
H. 802. HAGYATÉKI IGAZGATÁS

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
a  települési  önkormányzat  jegyzője  illetékes  a  közös  hivatalt  működtető  önkormányzatok  
közigazgatási területén: Mátraterenye, Mátraszele és Nemti községekben

Ügyintéző: Magné Kökény Katalin igazgatási főelőadó

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- öröklésre  jogosultak  adatai  (nyomtatvány:  www.kim.gov.hu/igazgatási információ,  

hagyatéki ügyek),
- ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, pontos cím, 
- gépkocsi esetében forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés,)
- takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb.,
- folyószámla-, devizaszámla, értékpapírszámla esetében számlakivonat, 
- életbiztosítás esetében kötvény, 
- ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén nyugdíjtörzsszám,
- ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás,
- amennyiben  az  elhunyt  gazdasági  társaság tagja  volt és  üzletrésszel,  törzsbetéttel  

rendelkezett, úgy a társasági szerződés fénymásolata,  
- végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
az eljárás illetékmentes, szolgáltatási díj nincs

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet:
Ügyintézés határideje: 
30 nap, melyet megszakítanak a2004. évi CXL. tv. 33.§. (3) bekezdésében foglalt eljárások 
időtartamai  (  pl.  jogsegély,  hiánypótlásra-,  adatközlésre  felhívás,  szakhatósági  eljárás,  
szakvélemény közlése, eljárás felfüggesztése
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2010. XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról,
- 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről,
- 2004.  évi  CXL.  törvény a közigazgatási  hatósági  eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól

A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halott vizsgálati bizonyítvány egy 
példányával.  A hagyatéki eljárás a halott vizsgálati bizonyítvány alapján hivatalból, vagy 
olyan  személy  bejelentése  alapján  indul,  akinek  a  hagyatéki  eljárás megindításához  jogi  
érdeke fűződik. A hagyatéki leltár felvételéhez nem szükséges minden örökösnek megjelennie,  
elég, ha ezt egy személy teszi meg. A hagyatéki ügyintéző leltár felvétele céljából, illetve az  
elhunyt  vagyonára  vonatkozó  nyilatkozattétel  céljából  végzéssel  idézi  a  hozzátartozót.  
Amennyiben az elhunyt nevén szerepel
- telekkönyvbe bejegyzett ingatlan, 
- takarékbetétkönyv, értékpapír, lakossági folyószámla stb. 
- személygépkocsi, tehergépjármű, motor, utánfutó,
- életbiztosítás, 
úgy a hagyatéki eljárást le kell folytatni. 
A  hagyatéki  ügyintéző  hivatalból  szerzi  be  az  ingatlanvagyonra  vonatkozó adó-  és 
értékbizonyítványt, a leltár egyéb adatai általában az ügyfél által csatolt okiratok, adatok  



alapján kerülnek rögzítésre.  Az eljárás során az öröklésben érdekeltek az általuk becsült  
értékre nyilatkozatot tehetnek.  Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat  
szükséges,  amellyel  bíróság,  hatóság,  egyéb  állami, önkormányzati  szerv  vagy  az  adatot  
kezelő  egyéb szerv vagy hatóság rendelkezik,  azt  megkeressük,  az adatok átadása, okirat  
bemutatása vagy nyilatkozattétel  céljából. Az eljárás során az ügyfél  tájékoztatást  kap az 
eljáró közjegyző személyéről. 

Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28. (Községháza)
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig
Telefon/fax: 32/ 364-002
              20/399-5105
E-mail: hivatal@matnesz.hu; magne@matnesz.hu 
Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.


