használati jogcímét igazoló dokumentumokat is (bérleti szerződés, tulajdoni lap) 
csatolni kell a kérelemhez.  

Saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lapot kell csatolni.  

• helyszínrajz  

A/4-es méretű lapon.  

• igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat (feladóvevény, 

bankszámlakivonat)  
• gazdasági társaság esetén létesítő okirat (társasági szerződés)  

A fenti okmányokat másolatban (pdf vagy jpg formátumban) kell csatolni, de az eljárás során 
azok eredeti példányának bemutatását a Hatóság megkövetelheti.  

Az engedélykérelem elbírálásához más dokumentumok is szükségesek, azonban ezek 
rendelkezésre állnak más hatóságok nyilvántartásaiban, ezért benyújtásukra a kérelmező nem 
kötelezhető. Ezeket az okmányokat a Hatóság fogja beszerezni az engedélyezési eljárás során. 
Ha az alább felsorolt okmányok a kérelmező rendelkezésére állnak és azt csatolja a 
kérelemhez, a Hatóság azt befogadhatja, ami által rövidülhet az ügyintézési határidő.  

Ezek az alábbi okmányok:  

• cégkivonat vagy egyéni vállalkozói igazolvány/nyilvántartásba vételi igazolás  
• ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet nem dohányboltban, hanem egyéb 

üzletben kizárólag az erre elkülönített helyen fogják végezni, szükséges az üzlet 
működési engedélye, illetve a működés megkezdésének önkormányzathoz történő 
bejelentésének igazolása,  

• az Fdvtv. 13. § (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételeknek való 
megfelelés igazolása a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság 
székhelye szerint illetékes önkormányzat, állami adóhatóság által.  

Soron kívüli eljárás esetén a fentieken túl csatolni kell (Korm.rend. 4. § (3) bekezdés):  



• cégkivonatnak, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány; 
• a kérelmező székhelye szerint illetékes önkormányzat igazolásának másolati példánya 

arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben 
jogerősen 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírság vagy 200 ezer – 
magánszemély esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság 
kiszabására nem került sor; az igazolás a kérelem benyújtásának időpontjától számított 
30 napnál nem lehet régebbi;  

• ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet elkülönített helyen folytatják, az 
elkülönített helyet magában foglaló üzlet működési engedélyének, illetve a működés 
megkezdésének önkormányzathoz történő bejelentésének igazolása.  

A fenti okmányokat másolatban (pdf vagy jpg formátumban) kell csatolni, de az eljárás során 
azok eredeti példányának bemutatását Hatóság megkövetelheti.  

A dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyes egyéni vállalkozó halála esetén az örökös a 
Fdvtv. 13. § (10) bekezdésében foglaltak szerinti feltételekkel folytathatja az örökhagyó 
tevékenységét. Azt a tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig 
közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.  

Csatolmányok kezelése:  

A csatolmányokat a nyomtatványhoz mellékelve kell megküldeni. 

A csatolt dokumentumokat mellékelve kérjük megküldeni.  

 

 

DK4 lap 

I) rész: 

Öröklés 

A lap akkor kitöltendő, ha a Főlap (B) részében az „Öröklés” rovatot bejelölte.  

Öröklés esetén a lap kitöltése kötelező!  

Ezen a lapon az örökhagyóra vonatkozó adatokat kell rögzíteni (adószáma, engedélyszáma, 
elhalálozásának napja), továbbá azt, hogy az öröklés közjegyzői határozat alapján végleges-e.  

Ha a Főlap (D) részében a Művelet=U, akkor ezen a pótlapon minden rovatot ki kell tölteni, 
kivéve a „Közjegyzői határozat alapján végleges” jelölést.  

Ha a Főlap (D) részében a Művelet=M, akkor ezen a pótlapon minden rovatot ki kell tölteni.  

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

 

 


