
HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Illetékességi terület: elhunyt utolsó állandó lakóhelye Visegrádon volt.

Ügyintézési határidő: a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésétől számított 30 nap. 

Ügyintéző:  Miklós  Melinda  titkarsag@visegrad.hu,  Tel.:  26/398-255  Fax.:  26/398-163

Az eljárás célja:
a hagyaték tárgyát képező ingatlan és meghatározott egyedi értéket képviselő ingó vagyontárgyak leltárba  
vétele és az erről készített leltár továbbítása az illetékes közjegyző felé. 
Az eljárás megindítása:
A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. A halottvizsgálati 
bizonyítvány  beérkezésével  a  visegrádi  hagyatéki  ügyintéző  abban  az  esetben járhat  el,  ha  az  elhunyt 
személy utolsó lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) Visegrádon volt. Amennyiben nem ismert 
az utolsó lakóhely, illetékességünk akkor is fennáll, ha a hagyatékhoz tartozó ingó vagy ingatlan vagyon  
Visegrádon  található.  Az  előkészítő  eljárásról  azt  a  hozzátartozót  értesítjük,  akinek  neve,  címe  a 
halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. 
Az eljárás menete:
A  meghallgatás  során  a  hozzátartozó  nyilatkozhat  arról,  hogy  kéri-e  a  hagyatéki  eljárás  lefolytatását. 
Amennyiben kéri, elkészítjük hagyatéki leltárt a bemutatott iratok illetve az előadott nyilatkozatok alapján.   
Ha  a  hagyaték  tárgyát  ingatlan  vagyon  képezi  megkeressük  az  ingatlan  fekvése  szerinti  Polgármesteri 
Hivatalt,  adó-  és  értékbizonyítvány  kiállítása  céljából.  Az  ingatlanok  adó-  és  értékbizonyítványának 
beérkezése  után  az  értékeket  feltüntetjük  a  hagyatéki  leltárban  és  ezt  követően  a  leltár  felvételkor 
benyújtott  ingók  eredetét  igazoló  okiratokat,  egyéb,  számlákat  mellékelve  megküldjük  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 megszűntetjük. Nemleges  
Nyilatkozat letölthető a nyomtatványok közül.
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.
Az eljárás befejezése:
Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, 
aki  kitűzi  a  hagyatéki  tárgyalás  napját,  amelyről  valamennyi  öröklésben  érdekelt  személyt  értesít.  A 
hagyatékot a közjegyző adja át.

Tájékoztatásul  az  alábbi  közjegyzők intézik a  hagyatéki  ügyeket  a  haláleset  hónapja szerinti  
beosztásban:

Dr Molnár Bertalan közjegyző páratlan hónapok
2000 Szentendre, Paprikabíró u. 2.

Dr Darvainé Dr Kincses Gizella közjegyző páros hónapok
2000 Szentendre, Duna korzó 19. I/4.
A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról,  
amelyek a hagyatéki leltár felvételéhez szükségesek.

Letölthető nyomtatványok:

- hagyatéki nemleges nyilatkozat
- kérelem póthagyatéki eljárás lefolytatásához

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a letölthető nyomtatványokat kitöltve a szükséges okiratokkal ellátva 
mind postai úton, (2025 Visegrád, Fő u. 81.) mind személyesen be tudják nyújtani ügyfélfogadási időben a 
hivatalban. A nyomtatványok kitöltéséhez szükség esetén segítséget nyújtunk.
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