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

Fenti jogszabály elérhető a www.njt.hu honlapon. 

A magyar jogrendben az öröklés az örökhagyó halálakor, a törvény erejénél fogva bekövetkezik. 

A hagyatéki eljárás azt a célt szolgálja, hogy megállapításra kerüljön, kik az örökösök, és köztük a 

hagyaték milyen arányban oszlik meg. 

A hagyatéki eljárás polgári nemperes eljárás, melyre – főszabály szerint – a Polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó 

eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

 

Hatáskör 

 A hagyatéki eljárást - az alábbi kivétellel - a közjegyző folytatja le. 

A hagyatéki eljárásban a közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos hatályú. 

 Ha a hagyatéki eljárásról szóló törvény (Hetv.) úgy rendelkezik, az adott eljárási cselekményre 

a jegyzőnek van hatásköre. 

Illetékesség 

A hagyatéki eljárásban a jegyző illetékességére – főszabály szerint – a közjegyző illetékességére 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy kizárására – ha a hagyatéki eljárásról 

szóló törvény (Hetv.) másként nem rendelkezik – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha a vagyon fekvése szerint több jegyző illetékes, az eljárás bármelyik előtt megindítható; az lesz 

illetékes, akinél az eljárást előbb indították meg. 

Az eljárás lefolytatására 

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, 

b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, 

d) az a)–c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye, 

e) az a)–d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben 

érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése 

szerinti közjegyző illetékes. 

mailto:hivatal@sarszentmihaly.hu
http://www.njt.hu/
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Illeték 

A jegyző előtti eljárás illetékmentes. 

Eljárási határidők 

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást. 

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDULÁSA ÉS A HAGYATÉKI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 

EGYES INTÉZKEDÉSEK 

Az eljárás hivatalból vagy kérelemre indul .  

Az eljárás megindulása 

Ha a jegyző vagy a közjegyző tudomást szerez arról, hogy az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi 

vagyonkezelési jogviszonyt létesített, haladéktalanul írásban értesíti a végintézkedésben kijelölt 

bizalmi vagyonkezelőt és közli vele a végintézkedés rá vonatkozó tartalmát. 

A jegyző vagy a közjegyző az értesítésben felhívja a végintézkedésben kijelölt bizalmi vagyonkezelőt, 

hogy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban az értesítést kiadó jegyzőnek, ha pedig az értesítést a közjegyző adta ki, akkor az 

értesítést kiadó közjegyzőnek nyilatkozzon arról, hogy a kijelölést a végintézkedésben meghatározott 

tartalommal elfogadja-e. A kijelölt bizalmi vagyonkezelő e nyilatkozatának ezen határidő alatt a 

felhívást kiadó jegyzőhöz, ha a felhívást a közjegyző adta ki, akkor a felhívást kiadó közjegyzőhöz 

meg kell érkeznie, az elkésve érkezett nyilatkozat hatálytalan. 

A 30 napos határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző 

a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, 

b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés 

alapján, vagy 

c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke 

fűződik, 

az örökhagyó haláláról értesül. 

A c) pont szerinti bejelentésben: 

 elő kell adni azokat az adatokat, amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához 

fűződő jogi érdekét valószínűsítik, valamint azokat, 

 amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való joghatóság (különösen az örökhagyó szokásos 

tartózkodási helye) és illetékesség megállapításához szükségesek. 

A bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és az illetékesség megállapításához szükséges adatokat 

alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, vagy elő 

kell adni és valószínűsíteni kell azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeknek az okiratoknak a 

csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik. 

A c) pontban foglalt bejelentést a jegyzőnél kell megtenni. 

 Ha a bejelentés nem tartalmazza a fentebb írottakat, a jegyző a bejelentőt nyolc napon belül - 

megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett - hiánypótlásra hívja fel. 

 A jegyző az eljárást végzéssel megszünteti, ha a bejelentő a hiánypótlásra való felhívásnak 

nem tett eleget, és az erre megállapított határidő eltelte előtt a határidő meghosszabbítását sem 

kérte. 

 A jegyző az eljárást megszünteti akkor is, ha a bejelentő a hiányokat a meghosszabbított 

határidő alatt sem pótolta. A jegyző döntése elleni jogorvoslatra a 115. §-t kell alkalmazni. 
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 Ha a bejelentő a joghatóság megállapításához nem szolgáltat elegendő adatot, úgy a szükséges 

adatok beszerzéséről a jegyzőnek hivatalból kell gondoskodnia. Az eljárás megszüntetésének 

ebből az okból nincs helye. 

Az eljárás jellemzően -  a halottvizsgálati  bizonyítvány beérkezésével -  

hivatalból indul.  

A hagyatéki ügyintéző értesíti a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót és 

tájékoztatja, hogy milyen iratokat és adatokat kell a hagyatéki leltár elkészítéséhez beszereznie, illetve 

megküldi részére a releváns nyilatkozatokat. 

A jegyző érdemi eljárása a hozzátartozó nyilatkozata alapján indul. 

A hagyatéki leltárra vonatkozó nyilatkozatot abban az esetben is el kell készíteni, ha az örökhagyó 

ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett. 

A jegyző  az eljárás megindulását  követő nyolc napon belül  megkezdi a  lel tározást .  

 

(1) Leltározni kell a hagyatékban lévő 

a) belföldön fekvő ingatlant, 

b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi 

(részvényesi) részesedést, 

c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint 

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

meghaladja. 

(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 hagyatéki eljárásról szóló törvény (Hetv.) 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. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett hagyatékból (a 

hagyatéknak a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett részéből, hányadából) az (1) 

pont a)-c) pontja szerinti vagyontárgyakat meghaladóan, a vagyontárgyakat a hagyatéki leltárban 

egyedileg csak akkor kell megjelölni, ha azokat maga a végintézkedés egyedileg határozza meg, 

egyébként azokat elegendő a leltárban körülírással, vagy a vagyontárgyakra, vagyonrészre, vagyoni 

hányadra jellemző más összefoglaló megnevezéssel (így különösen ingóvagyon, követelések, 

befektetett eszközök, nyáj, élelmiszeripari gépek) feltüntetni. 

A leltározást a jegyző végzi; KIVÉVE: 

 A leltározást a közjegyző végzi, ha a leltár felvételének vagy kiegészítésének szükségessége a 

jegyző vagy a jegyző által megbízott ügyintéző eljárása után merült fel. A közjegyző a leltár 
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felvétele vagy kiegészítése céljából az illetékes jegyzőt is megkeresheti. 

 A leltározást akkor is a közjegyző végzi, ha a jegyző határidőn belül a leltárt nem készíti el, és 

erről a közjegyző értesül. 

A hagyatéki leltárt - a (2) bekezdés kivételével - az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban 

megállapított nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni. KIVÉVE: 

Ha a hagyatéki leltárt a közjegyző maga készíti el, azt a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvbe is 

foglalhatja. 

A jegyző eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) 

 a) a jegyzőkönyvre és feljegyzésre, 

 b) a tényállás tisztázására, 

 c) a megkeresésre, az Ákr. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak az ott meghatározott szervek 

nyilvántartásából történő beszerzésére, 

 d) az idézésre, valamint 

 e) a hatósági tanú igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

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. 

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. 

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról 

vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.  

A 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, vagy törvényes képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, 

akár tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el és 

 a) méhmagzat, 

 b) kiskorú, 

 c) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, 

 d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, ismeretlen helyen 

tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból akadályozott természetes személy. 

Ha a hagyatékhoz olyan vagyontárgyak tartoznak, amelyeknek az örökhagyó csak meghatározott 

hányadban volt tulajdonosa, ezeket a vagyontárgyakat fel kell venni a hagyatéki leltárba, egyúttal meg 

kell jelölni az örökhagyót megillető hányadot és csak ennek a hányadnak az értékét kell feltüntetni. 

Ha az örökhagyó tulajdonjoga a rendelkezésre álló adatok szerint nyilvántartáson kívüli, e tényt fel 

kell tüntetni a leltárban. 

Ha az örökhagyó tulajdonaként nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy a rendelkezésre álló adatok 

szerint a hagyaték megnyíltakor már nem állt az örökhagyó tulajdonában, a vagyontárgyat a leltárba 

fel kell venni annak feltüntetésével, hogy azt ki és milyen jogcímen igényli. 

Ha a hagyatéki eljárásban érdekeltek között vita van arra vonatkozóan, hogy valamely leltározás alá 

eső ingóság a hagyaték megnyíltakor az örökhagyó tulajdonát képezte-e, a vitás ingóságot a leltárba 

fel kell venni annak feltüntetésével, hogy azt ki és milyen jogcímen igényli. 

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal 

egyezően kell feltüntetni a leltárban. 

A leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekeltek arra - az érték 
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meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - 

nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló értesítés tájékoztatást 

tartalmaz. 

Ha a hagyatéki leltár felvétele során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a hagyatékba olyan vagyon, 

vagyonrész vagy vagyontárgy tartozhat, amely korábban meghalt örökhagyó hagyatékához tartozott, 

de hagyatékként átadva nincs, e vagyontárgyat ennek a körülménynek a megjelölésével kell felvenni a 

leltárba, és a hagyatéki leltárt az alábbi bekezdésben megjelölt illetékes közjegyzőnek kell megküldeni. 

A hagyatéki leltárnak az alábbi bekezdés szerint illetékes közjegyzőhöz történt megküldéséről a 

jegyző az utóbb meghalt örökhagyó hagyatéki eljárásának lefolytatására egyébként illetékes 

közjegyzőt értesíti, közölve azt is, hogy a leltárt melyik közjegyzőnek küldte meg. 

Ha a hagyatéki eljárás során olyan vagyontárgy átadásáról is dönteni kell, amely korábban meghalt 

örökhagyó hagyatékához tartozott, de hagyatéki eljárásnak tárgya nem volt, a hagyatéki eljárást az a 

közjegyző folytatja le, aki a korábban meghalt örökhagyó hagyatéki eljárásának a lefolytatására 

illetékes. Ha mindkét eljárás megindult, az utóbb meghalt örökhagyó hagyatéki ügyét az előző 

rendelkezés szerint illetékes közjegyzőhöz kell áttenni. 

Ha a leltározás során az örökhagyó bizalmi vagyonkezelési szerződése a jegyző vagy a közjegyző 

birtokába kerül, vagy egyébként adat merül fel ilyen szerződés létrejöttére, vagy arra vonatkozóan, 

hogy az örökhagyó bizalmi vagyonkezelő volt, a jegyző vagy a közjegyző haladéktalanul értesíti a 

halálesetről a szerződésben szereplő vagyonrendelőt (a vagyonrendelő jogutódát), valamint - ha az 

ismert, akkor - a további vagy új vagyonkezelőt és a kedvezményezettet. 

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható. A 

meghallgatás idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet. 

Biztosítási  intézkedés  

32. § (1) Ha a hagyaték átadására még nem került sor, az öröklésben érdekelt azonban valószínűsítette, 

hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, az öröklésben érdekelt indokolt kérelmére - 

amíg a leltárt meg nem küldte a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően - a közjegyző végzésben 

biztosítási intézkedésként elrendelheti a leltárba felvett belföldi vagyonnak, e vagyon meghatározott 

részének vagy egyes vagyontárgyaknak 

a) bírósági letétbe helyezését, 

b) hatósági vagy közjegyzői letétbe vételét (az elrendelő személyének megfelelően), 

c) birtokba adását (birtokban hagyását), 

d) a zárlatát, szükség esetén zár alá vétellel - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a 

bírósági végrehajtásról szóló törvényben szereplő zárlat szabályainak és a zárgondnokra 

vonatkozó szabályoknak a megfelelő alkalmazásával, 

e) a zárolását (ha az pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon), 

f) értékesítését, és a vételárnak az a) vagy b) pont szerinti megőrzését, ha azok 

fa) gyors romlásnak vannak kitéve, 

fb) huzamos tárolásra alkalmatlanok, 

fc) kezelésük, tárolásuk, illetve őrzésük - különösen a vagyontárgyak értékére vagy 

tárolási, kezelési költségeire tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, vagy 

fd) értékük az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 

A jegyző által elrendelt biztosítási intézkedést a jegyző maga foganatosítja. A közjegyző által elrendelt 

biztosítási intézkedést a közjegyző maga is foganatosíthatja, vagy annak foganatosítása végett a 

vagyontárgy fekvése szerint illetékes jegyzőt keresi meg. A megkeresett jegyző a megkeresést 

haladéktalanul köteles teljesíteni. 

A végrendeleti végrehajtó és a kirendelt ügygondnok az általa foganatosított biztosítási intézkedéséről 

a jegyző vagy a közjegyző utasítása szerint beszámol. 
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Biztosítási intézkedés elrendelése előtt a biztosítási intézkedéssel közvetlenül érintettet szükség szerint 

meg kell hallgatni. 

Ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy birtokosa a veszélyeztetett értéknek megfelelő, - a 

jegyző által elrendelt biztosítási intézkedés esetén hatósági letétbe - közjegyzői letétbe vehető 

biztosítékot ad, a biztosítási intézkedés elrendelése mellőzhető. A felajánlott biztosítékot hatósági, 

illetve közjegyzői letétbe kell venni. Biztosítékként készpénzt vagy korlátozás nélkül forgalomba 

hozható értékpapírt lehet elfogadni. 

A biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte. 

A jegyző vagy a közjegyző felhívja a biztosítási intézkedést kérelmezőt, hogy a biztosítási 

intézkedés foganatosításával várhatóan felmerülő költségeket helyezze közjegyzői letétbe. Ha a 

kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani. 

Az elrendelt biztosítási intézkedést a leltárban fel kell tüntetni. 

A biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést a hagyatéki eljárásban érdekelteknek is 

kézbesíteni kell. 

A biztosítási intézkedés foganatosításáról jegyzőkönyv készül. 

Ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgyon fennálló rendelkezési, birtok- vagy használati 

jogot közhiteles vagy pénzforgalmi szolgáltató által vezetett nyilvántartás tartalmazza, és az 

intézkedés nyilvántartásba vételére jogszabály lehetőséget biztosít, az intézkedés nyilvántartásba 

vétele iránt a nyilvántartást vezető hatóságot vagy pénzforgalmi szolgáltatót meg kell keresni. A 

megkeresett a biztosítási intézkedést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és ennek megtörténtéről a 

megkeresőt tájékoztatja. 

A biztosítási intézkedés elrendelését követően a biztosítási intézkedést elszenvedő a rendelkezési, 

birtok-, vagy használati jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. Arra, hogy a közhiteles 

nyilvántartásba vett biztosítási intézkedést nem ismeri, senki sem hivatkozhat. 

Aki a biztosítási intézkedéssel a vagyon, a vagyon meghatározott részének vagy egyes 

vagyontárgyaknak a birtokosává vált, ideértve az e törvény szerinti közreműködőt is, az 

a) e tekintetben a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó rendelkezései és az intézkedést elrendelő 

utasításai szerint jár el, 

b) annak hasznairól a közjegyzőhöz számadást terjeszt elő; e számadás helyességét az öröklésben 

érdekeltek bírósági úton vitathatják. 

A biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy értékesítéséből befolyt ellenérték a biztosítási 

intézkedéssel érintett vagyontárgy helyébe lép. 

Ha más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam öröklése valószínűsíthető, és a temetési 

költségek fedezése céljából feltétlenül szükséges, a jegyző, illetőleg a közjegyző a biztosítási 

intézkedés elrendelésére és foganatosítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával a Magyar 

Állam kérelmére hozzájárulhat a hagyatékhoz tartozó egyes ingóságok értékesítéséhez. Az értékesítés 

során befolyt összeget a temetési költségek fedezésére kell fordítani, a fennmaradó összeget pedig 

bírósági letétbe vagy közjegyzői letétbe kell helyezni. 

A biztosítási intézkedést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka megszűnt. 

A biztosítási intézkedés foganatosításával felmerült költséget az intézkedést megszüntető vagy az 

eljárást befejező végzésében - ha az intézkedést vagy az eljárást a jegyző szünteti meg, a jegyző 

végzésében - kell megállapítani. Ugyanebben a végzésben - az elrendelés indokoltságával kapcsolatos 

összes körülmény figyelembevételével - kell dönteni a költség viseléséről. 
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A közjegyző a hagyatéki leltárt az érkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja és - ha az 

indokolt - 

a) bejelenti, hogy kizárási ok miatt nem járhat el, 

b) intézkedik az iratok illetékességi okból történő áttételéről, 

c) saját hatáskörben, illetve a jegyző megkeresésével intézkedik a hiányos leltár kiegészítése 

érdekében, vagy 

d) megszünteti a hagyatéki eljárást. 

A közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás céljából elektronikus úton 

megkeresi a Végrendeletek Országos Nyilvántartását. 

A közjegyző az örökhagyó esetleges vagyonjogi szerződése iránti tudakozódás céljából elektronikus 

úton megkeresi a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartását, 

valamint a bejegyzett adatok alapján a vagyonjogi szerződést beszerzi. 

A külföldi hagyatéki vagyonnal kapcsolatos intézkedések 

A külföldi hagyatéki vagyon leltározására is a hagyatéki eljárásról szóló törvényben (Hetv.) foglaltak 

irányadóak azzal, hogy a külföldi hagyatéki vagyont a hagyatéki leltárba akkor kell felvenni, ha annak 

meglétét és hagyatékhoz tartozását igazolták. 

-//- 

 


