
Tájékoztatás 
örökösödés esetén

Jelen dokumentumban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat az örökösödéssel kapcsolatos 
zökkenőmentes ügyintézés érdekében. Egyedi esetekben, a szerződés módosításához a lentebb feltüntetett 
dokumentumokon felül további iratok benyújtását is kérhetik kollégáink. 

Fontos tudnivalók a szerződő elhalálozása esetén: 

• Ha az elhunyt a szerződésen jelölt meg kedvezményezettet, úgy ez a személy a szerződést szerződőként 
azonos jogokkal és kötelezettségekkel folytathatja vagy felmondhatja.

• A szerződő (mint állami támogatásra jogosult) halála esetén az elhalálozásig megigényelt és már jóváírt 
állami támogatást az örökös megörökli.

• Az örökösök hagyatéki tartozásokért való felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
7:96. § (1) bekezdése szabályozza.

• Az örökösökkel magyar nyelven, magyarországi levelezési címen folytatunk levelezést.

A szerződő elhalálozása esetén benyújtandó dokumentumok:

Hitelüggyel nem érintett szerződések esetén:

• Jogerős hagyatékátadó végzés, vagy amennyiben ilyen nem készült, a jogerős öröklési bizonyítvány 
másolata. Ha a szerződésben volt megnevezve kedvezményezett, úgy elegendő a halotti anyakönyvi 
kivonat másolata (kivéve hitellel érintett ügyek).

• A lakás-előtakarékossági szerződésnek csak egy szerződője lehet, így a lakás-előtakarékossági szerződést 
több törvényes örökös esetén is csak egy személy folytathatja. Az átruházás akkor végrehajtható, ha az 
örökösök egy örökös javára lemondanak a lakás-előtakarékossági szerződésről a következő nyilatkozatokkal: 
Lemondó nyilatkozat, Rendelkezés örökölt szerződésről.  

• Hitelügyhöz nem kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződés esetén az örökös(ök) azonosításához 
szükséges dokumentumok benyújtása is szükséges. Az ügyfél-azonosításhoz az örökös(ök) személyazonosító 
okmányainak másolata valamint a kiegészítő azonosítási adatlap kitöltése szükséges. Az ügyfél-
átvilágításhoz kapcsolódó tájékoztató honlapunkon tekinthető meg. 

Hitelüggyel érintett szerződések esetén:

• Szabályzataink szerint a jogerős hagyatékátadó végzésben szereplő törvényes örökös(ök) a szerződéshez 
kapcsolódó hitelügyletbe adósként / adóstársként bevonásra kerül(nek). 

• Hitelügyhöz kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződés esetén az egyik örökös lesz a szerződő és egyben 
az adós, a további örökösök pedig az adóstársak. A hitelügyből fakadó tartozások meg�zetéséért az 
adóstársak az adóssal egy sorban egyetemleges kötelezettséget és anyagi felelősséget vállalnak. Ennek 
érdekében kérjük, valamennyi örökös vonatkozásában küldjék meg részünkre a hiánytalanul kitöltött, aláírt 
és keltezett adatlapokat (Adatlap örökösödéshez). Az ügyfél-azonosításhoz szükséges továbbá valamennyi 
örökös részéről a kiegészítő azonosítási adatlap kitöltése és a személyazonosító okmányok másolata. 
Az ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó tájékoztató honlapunkon tekintethető meg.

• Abban az esetben, ha az elhunyt zálogkötelezett, illetve haszonélvezeti jog jogosultja volt, szükséges a 
földhivatali határozat a tulajdonosok átvezetéséről. Ebben az esetben az új ingatlan tulajdonosa(i) 
lesz(nek) a hitel új zálogkötelezettje(i). A zálogkötelezett azonosításához szükséges továbbá a kiegészítő 
azonosítási adatlap kitöltése és a személyazonosító okmányok másolata. Az ügyfél-átvilágításhoz 
kapcsolódó tájékoztató honlapunkon tekintethető meg.
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Az állami támogatással kapcsolatos fontos tudnivalók a 2018. október 16-ig megkötött 
szerződésekre vonatkozóan a szerződő elhalálozása esetén:

2018. október 17. napját megelőzően hunyt el a szerződő:

• Amennyiben az örökösnek a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál 
az öröklésben érintett szerződés megtakarítási időszaka alatt nem volt olyan másik szerződése, amire 
megkapta az állami támogatást, úgy állami támogatásra jogosultként folytathatja a szerződést.

• Abban az esetben, ha az örökös a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál 
az öröklésben érintett szerződés megtakarítási időszaka alatt már igényelt állami támogatást másik 
szerződésen, nem nevezhető meg új kedvezményezett. Az örökös csak az örökhagyó jogán megszerzett 
állami támogatást örökli meg, a szerződés folytatására állami támogatás igénybevétele nélkül van 
lehetőség.

2018. október 16. napját követően hunyt el a szerződő:

• Ha az örökösnek a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál az öröklésben 
érintett szerződés megtakarítási időszaka alatt nem volt másik szerződése, amire megkapta az állami 
támogatást, úgy állami támogatásra jogosultként folytathatja a szerződést.

• Abban az esetben, ha az örökös a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál 
az öröklésben érintett szerződés megtakarítási időszaka alatt már igényelt állami támogatást másik 
szerződésen, megnevezhető új kedvezményezett. Ha az új kedvezményezett megjelölése nem történik 
meg az ezzel kapcsolatba kiküldött tájékoztató levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül úgy az 
ütköző évekre korábban jóváírt állami támogatás összegét a lakás-takarékpénztár visszautalja a Magyar 
Államkincstár részére. 

Kedvezményezett elhalálozása esetén benyújtandó dokumentumok:

• Halotti anyakönyvi kivonat másolata. Amennyiben hitel kapcsolódik a szerződéshez, úgy jogerős 
hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány másolata.

• Új kedvezményezett megnevezése esetén Kedvezményezett módosítási nyilatkozat.
• Amennyiben az elhunyt a zálogkötelezett, illetve haszonélvezeti jog jogosultja volt, abban az esetben 

földhivatali határozat az új ingatlan tulajdonosának átvezetéséről vagy a haszonélvezeti jog jogo-
sultjának törléséről. Ebben az esetben az új ingatlan tulajdonosa(i) lesz(nek) a hitel új zálogkötelezettje(i).

Az állami támogatással kapcsolatos fontos tudnivalók a 2018. október 16-ig megkötött 
szerződésekre vonatkozóan a kedvezményezett elhalálozása esetén:

Ha a kedvezményezett 2018. október 17. napját megelőzően hunyt el:

• Abban az esetben, ha a szerződő a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál 
az öröklésben érintett szerződés megtakarítási időszaka alatt már igényelt állami támogatást másik 
szerződésen, nem nevezhető meg új kedvezményezett. Az elhunyt kedvezményezett a szerződésről törlésre 
kerül és az elhunyt jogán jóváírt állami támogatást a lakás-takarékpénztár köteles visszautalni a Magyar 
Államkincstárnak. 

• Abban az esetben, ha a Fundamenta-Lakáskasza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál az öröklés-
ben érintett szerződés megtakarítási időszakában részütközés áll fenn, tehát csak bizonyos megtakarítási 
évek ütköznek úgy, hogy 2018. október 16. napján állami támogatásra jogosult személy volt jelölve a 
szerződésen, a szerződő csak azokra az évekre veheti igénybe saját jogon vagy új kedvezményezett 
megnevezésével az állami támogatást, amely évekre nem áll fenn ütközés.

• Abban az esetben, ha a szerződő a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-takarékpénztárnál 
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az öröklésben érintett szerződés megtakarítási időszakában nem vett igénybe állami támogatást másik 
szerződésen, a szerződő saját jogán, vagy új kedvezményezett megnevezésével igénybe veheti az állami 
támogatást.

Ha a kedvezményezett 2018. október 16. napját követően hunyt el:

• Amennyiben a szerződő adóazonosító jele a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-
takarékpénztárnál már foglalt, vagyis van egy másik lakás-takarékpénztári szerződése, úgy megnevezhető 
új kedvezményezett. Amennyiben az új kedvezményezett megjelölése nem történik meg a tájékoztató 
levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül, úgy az ütköző évekre korábban jóváírt állami támogatás 
összegét a lakás-takarékpénztár visszautalja a Magyar Államkincstár részére. 

• Amennyiben a szerződő adóazonosító jele a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél vagy másik lakás-
takarékpénztárnál nem foglalt, vagyis nincs másik lakás-takarékpénztári szerződése, amelyre megkapja 
az állami támogatást, úgy új kedvezményezettet nevezhet meg az állami támogatás igénybevétele 
érdekében.

Adós/Adóstárs elhalálozása estén benyújtandó dokumentumok: 

• Jogerős hagyatékátadó végzés, amennyiben ilyen nem készült a jogerős öröklési bizonyítvány máso-
lata.

• Amennyiben az elhunyt a zálogkötelezett, illetve haszonélvezeti jog jogosultja volt, földhivatali hatá-
rozat a tulajdonosok átvezetésről. Ebben az esetben az új ingatlan tulajdonosa(i) lesz(nek) a hitel új 
zálogkötelezettje(i).

• Szabályzataink szerint a jogerős hagyatékátadó végzésben szereplő törvényes örökös(ök) a szerződéshez 
kapcsolódó hitelügyletbe adósként / adóstársként bevonásra kerül(nek). Ennek érdekében kérjük, küldjék 
meg részünkre az örökös(ök) által hiánytalanul kitöltött, aláírt és keltezett adatlapot. (Rendelkezés örökölt 
szerződésről)

• A felsorolt dokumentumokon kívül az ügyfél-azonosításhoz a kiegészítő azonosítási adatlap és az 
okmányok másolatának benyújtása is szükséges. Az ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódó tájékoztató 
honlapunkon tekintethető meg.

Kiskorú / gondnokolt örökös esetén kötelezően benyújtandó dokumentumok:

• Törvényes képviselő/gondnok adatai (Törvényes képviselő, gondnok adatlap).
• Jogerős gyámhivatali határozat a gondnokság alá helyezésről és a gondnok kinevezéséről.
• Ha a kiskorú örökös törvényes képviselője az örökölt szerződésben adós vagy adóstárs (akár örökösként), 

jogerős gyámhivatali határozat eseti gyám kirendeléséről.

Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a szükséges dokumentumok benyújtási határidejére!

Felhívjuk �gyelmét, hogy amennyiben az örökösödéshez kapcsolódó dokumentumok nem érkeznek meg 
Társaságunkhoz a megadott határidőre, úgy az állami támogatás rendezéséhez kapcsolódó módosításokat 
nem tudjuk végrehajtani. Ebben az esetben nem történik meg az állami támogatás igénylése, így a lakás-
előtakarékossági szerződés kiutalási dátuma módosulhat, melynek következtében a hitel lejárata is jelentősen 
meghosszabbodhat. 

Az örökléshez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumokat az alábbi címre várjuk: 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest 1922.

Köszönjük együttműködését!

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
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