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Hagyatéki ügyek 

 

 Ügycsoport: közigazgatási hatósági ügy; polgári nemperes eljárás  

 Eljárástípus: közigazgatási hatósági eljárás 

 A hatáskör gyakorlója: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 A kiadmányozási jogot gyakorolja, ügyintéző: Dr. Krajczár Róbert hatósági és 

koordinációs vezető és Molnár Márta ügyintéző 

 Az ügyintéző elérhetősége: 94/553-052 

marti@szentgotthard.hu 

Polgármesteri Hivatal, emeleti 3. sz. irodahelyiség 

 A hatáskör gyakorló illetékességi területe: Szentgotthárd város közigazgatási területe 

 Alapvető eljárási szabályok:  

- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 598. § - 684. §; 

- A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény; 

- 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről; 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.); 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §. 

- Hivatalból és kérelemre (póthagyatéki eljárás) is induló eljárás. 

- A hagyatéki leltárt 30 napon belül kell elkészíteni. 

- Ingatlan vagyonnál minden esetben kell leltárt készíteni. 

- A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke meghaladja a 

300.000,- Ft-ot, a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, 

cselekvőképességet kizáró gondokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollévő 

személy érdekelt, illetve az ingóvagyon leltározását az örökösként érdekelt személy, 

végrendeleti végrehajtó, hagyatéki hitelező kéri. 

- A hagyatéki eljárás szükségességének tisztázása, a hagyatéki vagyon leltározása céljából 

a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót értesítjük meghallgatás 

tartásának időpontjáról. A meghallgatásra felkért személy örököstársait értesítheti a 

leltár felvételének időpontjáról. 

- A hagyatéki leltárt elkészülése után, a kötelező leltározás alá eső vagyontárgy tudomásra 

jutását követő 30 napon belül továbbítjuk a szükséges mellékletekkel (tulajdoni lap, adó- 

és értékbizonyítvány, takarékbetétkönyv másolata stb.) a hagyatéki eljárásra illetékes 

körmendi közjegyzőhöz.   

- Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig 

belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, hagyatéki vagyon fekvése 

szerint illetékes jegyző intézkedik.  

 Szükséges dokumentumok: formanyomtatvány nincs, a hagyatéki leltár elkészítéséhez 

szükséges adatokat a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet melléklete tartalmazza, melyet a 

leltárelőadó tölt ki. A leltár felvételéhez szükséges: a várható törvényes örökösök és a 

végrendeleti örökösök személyes adatai, melyet a megidézett személy bocsát a 

rendelkezésünkre.  

Az örökhagyó ingatlanairól nem hiteles tulajdoni lapokat hivatalból kérdezzük le a 

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszeren keresztül. Az adó- és 

értékbizonyítványt csak hivatalos megkeresésre állítja ki az illetékes adóhatóság. 

Amennyiben leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt az örökhagyó után, a megidézett 

személy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik erről a tényről. 

 Eljárási illeték: a hagyatéki leltár elkészítése illetékmentes. Közjegyzői munkadíjat a 

közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet alapján kell fizetni. Az 

örökösök a hagyaték átadása után az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján 

kötelesek illetéket fizetni. 

 Ügyfélfogadási idő: a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje szerint. 
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