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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  II..  KKEERRÜÜLLEETT  BBUUDDAAVVÁÁRRII  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRII  HHIIVVAATTAALL  

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-3091 

E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu, KRID: IKERPMH 

HAGYATÉKI LELTÁR FELVÉTELE 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

Postai cím: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.  

Ügyfélfogadási cím: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1. III. em. 308. szoba 

Ügyfélszolgálati telefonszám: 458-3002 

E-mail:   igazgatas@budavar.hu 

KRID:    IKERPMH   

 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 14.00 - 18.30  

Szerda: 8.00 -12.00   12.30-16.30  

Péntek: 8.00 -12.00 

 

Illetékességi terület: elhunyt utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest I. 

kerületben volt. 

 

Hatáskör gyakorlója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője 

 

Ügyintézési határidő, illeték: 30 nap, az eljárás illetékmentes. 

A kérelemre induló eljárás csak a hiánytalanul kitöltött nyilatkozattal tud megindulni, tekintettel arra, hogy a határidő onnan indul, 

hogy a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről tudomást 

szerez. 

 

Ügyintéző:  
Szarka Lászlóné, Éva igazgatas@budavar.hu  szarka@budavar.hu 

tel.: 458-3002, fax: 458-3081; 458-3001 

 

Ügyfél joga: 

 leltár felvételét kérje, hitelezői igényt jelentsen be, 

 önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,   

 saját ügye irataiba betekintsen, az iratokról másolatot kapjon,  

 jegyzőkönyv felvételét kérje,  

 helyszíni leltár felvételét kérje, 

 az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák. 

 

Ügyfél kötelessége: 

 idézésnek eleget tegyen,  

 hiánypótlásnak eleget tegyen,  

 jóhiszeműen közreműködjön,  

 leltár felvétele során együttműködjön 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról (Hetv.)   

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

 2016. évi CL tv.  Ákr egyes részei  a  Hetv-ben megjelölt esetekben 

 2016. évi CXXX tv. a polgári perrendtartásról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2015. évi CCXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

 

Hetv. 22.§ (3) bekezdése szerint: 

„22.§ (3) A jegyző eljárására 2016. évi CL. tv. Ákr törvényből 

http://www.budavar.hu/
mailto:igazgatas@budavar.hu
mailto:igazgatas@budavar.hu
mailto:szarka@budavar.hu
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a) a jegyzőkönyvre, 

b) a tényállás tisztázására, 

c) a megkeresésre 

d) az idézésre, valamint 

e) a hatósági tanú igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

(4) A tanú meghallgatására vonatkozó szabályok azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a vallomás megtagadása kizárólag 

akkor lehetséges, ha a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.” 

 

Eljárás megindulása 

Az eljárás célja a kötelező leltár felvételi esetkörökben a hagyatéki leltár felvétele és továbbítása az illetékes közjegyző felé. 

A halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével I. kerületi hagyatéki ügyintéző abban az esetben járhat el, ha az elhunyt személy 

utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest I. kerületben volt. Amennyiben nem 

ismert az utolsó lakóhely, illetékességünk akkor is fennáll, ha a hagyatékhoz tartozó ingó vagy ingatlan vagyon kerületünkben 

található.  

 

A halottvizsgálati bizonyítványban feltűntetett hozzátartozónak a leltár előadó egy eljárási értesítőt és kitöltendő Nyilatkozatot 

küld, melynek kapcsán a hozzátartozó nyilatkozhat arról, hogy kéri-e a hagyatéki leltár felvételét. Amennyiben kéri, az ügyintéző 

elkészíti a hagyatéki leltárt a bemutatott iratok illetve az előadott nyilatkozatok, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartási 

adatok alapján. 

A leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekeltek arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok 

közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tehetnek 

  

Ha a hagyaték tárgyát ingatlan vagyon képezi az ügyintéző megkeresi az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjét adó- és 

értékbizonyítvány kiállítása céljából. Az adó-értékbizonyítványok kiállításához I. kerületi ingatlanok esetén csak abban az esetben 

tartunk helyszíni szemlét, ha ezt az érdekeltek kéri, melyre vonatkozóan a „Nyilatkozat” formanyomtatványon kérjük 

ügyfeleinket, hogy nyilatkozni szíveskedjenek.  

Polgármesteri Hivatalunk hivatalból országos ingatlan-keresést is lefuttat a Takarnet rendszeren.  

Az ingatlanok adó- és értékbizonyítványának beérkezése után az ügyintéző az értékeket feltünteti a hagyatéki leltárban  és  ezt 

követően a leltár felvételkor benyújtott ingók eredetét igazoló okiratokat, egyéb, számlákat mellékelve megküldi az eljáró 

közjegyzőnek.  

 

Az eljáró közjegyzőt az utolsó bejelentett állandó lakóhely és a haláleset hónapja határozza meg. 

Ha az elhunyt személy után nem maradt sem ingatlan, sem meghatározott egyedi értéket képviselő ingóság, és erről a hozzátartozó 

büntetőjogilag nyilatkozik, akkor az eljárást az ügyintéző megszünteti, az ügyiratot irattárba helyezi.  

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. tv. értelmében a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozat, valamint a nemleges nyilatkozat elektronikusan is 

beküldhető honlapunkon (www.budavar.hu) keresztül. 

Ha az elhunyt személy után leltározandó vagyontárgy maradt, de sem végrendeleti, sem törvényes örökös nincsen akkor a várható 

örökös a Magyar Állam. Ebben az esetben helyszíni szemle tartását követően a hagyatéki leltár mellékletét képező 

dokumentumok, értékpapírok, esetleges készpénz bírói letétbe helyezéséről a hagyatéki ügyintéző gondoskodik, melynek 

időtartama a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig tart.  

Ha az örökhagyónak magánszemély vagy jogi személy felé tartozása volt, és azt a jogosult hitelt érdemlően igazolja, úgy ezt a 

követelést hagyatéki teherként kell figyelembe venni. 

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza a leltár felvételével illetve ennek közjegyző felé történő továbbításával fejeződik be.  

 

Tájékoztatásul: Budapest I. kerületében az alábbi közjegyzők intézik a hagyatéki ügyeket a haláleset hónapja szerinti 

beosztásban: 

 

Dr. Józsa Krisztina Marianna (páratlan hónap) 
Székhely: Budapest I., 1.sz. 

Irodacím: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. IV/8.  

Tel: 30/479-4796, 225-8390, 225-8391  

Fax: 225-8391 

E-mail: jozsa@mokk.hu 

 

 Dr. Andrásiné dr. Szabó Emőke (páros hónap) 
Székhely: Budapest I., 2.sz. 

Irodacím: 1015 Budapest, Batthyány u. 10. I/1.  

Tel: 225-0286, 225-0287  

Fax: 225-0287 

E-mail: szaboemo@mokk.hu 

 

 

 

A  hagyatéki eljárás megindításához  az alábbiakban felsorolt iratok, adatok szükségesek: 

1. az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata másolatban,  

2. öröklésre jogosultak felsorolása (személyi adat, lakcím, elérhetőség)  

3. a hagyaték tárgyát képező ingatlan(ok) adatai (cím és helyrajzi szám) 

http://www.budavar.hu/
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4. a hagyatéki terheket (temetési számlák) igazoló iratok másolatai, összesítve 

5. személygépkocsi (tehergépkocsi, motorkerékpár), egyéb lajstromozott jármű forgalmi engedélye, fénymásolatban 

6. az elhunyt nevére kiállított fenntartásos takarékbetétkönyv, értékpapír, letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, gépkocsi 

nyereménybetétkönyv fénymásolatban  

7. a lakossági folyószámla, devizaszámla, betétszámla,  számlakivonata másolatban  

8. kárpótlási jegyek száma és összege (vagy az erről szóló határozat) másolatban  

9. szerzői-. találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban  

10. fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz, nyugdíj) Nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset 

tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az   

illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997.évi LXXXI. törvény 97.§(3) bekezdés) 

11. végrendelet másolati példánya (amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra)  

12. tartási, életjáradék vagy öröklési szerződés másolati példánya (amennyiben van)  

13. ha az elhunyt cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság vagy szövetkezet tagja volt - tagi részesedés igazolásának 

másolata  

14. életbiztosítással, halálesetre szóló biztosítással kapcsolatos szerződés másolatban 

15. amennyiben az örökhagyó a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy 

gondnok, bizalmi vagyonkezelő volt, vagy szerzői jogi védelem alatt álló alkotás vagy kapcsolódó jogi teljesítmény 

jogosultja, ennek tényét igazoló okirat; valamint a vagyontárgyak vagy iratok jegyzéke, amelyek az örökhagyó e 

tevékenységével kapcsolatosak 

16. külföldi állampolgárság esetén az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok; idegenrendészeti jogállásra 

vonatkozó okmányok, a magyar állampolgársággal nem rendelkező örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére 

vonatkozó adatok és iratok csatolása kötelező, beleértve a tevékenység fajtájára, kezdetére, TAJ számára vonatkozó 

iratokat is) 

17. amennyiben az elhunyt végintézkedésben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, akkor szükséges a 

vagyonkezelő neve és elérhetősége, továbbá amennyiben a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett 

vagyontárgyakat a végintézkedés egyedileg határozza meg, úgy azok egyedi megjelölése szükséges (az ingatlan, tagi 

részesedés és lajstromozott vagyontárgyak kivételével) 

                                

A Hetv. 20. § (1)-(6) bekezdései alapján a hagyatékot leltározni kell, ha  
(1) A hagyatékban 

a) belföldön fekvő ingatlan van, 

b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 

c) lajstromozott vagyontárgy van, 

d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja, vagy 

(2) A hagyatékot leltározni kell, ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett 

hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét. 

(3) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is, továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy 

nincs, a 6. § (1) bekezdés db)-dc) alpontjaiban meghatározott személyek kérelmére leltározni kell a kérelmező hagyatéki 

eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgyat. 

   (4) A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt 

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és 

aa) méhmagzat, 

ab) kiskorú, 

ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, 

ad) ismeretlen helyen lévő személy, 

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy 

b) csak a Magyar Állam. 

(5) A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte. 

(6) A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított. 

 

Jogorvoslat 

A Hetv. 115.§ (1) alapján a hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni 

jogorvoslatra a közjegyző végzése elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni  azzal az eltéréssel, hogy 

a) a fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni, 

b) a végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a 

fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki - ha a 

fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a bírósághoz. 

(2) A fellebbezés elbírálása során a bíróság a közjegyző végzése elleni fellebbezés elbírálásának szabályai szerint jár el. 

 

A Hetv. 110. § - szól a közjegyző által hozott végzésekkel kapcsolatos fellebbezési lehetőségekről.  

„110. § (1) A közjegyző hagyatéki eljárás során hozott egyéb végzései ellen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - fellebbezésnek 

nincs helye. 

(2) Fellebbezésnek van helye a hagyatéki eljárás során 
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a) a hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelmet elutasító, 

b) a helyszíni leltár felvétele iránti kérelmet elutasító, 

c) a biztosítási intézkedés tárgyában hozott, 

d) végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét, létre nem jöttét, megszűnését megállapító vagy a megszűnés 

megállapítására irányuló kérelmet elutasító, 

e) a végrendeleti végrehajtót az örökhagyó egyes rendelkezéseinek teljesítése alól felmentő, vagy a felmentésre irányuló kérelmet 

elutasító, 

f) a hagyatéki eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, 

g) az egyezség jóváhagyása tárgyában hozott, 

h) a hagyatéki eljárást megszüntető, 

i) a hagyatéki eljárás megismétlése tárgyában hozott, 

j) a tárgyalás tartása iránti kérelmet elutasító, 

k) az özvegyi jog megváltása tárgyában hozott, 

l) a hagyatékátadási terhek és az öröklési illeték kifizetése céljából a hagyatéki vagyontárgy értékesítése, bírósági letétbe helyezett 

vagy közjegyzői letétbe vett készpénz és vagyontárgy birtokba vételének az ideiglenes hatályú hagyatékátadás esetén a 

hagyatékból való kifizetése engedélyezése tárgyában hozott, valamint 

m) a megismételt hagyatéki eljárás ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése tárgyában hozott 

n) a leltárba felvett vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra az örökhagyó túlélő házastársa (volt házastársa) által házastársi 

vagyonközösség jogcímén, vagy az örökhagyót túlélő élettársa (volt élettársa) által az együttélés alatt keletkezett 

vagyonközösségből őt megillető részesedés jogcímén bejelentett igény tárgyában hozott, valamint 

végzés ellen. 

(2a) Fellebbezésnek van helye 

a) az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában hozott, 

b) az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek helyt adó végzés megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése 

tárgyában hozott, 

c) az európai öröklési bizonyítvány hatályának felfüggesztése tárgyában hozott 

végzés ellen. 

(3) A (2) bekezdésben és (2a) bekezdés c) pontjában foglalt fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

(4) Az eljárást befejező végzés elleni fellebbezésben kifogásolható a bizonyítási indítványt elutasító végzés. 

111. § (1) Fellebbezéssel élhet az öröklésben érdekelt, és a rendelkezés reá vonatkozó része ellen az, akire a végzés rendelkezést 

tartalmaz. 

(2) A közjegyző végzése ellen fellebbezéssel a gyámhatóság is élhet, ha az örökösként érdekelt 

a) méhmagzat, kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy, 

b) ismeretlen helyen levő személy vagy 

c) ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy. 

112. § A fellebbezési jogról előzetesen lemondani nem lehet. A végzés közlése után sem mondhat le képviseltje nevében a 

fellebbezési jogról a természetes személy törvényes képviselője, valamint a gyám, az eseti gyám, az eseti és az ügygondnok. 

113. § (1) A közjegyző végzése a jogorvoslat szempontjából a járásbíróság által hozott végzéssel azonos hatályú. 

(2) A közjegyző végzése elleni fellebbezést a végzést hozó közjegyzőnél kell előterjeszteni és a törvényszékhez kell címezni. 

(3) A hagyaték átadása tárgyában hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. ” 

 

(Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az adó- és értékbizonyítvány hatósági bizonyítvány, amely ellen önállóan 

fellebbezésnek helye nincs, annak tartalma csak a hagyatéki eljárást lezáró döntésben támadható. Az adó-és 

értékbizonyítvány kiállításához a „Nyilatkozat hagyaték leltározásához” elnevezésű iratban I. kerületi ingatlan esetén helyszíni 

szemle tartása kérhető – amennyiben forgalmi értéket befolyásoló körülményről van tudomásuk, de jogszabály szerint helyszíni 

szemle tartása nem kötelező. Az adó-és értékbizonyítvány az ingatlan forgalmi értékének fennállását igazolja, kiállítására az Itv. 

alapján kerül sor. A hagyatéki eljárás lezárásáig kizárólag az adó-és értékbizonyítvány kicserélésére/visszavonására van mód 

elírás esetén vagy amennyiben annak jogszabálysértő tartalmát az ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja. Az adó- és 

értékbizonyítvány kitöltéséhez szükséges adatok a Nyilatkozat nyomtatványban megtalálhatóak.) 

 

Póthagyatéki eljárás: 

 

 A hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyanannak az örökhagyónak a 

hagyatékára vonatkozó újabb eljárásra (póthagyatéki eljárás, megismételt eljárás). 

Ha a hagyatéki eljárás  befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van 

helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az alaphagyatéki eljárásban tett 

nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények - az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól 

eltekintve - a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki. A közjegyző a hagyatékátadó végzés meghozatalát megelőzően hivatalból 

intézkedik az alaphagyatéki iratok beszerzése érdekében. 

 

 

Utolsó módosítás: 2019. február 28. 


