
Tájékoztató a hagyatéki eljárásról 
 
A hagyatéki eljárás lefolytatására a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Hetv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényből (a továbbiakban: Ket.) a jegyzőkönyvre, a tényállás tisztázására, a belföldi 
és nemzetközi jogsegélyre, a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak az ott 
meghatározott szervek nyilvántartásából történő beszerzésére, az idézésre, valamint 
a hatósági tanú igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell. Az eljárás során a hagyatéki ügyintézők az elhunyt halottvizsgálati bizonyítvány 
szerinti eltemettetését intéző személyt levélben megkeresik és nyilatkoztatják az 
örökösi körről, valamint a várható örökségtől függően a hagyatéki eljárás 
lefolytatásának szükségességéről. 
 
I. 
Amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy leltározás alá eső egyéb 
(örökösönként 300.000,- Ft-ot meghaladó) vagyontárgy nem maradt, a pontosan 
kitöltött, aláírt Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz elnevezésű nyomtatvány elküldése 
a személyes meghallgatást pótolja. 
A nyilatkozatot - lehetőség szerint - a legközelebbi vér szerinti hozzátartozónak, 
illetve az elhunyt házastársának kell kitöltenie. Ebben az esetben hagyatéki eljárás 
nem indul. 
 
II. 
Hagyatéki leltár felvételére van szükség, ha az elhunyt tulajdonában 

- belföldön fekvő ingatlan van, 
- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve 

szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 
- lajstromozott vagyontárgy (pl.: személygépkocsi, jegyzett műtárgy) van, 
- a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó 

(örökösönként 300.000,-Ft) értékű ingó vagyon van, vagy 
- a bejelentett hagyatéki tartozások várhatóan meghaladják a hagyatékba 

tartozó vagyon értékét. 
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is. A Hetv. 
alkalmazásában az öröklésben érdekelt az, aki örökösként érdekelt, továbbá az, aki 
az eljárásban hagyatéki hitelezőként, igénylőként vagy köteles részre jogosultként 
lépett fel, továbbá a biztosítási intézkedés, illetve a jogorvoslat iránti kérelem 
előterjesztése körében a gyámhatóság. 
 
A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt 
 

- öröklési érdeke veszélyeztetve van és 
a. méhmagzat, 
b. cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 
c.  olyan nagykorú személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság 

olyan ügycsoportban korlátozta, amely érinti az ingó és 
ingatlanvagyonnal való rendelkezési jogát, illetve az 

d. örökösödési ügyekkel kapcsolatos jognyilatkozatát, 
e. ismeretlen helyen lévő személy, 
f. ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy 



g. csak a magyar állam. 
 

A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány 
létesítését rendelte. 
A hagyatéki leltár felvételéhez fénymásolatban csatolni kell vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen bemutatni az eljáró ügyintézőnek a halotti anyakönyvi kivonatot 
és minden olyan iratot, mely igazolja a hagyaték létezését, melyre az eljárás 
megindítását kezdeményezni kívánják. 
 
III. 
A pontosan kitöltött, aláírt Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz elnevezésű 
nyomtatvány elküldése a személyes meghallgatást pótolhatja. 
Az elhunyt tulajdonát képező ingatlan(ok) tulajdoni lapjának beszerzése hivatalból 
történik, ezért az Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz elnevezésű 
nyomtatványon az ingatlan(ok) pontos helyrajzi számát is szükséges feltüntetni. 
 
Az iratok benyújthatók postai úton vagy az ügyfélszolgálati ügyintézőinél 
minden munkanapon teljes munkaidőben 
 
IV. 
A hagyatéki eljárás időtartama a Hetv. 23. § (1) bekezdés alapján a leltár felvételére 
okot adó vagyontárgynak vagy egyéb körülménynek a jegyző tudomására jutásától 
számított 30 nap. Az elkészült iratanyag az eljárásra illetékes közjegyzőhöz kerül 
továbbításra, aki a hagyatéki eljárást lefolytatja. 
 
A hagyaték tényleges átadására az illetékes közjegyző végzésével kerül sor, 
melynek időpontjáról, valamint a hagyatéki eljárás lefolytatásáért fizetendő költségről 
is ő küld értesítést az érintettek részére. 
Az ügyfelek részére postán megküldött nyomtatványok kitöltéséhez, valamint a 
hagyatéki eljárással kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolásában  
 
Igazgatási ügyintézőktől telefonon vagy ügyfélfogadási időben személyesen is 
segítséget kérhetnek.  
 


