Tájékoztató hagyatéki eljárás menetéről
Belföldi hagyaték leltározása iránt az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint
illetékes jegyző intézkedik. A haláleset bejelentése történhet a halottvizsgálati
bizonyítvány 1 példányával, halotti anyakönyvi kivonattal, holtnak nyilvánító vagy a halál
tényét megállapító bírósági határozattal.
Az ügyintéző levélben értesíti az általa ismert (a halottvizsgálati bizonyítványon
szereplő) hozzátartozót az eljárás megindításáról és felhívja, hogy jelenjen meg a
Polgármesteri Hivatalban a hagyatéki leltár elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése
céljából, a levélben megjelölve a leltározáshoz szükséges mellékleteket (halotti anyakönyvi
kivonat, ingatlan tulajdonjogát igazoló irat, forgalmi engedély, pénzintézeti számla
számlaszáma, temetési számlák, végrendelet, öröklési szerződés stb.).
Amennyiben a hozzátartozónak kiküldött értesítésben megjelölt időpont az érintettnek nem
megfelelő, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hagyatéki ügyintézővel új időpont egyeztetése
céljából.
Amennyiben a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arra
vonatkozóan, hogy az elhunytnak nincs kötelező leltározás alá eső ingó- és
ingatlanvagyona, a hagyatéki eljárás lefolytatását nem kéri, az eljárás lezárul, nem kerül
közjegyzőnek átadásra.
A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban ingatlan, gazdasági társaságban, illetve
szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés, lajstromozott vagyontárgy, a
törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van.
A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is.
Amennyiben van vagyontárgy, a hozzátartozó nyilatkozata alapján jegyzőkönyv kerül
felvételre, amelyben rögzítésre kerülnek a hagyatéki vagyonra, illetve az öröklésben
érdekeltekre vonatkozó adatok. Ha a hagyatékban ingatlan szerepel, megkeresésre kerül az
ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalát adó- és
értékbizonyítvány kiadása érdekében.
Az adó- és értékbizonyítvány beérkezése után, valamint, ha minden szükséges adat és
okmány rendelkezésre áll, elkészítésre és továbbításra kerülnek az iratokat az illetékes
közjegyzőnek.
A hagyatéki leltár egy példányát - az ok megjelölésével – az illetékes gyámhatóságnak is
meg kell küldeni a szükséges intézkedések megtétele végett, ha az öröklésben olyan
személy látszik érdekeltnek, akinek nincs törvényes képviselője.
Amennyiben a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó más önkormányzat
illetékességi területén él, az illetékes polgármesteri hivatal kerül megkeresésre, hogy
nyilatkoztassa a hozzátartozót az elhunyt hagyatékára vonatkozóan. A nemleges
nyilatkozatot vagy a felvett jegyzőkönyvet visszaküldik, amit a mellékletekkel az illetékes
közjegyzőnek továbbít az ügyintéző.
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen
vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye, melyet az ügyfél vagy az általa megbízott

jogi képviselő is indíthat. Ilyen esetben a jogi képviselő meghatalmazását is csatolni kell a
hagyatéki leltárhoz. Az eljárásra a fentiekben leírtak érvényesek.
Az ingatlanok értékelése és a hagyatéki leltár felvételének ügyintézése díj- és illetékmentes.
A leltár elektronikus kerül továbbításra az eljárásban illetékes közjegyzőhöz.
Az eljárásra illetékes közjegyzők a haláleset hónapja szerint:
Páros hónap: Dr. Bathó Gábor
Jászberény, Szabadság u. 7.
Tel: +36 (57) 500 085
Páratlan hónap: Dr. Korbély Katalin
Jászberény, Riszner sétány 4.
Tel: +36 (57) 502 645
Hagyatéki eljárás ügyintézése:
Aljegyzői Osztály Hatósági Iroda (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
Ügyfélfogadás: Hétfő és péntek: 830-1130 szerda: 830-1130 és 1300-1600

Ügyintéző: Velkei Kitti (telefon: +36 (57) 505 734 email: velkei.kitti@jaszbereny.hu)

