
A hagyatéki eljárás és szakaszai 
 

 
 

1. Hatáskör-illetékesség 
 
 

1. Hatáskör: ha a törvény úgy rendelkezik, az adott eljárási cselekményre a jegyzőnek 
van hatásköre. 

 
2. Illetékesség:  

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, 
b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, 
c) az a)-b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának 
helye, 
d) az a)-c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye 

határozza meg. 
 

A hagyatéki eljárásban a kizárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) 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. 
 

 
2. Fontos eljárási szabályok 

 
 

2.1. A hagyatéki eljárásban szünetelésnek nincs helye. 
 
2.2. A hagyatéki eljárásban a képviselőként fellépő személy képviseleti jogosultságát 

hivatalból kell vizsgálni. 
 
2.3. A jegyző és a hagyatéki eljárásban közreműködő személy eljárása során köteles 

gondoskodni az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek személyes adatainak 
védelméről (lásd: Adatvédelmi szabályzat!). 

 
2.4. A titoktartási kötelezettség a jegyzőre az eljárás megindulása, a közreműködőre az 

erre történő figyelmeztetésről való tudomásszerzés időpontjával áll be; a figyelmeztetést a 
jegyzőkönyvben, illetve a közreműködő kirendeléséről, kijelöléséről szóló iratban fel kell 
tüntetni. 

 
3. Megkeresés 

 
3.1. Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel 

bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv 
vagy személy (a továbbiakban együtt: megkeresett) rendelkezik, azt a jegyző megkeresi az 
adatok átadása, okirat bemutatása vagy nyilatkozattétel céljából. 

 
3.2. A megkeresésben foglaltak teljesítését csak akkor lehet megtagadni, ha az 



jogszabályba ütközik. Ha a megkeresés teljesítésére más jogosult, a megkeresett a 
megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított 3 
munkanapon belül a megkeresés teljesítésére jogosulthoz továbbítja, és erről egyidejűleg 
tájékoztatja a megkeresőt. 

 
3.3. A megkeresést térítésmentesen, az abban foglalt határidőn belül kell teljesíteni. A 

megkeresett szerv vezetője ezt a határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbíthatja. 

 
3.4. Ha az adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, a 

megkeresést 3 munkanapon belül kell teljesíteni. 
 
3.5. Ha az adatok átadása, okirat bemutatása vagy nyilatkozattétel céljából kiadott 

megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes 
adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell 
jelölni. 

 
3.6. Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a megkereső tudomására, 

amely a megkeresés céljával nem függ össze, az adatot haladéktalanul törölni kell. 
 
3.7. Ha a személyes adat az irat eredeti példányában található, a megkeresés céljával 

összefüggő személyes adatról kivonatot kell készíteni, és ezzel egyidejűleg az eredeti iratot 
a megkeresettnek vissza kell küldeni. 

 

4. Az eljárás megindulása 

4.1. 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. 

 
4.2. Eljárás bejelentés alapján: 
Ha az eljárás olyan személy bejelentése alapján indul, akinek a hagyatéki eljárás 
megindításához jogi érdeke fűződik: 

a.) a  bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat, amelyek a bejelentőnek a hagyatéki 
eljárás megindításához fűződő jogi érdekét valószínűsítik,  

b.) valamint azokat, amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való illetékesség 
megállapításához szükségesek. 

 A bejelentéshez csatolni kell 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 bejelentést a jegyzőnél kell megtenni.  
Ha a bejelentés nem tartalmazza a szükséges adatokat, a jegyző a bejelentőt 5 

munkanapon 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. Az e bekezdés szerinti megszüntető végzés meghozatalára és az 
ellene rendelkezésre álló jogorvoslatra a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
 

4.3. A jegyző az eljárás megindulását követő 5 munkanapon belül megkezdi a leltározást. 

 

5. A hagyaték leltározása 

 
5.1. A hagyatékot leltározni kell, ha 

a) a hagyatékban 
aa) belföldön fekvő ingatlan van, 
ab) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve 

szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, 
ac) lajstromozott vagyontárgy van, 
ad) a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű 

ingó vagyon van, vagy 
b) a bejelentett hagyatéki tartozások várhatóan meghaladják a hagyatékba tartozó 

vagyon értékét. 
 

5.2. A hagyatékot leltározni kell továbbá: 
  a) Az öröklésben érdekelt kérelmére is; 

b) A kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgyat; 
c) Ha az örökösként érdekelt: 

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és 
aa) méhmagzat, 
ab) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú, 
ac) olyan nagykorú személy, akinek a cselekvőképességét a 

bíróság olyan ügycsoportban korlátozta, amely érinti az ingó és 
ingatlanvagyonnal való rendelkezési jogát, illetve az örökösödési 
ügyekkel kapcsolatos jognyilatkozatát, 

ad) ismeretlen helyen lévő személy, 
ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy 

b) csak a Magyar Állam. 
d) Ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte. 

 
5.3 A leltározást a jegyző végzi (kivéve, ha a leltár felvételének vagy kiegészítésének 
szükségessége a jegyző vagy a jegyző által megbízott ügyintéző eljárása után merült fel). 

 
5.4. A közjegyző a leltár felvétele vagy kiegészítése céljából az illetékes jegyzőt is 
megkeresheti. 

 



5.5. A leltározás során a jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvényből 

a) a jegyzőkönyvre, 
b) a tényállás tisztázására, 
c) a belföldi és nemzetközi jogsegélyre, a Ket. 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. 
 
5.5. 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. 

 
 

5.6. 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.  

E határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy 
szünetelése nem lehetséges.  
 
5.7. A leltárt az elkészítését követő 5 napon belül a hivatalos iratok elektronikus 
kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény rendelkezései szerint kell 
megküldeni a közjegyzőnek. 

 
5.8. A leltár mellékletét képező papír alapú okiratokat a hivatalos iratok elektronikus 
kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény rendelkezésein felül postai 
úton kell továbbítani, ha az okirat végintézkedést tartalmaz, vagy papír alapú bemutatása, 
megtekintése egyéb, az eljárás kimenetelét befolyásoló okból szükséges; erre különösen 
akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú iratok nagy mennyisége miatt azok 
digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. 
A papír alapú megküldést a közjegyző hivatalból és az öröklésben érdekelt indítványára is 
elrendelheti. 

 
5.9. Ha a leltár nem teljes, abban jelezni kell, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen 
határidőn belül képes. 

 
5.10. A teljesítési határidőbe nem számít bele a megkeresés teljesítésének időtartama vagy 
a posta továbbításához szükséges idő. 

 
 

5.11. A leltár egy példányát - az ok megjelölésével - az illetékes gyámhivatalnak 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) 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 örökösödési ügyekkel kapcsolatos jognyilatkozatát, 
d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, ismeretlen helyen 

tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból akadályozott természetes személy. 
 
 

5.12. 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. 

 
5.13. Ha az örökhagyó tulajdonjoga a rendelkezésre álló adatok szerint nyilvántartáson 
kívüli, e tényt fel kell tüntetni a leltárban. 

 
5.14. 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. 

 
5.15. 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. 

 
5.16. 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. 

 
5.17. 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. Erre a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról 
szóló értesítés figyelemfelhívó rendelkezést tartalmaz. 

 
5.18. Ha a hagyatéki eljárás során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a hagyatékba 
olyan vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy tartozhat, amely egy másik hagyatéki 
eljárásban még nem lett teljes hatállyal átadva, e vagyontárgyat fel kell venni a leltárba e 
körülmény, valamint annak a közjegyzőnek a megjelölésével, aki a másik hagyatéki 
eljárást folytatja. 

 
5.19. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján az örökhagyó halálakor közjegyző, ügyvéd, 
önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt, ennek tényét, 
valamint azokat a vagyontárgyakat, iratokat, amelyek az örökhagyó e tevékenységével 
kapcsolatosak és a leltárban nem szerepelnek, jegyzőkönyvben kell feltüntetni. A 
jegyzőkönyv megküldésével ha: 

a) közjegyző volt, akkor az országos kamarát, 
b) ügyvéd volt, akkor a Magyar Ügyvédi Kamarát, 
c) önálló bírósági végrehajtó volt, akkor a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát, 
d) igazságügyi szakértő volt, akkor a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarát vagy 
e) gyám vagy gondnok volt, akkor a gyámhivatalt szakmai szervezeteket akkor is 

értesíteni kell, ha leltározásra nem kerül sor. 
 



5.20. A jegyző a szükséges intézkedések megtétele végett haladéktalanul értesíti a 
halálesetről - ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a halál pillanatában ilyen személy 
volt - az örökhagyó gondnokát, gyámját és támogató személyét. 

 
5.21. A leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó szabályok szerint 
kell elvégezni, ha 

a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen vagy korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, illetve olyan nagykorú személy, akinek a cselekvőképességét 
a bíróság olyan ügycsoportban korlátozta, amely érinti az ingó és ingatlanvagyonnal 
való rendelkezési jogát, illetve az örökösödési ügyekkel kapcsolatos jognyilatkozatát, 
ismeretlen helyen levő, ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke 
veszélyeztetve van, 

b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy 
c) a jegyző vagy a közjegyző - az eset arra okot adó körülményeire figyelemmel és 

azokat a leltárban feltüntetve - indokoltnak tartja, vagy 
d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a 

hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri. 
 
A helyszíni leltár felvételének idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben 

érdekelteket. 
 

 
6. Meghallgatás 

 
 

6.1. A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás 
tartható. A meghallgatás idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet. 
 
6.2. Az értesítés tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a meghallgatásról való 
távolmaradás a hagyatéki leltár felvételét nem akadályozza. 
 
6.3. Ha az öröklésben méhmagzat, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú, illetve olyan nagykorú személy látszik érdekeltnek, akinek a cselekvőképességét a 
bíróság olyan ügycsoportban korlátozta, amely érinti az ingó és ingatlanvagyonnal való 
rendelkezési jogát, illetve az örökösödési ügyekkel kapcsolatos jognyilatkozatát, a jegyző a 
hagyatéki leltár felvétele során e személy törvényes képviselőjét, ügygondnokát és a 
nevében eljáró eseti gondnokot, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyben 
más okból eljárni nem tudó, törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem 
rendelkező személy részére kirendelt ügygondnokot vagy eseti gondnokot meghallgatja. 
 
6.4. Az érdekelteknek a meghallgatáson és a jelenlévőknek a szemlén tett nyilatkozatait 
kérelmükre a hagyatéki leltárban, valamint a szemléről készült jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. 

 



7. Biztosítási intézkedés 

 

7.1. 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 
vagyonnak, a vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak 

a) bírósági letétbe helyezését, 
b) hatósági vagy közjegyzői letétbe vételét (az elrendelő személyének megfelelően), 
c) felelős őrzésre kirendelt hagyatéki gondnok birtokába adását (birtokában hagyását), 
d) a zárlatát, szükség esetén zár alá vétellel, illetve hagyatéki gondnok kirendelésével 

- 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, szükség esetén hagyatéki gondnok kirendelésével, és a vételárnak a 

megőrzését, ha 
fa) gyors romlásnak van kitéve, 
fb) huzamos tárolásra alkalmatlan, 
fc) kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a vagyontárgy értékére vagy 

tárolási, kezelési költségeire tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, vagy 
fd) értéke az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 

 
7.2. Ha a leltár szerint a hagyatékban a gazdasági társaságokról szóló törvényben vagy a 
szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott társasági, illetve szövetkezeti részesedés 
van, - amíg a leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően - a 
közjegyző biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság 
(szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére 
hagyatéki gondnokot rendelhet ki, ha az intézkedés nyilvánvalóan a társasági 
(szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a társaság (szövetkezet) működésének biztosítása 
érdekében szükséges. A hagyatéki gondnok vagyoncsökkenést eredményező határozat 
hozatalát a szavazatával nem támogathatja és a hagyaték terhére vagyoni kötelezettségeket 
nem vállalhat, kivéve, ha ezzel az érintett társaságot (szövetkezetet) és az örökösként 
érdekeltet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. 
 
7.3 A biztosítási intézkedést elrendelő azt maga foganatosítja, vagy annak foganatosítása 
végett a vagyontárgy fekvése szerint illetékes jegyzőt keresi meg. A megkeresett jegyző a 
megkeresést haladéktalanul köteles teljesíteni. 
 
7.4. Biztosítási intézkedés elrendelése előtt a biztosítási intézkedéssel közvetlenül érintettet 
szükség szerint meg kell hallgatni. 

 
7.5. 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. 

 



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

 
7.8. Az elrendelt biztosítási intézkedést a leltárban fel kell tüntetni. 
7.9. A biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést a hagyatéki eljárásban 
érdekelteknek is kézbesíteni kell. 

 
7.10. A biztosítási intézkedés foganatosításáról jegyzőkönyv készül. 
 
7.11. Ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy rendelkezési, birtok-, vagy 
használati jogát 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. 
 
7.12. 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. 
 
7.13. Aki a biztosítási intézkedéssel a vagyon, a vagyon meghatározott részének vagy 
egyes vagyontárgyaknak a felelős őrzőjévé vált - ideértve az e törvény szerinti 
közreműködőt is - köteles 

a) e tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott felelős 
őrzés szabályai és az intézkedést elrendelő utasításai szerint eljárni, 

b) annak hasznairól a közjegyzőhöz számadást előterjeszteni; e számadás helyességét 
az öröklésben érdekeltek bírósági úton vitathatják. 
 

7.14. A biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy értékesítéséből befolyt ellenérték a 
biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy helyébe lép. 
 
7.15. Ha más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam öröklése valószínűsíthető, és a 
temetési költségek fedezése céljából feltétlenül szükséges, a jegyző 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. 
 

 
 



8. Hagyatéki gondnok kirendelése 
 
 

8.1. Ha arra hivatalból nem került sor, a hagyatéki gondnokot bármelyik örökösként 
érdekelt kérelmére a leltár megküldéséig a jegyző végzésben kirendeli, és feladatáról a 
végzés megküldésével egyidejűleg - ha az a végrendelet későbbi előkerülése miatt 
változik, akkor ismételten - tájékoztatja.  
 
8.2. Ha valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelemben kéri meghatározott személy 
hagyatéki gondnokul történő kirendelését, akkor a kérelemben megjelölt személyt kell 
kirendelni; e kérelemben az öröklésben érdekelteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy más 
öröklésben érdekeltről nincs tudomásuk. 

 
8.3. Hagyatéki gondnok csak akkor rendelhető ki, ha az eljárásának előrelátható díját és 
költségeit a kérelmező - a hagyatéki eljárás költségeitől függetlenül - megelőlegezi és 
viseli. 

 
8.4. Végrendeleti öröklés esetében hagyatéki gondnok helyett - ha az adott tevékenységet 
nem végrendeleti végrehajtó látja el - ügygondnok kirendelése lehetséges. 

 
8.5. Ha a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyaknak vagy azok egy részének a veszélyeztetése 
megállapítható, biztosítási intézkedés elrendelésének a gyámhivatal értesítéséig hivatalból 
is helye van, ha az öröklésben olyan személy látszik érdekeltnek, aki: 

a) méhmagzat, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, illetve 
akinek a cselekvőképességét a bíróság olyan ügycsoportban korlátozta, amely érinti 
ingó és ingatlanvagyonnal való rendelkezési jogát, illetve örökösödési ügyekkel 
kapcsolatos jognyilatkozatát és nincs törvényes képviselője vagy törvényes 
képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt 
az ügyben nem járhat el, vagy 
b) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező olyan személy, aki 
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy az ügyben más okból eljárni nem tud. 

 
 

8.6. A végrendeleti végrehajtó, a kirendelt vagy meghatalmazott hagyatéki, ügy- és eseti 
gondnok az általa foganatosított biztosítási intézkedéséről a jegyző utasítása szerint 
beszámol. 

 
 
 

9. Biztosítási intézkedés megszüntetése 
 
 

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

 
9.2. A hagyatéki eljárás megszüntetéséről szóló végzésben, a teljes hatályú hagyatékátadó 
végzésben vagy a hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzésben 
rendelkezni kell a hagyatéki eljárás során korábban elrendelt és még meg nem szüntetett 
biztosítási intézkedés megszüntetéséről. 

 



9.3. 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. 

 
 

 
10. Póthagyatéki eljárás 

 
10.1. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen 
vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye.  
 
10.2. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
10.3. 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. 

 
 
 


