Hagyatéki eljárás
Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig
belföldön lakóhelye nem volt, vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének
helye szerinti illetékes jegyző intézkedik. A leltározást a jegyző által megbízott előadó
(hagyatéki ügyintéző) végzi.
Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont minden esetben leltározni kell. A
belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a 300 ezer forintot
meghaladja, és
a) a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró
gondokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek
a körülmények a halott-vizsgálati bizonyítványból megállapíthatók, vagy
b) nincs ismert örökös, vagy a leltározást az örökösként érdekelt személy, a
végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatósági kéri, továbbá, ha
a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.
A hagyatéki leltár felvételéhez szükség van az alábbiakra:











meghallgatott személy saját személyi igazolványára,
a törvényes örökösök nevére, személyi adataira, pontos címére,
az elhunyt tulajdonában, használatában lévő ingatlanokra vonatkozó pontos adatokra,
az ingatlan helyrajzi számára, fekvésére, művelési ágára, területére, megszerzésének
módjára (vétel, ajándék, öröklés, kárpótlás, stb.) hagyatéki részének arányára,
az elhunyt tulajdonában lévő személygépkocsi, utánfutó, lakókocsi, stb. forgalmi
engedélyére,
takaréklevél, fenntartásos takarékbetétkönyv, valuta, átutalási betétszámla okmányaira,
egyenlegére vonatkozó értesítésre, okiratra,
folyamatban lévő kárpótlásról szóló értesítésre, határozatra,
nyugdíjszelvényre,
temetési számlákra,
életbiztosítással kapcsolatos iratokra.

A leltárfelvétel főszabály szerint a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos
helyiségében a szükséges adatok beszerzése, illetőleg az érdekeltek meghallgatása alapján
történik.
A hagyatéki leltárt a leltározás befejezetésétől számított öt napon belül a hozzá csatolt
végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt két példányban meg kell küldeni annak a
közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárásra illetékes.
Ha az eljárás befejezését követően derül ki, hogy át nem adott, egyébként leltározandó
vagyona maradt az örökhagyónak, póthagyatéki eljárás lefolytatására irányuló kérelem
benyújtására van lehetőség.
Ügyintéző: Kereszti Márta (32/556-023)
Ügyintézési határidő: 30 nap
Az eljárás költség- és illetékmentes.

