1. melléklet
I. FORMANYOMTATVÁNY
TANÚSÍTVÁNY
ÖRÖKLÉSI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATTAL KAPCSOLATBAN
(Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja)
1. Eredeti tagállam
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország
□ Horvátország □ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □
Hollandia
□ Ausztria □ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
2. A tanúsítványt kiállító bíróság vagy illetékes hatóság
2.1. A bíróság vagy hatóság neve és megjelölése*:
……………………………………………………………..
2.2. cím
2.2.1. Utca és házszám/postafiók*: ………………….………………………………………………………….
.……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Település és irányítószám*:
…….………………………………………………………………………………
2.3. Telefon*: ……………….……………………………………………………………………………….
2.4. Fax ………………………………………………..……………………………………………………….
2.5. E-mail:
……………………………………..………..………………………………………………………
2.6. Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
……….………………………….….……………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………….
3. A határozatot hozó bíróság 2 (CSAK akkor kell kitölteni, ha különbözik a 2. szakaszban említett
hatóságtól)
3.1. A bíróság neve és megjelölése*: …………………………………….…………………………………….
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HL L 201., 2012.7.27., 107. o.
Kötelező információk.
A 650/2012/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésének értelmében a „bíróság” kifejezés – bizonyos feltételekkel –
az igazságügyi hatóságok mellett magában foglalja az egyéb olyan, öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező
hatóságokat és jogi szakembereket is, amelyek/akik igazságszolgáltatási feladatot látnak el, vagy igazságügyi
hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járnak el. Ezen egyéb hatóságok és
jogi szakemberek listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

3.2. cím
3.2.1. Utca és házszám/postafiók*: ………………………………………..………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………......................
3.2.2. Település és
irányítószám*:…………………….………………………….........................................................
3.3. Telefon*: …………….………………………………………………………………………………….
3.4. Fax …………………………………………..………………….................................................................
3.5. E-mail:
………………………………………………………………………………………………………
4. Határozat
4.1. A határozat kelte (év/hónap/nap)*: …………….….…………………………………….………………
4.2. A határozat hivatkozási száma*: ………………….……………………………………………………
4.3. A határozattal érintett felek 3
4.3.1. „A” fél
4.3.1.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
………………..…………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………….
4.3.1.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
………………………………………………………..
4.3.1.3. Azonosító szám 4
4.3.1.3.1. Személyi azonosító:
………………………………………..……………………………………………
4.3.1.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
………………………….…….…………………………………………….
4.3.1.3.3. Nyilvántartási szám: ……………………..……………...…………………………………………..
4.3.1.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………………………….…………………………………………
4.3.1.4. cím
4.3.1.4.1. Utca és házszám/postafiók: ……………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.1.4.2. Település és irányítószám:
………………………………………….………………………………………
4.3.1.4.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
3.
4.

Ha a határozat kettőnél több felet érint, kérjük, csatoljon pótlapot.
Kérjük, több szám esetén a leginkább releváns számot adja meg.

□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
…………………………………...………………………………………..
4.3.1.5. E-mail:
…………………………………………………………………………….…………………….
4.3.1.6. Az eljárásban betöltött szerep*
4.3.1.6.1. □ Felperes
4.3.1.6.2. □ Alperes
4.3.1.6.3. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………….………………………………

4.3.1.7. Öröklési jogállás (több válasz is megjelölhető)*
4.3.1.7.1. □ Örökös
4.3.1.7.2. □ Hagyományos
4.3.1.7.3. □ Végrendeleti végrehajtó
4.3.1.7.4. □ Hagyatéki gondnok
4.3.1.7.5. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………..………………………………………………………..
4.3.2. „B” fél
4.3.2.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
…………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………
4.3.2.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
………………………………………………………….
4.3.2.3. Azonosító szám4
4.3.2.3.1. Személyi azonosító:
…………………………………………………………………………………......
4.3.2.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
………………………….…….…………………………………………….
4.3.2.3.3. Nyilvántartási szám: ………………………………..……………………………………………….
4.3.2.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………………………………..…………………………………..
4.3.2.4. cím
4.3.2.4.1. Utca és házszám/postafiók: ………………………..………………………………………………...
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

4.3.2.4.2. Település és irányítószám:
……………………………………………………………………………..…...
4.3.2.4.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
…………………………………..……………………………………….
4.3.2.5. E-mail: …………………………………………………………………………………………………
4.3.2.6. Az eljárásban betöltött szerep*
4.3.2.6.1. □ Felperes
4.3.2.6.2. □ Alperes
4.3.2.6.3. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………..………………………………………………………..
4.3.2.7. Öröklési jogállás (több válasz is megjelölhető)*
4.3.2.7.1. □ Örökös
4.3.2.7.2. □ Hagyományos
4.3.2.7.3. □ Végrendeleti végrehajtó
4.3.2.7.4. □ Hagyatéki gondnok
4.3.2.7.5. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………………………..………

4.4. A határozatot az alperes távollétében hozták.*
4.4.1. □ Igen (kérem, adja meg az eljárást megindító irat vagy azzal egyenértékű irat érintett személy részére
történő kézbesítésének időpontját [év/hónap/nap]): ……………………..………………………
4.4.2. □ Nem.
4.5. Kérnek-e nyilvános nyilvántartásba történő bejegyzést?
4.5.1. □ Igen.
4.5.2. □ Nem.
4.6. Ha a 4.5.1. pontban adott válasz IGEN, a határozat ellen már nincs helye rendes jogorvoslatnak, ideértve
a végső fokon eljáró bíróság előtti bármely jogorvoslatot:
4.6.1. □ Igen.
4.6.2. □ Nem.
5. A határozat végrehajthatósága
5.1. A tanúsítványt a határozatnak egy másik tagállamban történő végrehajtása céljából igénylik-e?*
5.1.1.  Igen.

5.1.2.  Nem.
5.1.3.  Nem tudja.
5.2. Ha az 5.1.1. pontban adott válasz IGEN, a határozat az eredeti tagállamban végrehajtható anélkül, hogy
ehhez bármilyen egyéb feltételnek teljesülnie kelljen.*
5.2.1.  Igen (kérjük, jelölje meg a végrehajtható kötelezettség(ek)et):
…………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
5.2.2.  Igen, de csak a határozat egy vagy több része vonatkozásában (kérjük, jelölje meg a végrehajtható
kötelezettség(ek)et):
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.2.3. A kötelezettség(ek) a következő személlyel (személyekkel) szemben hajtható(k) végre:
5.2.3.1.  „A” fél
5.2.3.2.  „B” fél
5.2.3.3.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………………………………….
6. Kamat
6.1. Igényelnek-e kamatot?*
6.1.1. □ Igen.
6.1.2. □ Nem.
6.2. Ha a 6.1.1. pontban adott válasz IGEN*
6.2.1. Kamat
6.2.1.1.  A határozat nem részletezi.
6.2.1.2.  Igen, a határozat a következőképpen részletezi:
6.2.1.2.1. Kamat esedékességének kezdete: ……………………… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ……………………………………... (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény) 5
6.2.1.2.2.  Végleges összeg:

5.

Több időszak esetén kiegészítendő a szükséges számú időszakkal.

…………………………………………………………………………………….
6.2.1.2.3.  Kamatszámítás módja
6.2.1.2.3.1. □ Kamatláb: …..… %
6.2.1.2.3.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/…………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …........%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos:
…………………...........................(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
6.2.2. A következő jogszabály alapján számított törvényes kamat (kérjük, jelölje meg a vonatkozó
jogszabályt):.………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
6.2.2.1. Kamat esedékességének kezdete: ……………………….… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ……………………………………….. (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)5
6.2.2.2. Kamatszámítás módja
6.2.2.2.1.□ Kamatláb: …...%
6.2.2.2.2.□ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/………………... nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos:
…………………..............................................(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
6.2.2.2.2.1. □ Az adós késedelembe esésével érintett félév első napja
6.2.2.2.2.2. □ Egyéb esemény (kérjük, jelölje meg):
………………….........................................................................
6.2.3. A kamat tőkésítése (kérjük, részletezze): ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………....

6.2.4. Pénznem
 euro (EUR)  leva (BGN)
 cseh korona (CZK)  kuna (HRK)
 forint (HUF)  złoty (PLN)
 román lej (RON)  korona (SEK)
 Egyéb (kérjük, jelölje meg [ISO-kód]): ………………………………………..
7. Költségek vagy kiadások
7.1. Teljes vagy részleges költségmentességben részesített felek
7.1.1.  „A” fél

7.1.2.  „B” fél
7.1.3.  Egyéb fél (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………………………………
7.2. Költségkedvezményben részesített felek
7.2.1.  „A” fél
7.2.2.  „B” fél
7.2.3.  Egyéb fél (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………………………………
7.3. Igénylik-e költségek vagy kiadások megtérítését?*
7.3.1.  Igen. 6
7.3.2.  Nem.
7.4. Amennyiben a 7.3.1. pontban adott válasz IGEN, úgy azon személyek közül, akik ellen végrehajtást
kértek, a következő(ke)t kötelezték a költségek vagy kiadások viselésére*
7.4.1.  „A” fél
7.4.2.  „B” fél
7.4.3.  Egyéb fél (kérjük, jelölje meg):
……………………………………………………………………….
7.4.4.  Ha több személynek kell viselnie a költségeket vagy kiadásokat, bármelyiküktől behajtható-e a
teljes összeg?
7.4.4.1.  Igen.
7.4.4.2.  Nem.
7.5. Ha a 7.3.1. pontban adott válasz IGEN, a behajtandó költségek vagy kiadások a következők
(amennyiben a költségek vagy kiadások több személytől behajthatók, a személyenkénti bontás
beillesztendő)*
7.5.1.  A határozat a költségek vagy kiadások végösszegét jelölte meg (kérjük, jelölje meg az
összeget):………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
7.5.2.  A határozat a költségeket vagy kiadásokat a teljes költségek százalékaként jelölte meg (kérjük,
jelölje meg a teljes költségek százalékát): ………%.
7.5.3.  A határozat rendelkezett a költségekért vagy kiadásokért fennálló felelősségről, és a pontos
összegek a következők:
7.5.3.1.  Bírósági illeték:
……………………………………………..……………………………………………
7.5.3.2.  Ügyvédi díj:.…………………………………………………………………………………….
7.5.3.3.  Iratok kézbesítésének költsége: ……………………………………………………………………
7.5.3.4.  Egyéb (kérjük, jelölje meg): ………………………………………………………………………...
7.5.4.  Egyéb (kérjük, jelölje meg): …………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................

6.

Ez a pont azokra a helyzetekre is vonatkozik, amikor a költségek vagy kiadások megítéléséről külön határozat
rendelkezik.

7.6. Ha a 7.3.1. pontban adott válasz IGEN*
7.6.1. A költségek vagy kiadások utáni kamat
7.6.1.1. □ A határozat nem részletezi.
7.6.1.2. □ Igen, a határozat a következőképpen részletezi:
7.6.1.2.1. Kamat esedékességének kezdete: ………………………. (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ……………………………………….. (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)5
7.6.1.2.2.  Végleges összeg:
..……………………………………………………………………………………
7.6.1.2.3.  Kamatszámítás módja
7.6.1.2.3.1. □ Kamatláb: …...%
7.6.1.2.3.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/……………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos:
……………………… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)

7.6.2. A következő jogszabály alapján számított törvényes kamat (kérjük, jelölje meg a vonatkozó
jogszabályt):.………………
………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.2.1. Kamat esedékességének kezdete: .......................................... (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ................................................................. (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)5
7.6.2.2. Kamatszámítás módja
7.6.2.2.1. □ Kamatláb: ….. %
7.6.2.2.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/………….……… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos: ……………………………
(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
7.6.3. A kamat tőkésítése (kérjük, részletezze): ………………………………..…………………………..
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.4. Pénznem
 euro (EUR)  leva (BGN)
 cseh korona (CZK)  kuna (HRK)
 forint (HUF)  złoty (PLN)
 román lej (RON)  korona (SEK)
 Egyéb (kérjük, jelölje meg [ISO-kód]): ……………………………………….

Pótlapok csatolása esetén az oldalak száma összesen*:……………………….……….
Kiállítás helye*: ………………………………. ideje*: …………………………………… (év/hónap/nap)

Aláírás és/vagy a tanúsítványt kiállító bíróság vagy illetékes hatóság pecsétje*: ………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

2. melléklet
II. FORMANYOMTATVÁNY
TANÚSÍTVÁNY
ÖRÖKLÉSI ÜGYBEN KIÁLLÍTOTT KÖZOKIRATTAL KAPCSOLATBAN
(Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 59. cikkének (1) bekezdése és 60. cikkének (2)
bekezdése)
1. Eredeti tagállam
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország
□ Horvátország □ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □
Hollandia
□ Ausztria □ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
2. A közokiratot és a tanúsítványt kiállító hatóság
2.1. A hatóság neve és megjelölése*: ………………………………………………………………………
2.2. cím
2.2.1. Utca és házszám/postafiók*: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Település és irányítószám*:
…………………………………………………………………………………….
2.3. Telefon*: ………………………………………………………………………………………………..
2.4. Fax ………………………………………………………………………………………………………...
2.5. E-mail:
………………………………………………………………………………………………………
2.6. Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
…………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….

3. Közokirat
3.1. A közokirat kiállításának időpontja (év/hónap/nap)*: …………………………………
3.2. A közokirat hivatkozási száma: ………………………………………………………….
3.3. Az az időpont (év/hónap/nap), amikor a közokiratot
3.3.1. az eredeti tagállam nyilvántartásába bejegyezték …………………………………………… VAGY
3.3.2. az eredeti tagállam nyilvántartásánál letétbe helyezték ……………………………………………….
(A 3.3.1. vagy 3.3.2. pontot CSAK akkor kell kitölteni, ha az ott megjelölt időpont különbözik a 3.1. pontban
1
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megjelölt időponttól, és ha a bejegyzés/a nyilvántartásánál történő letétbe helyezés időpontja határozza meg
a közokirat joghatását.)
3.3.3. Nyilvántartási hivatkozási szám: ……………………………………………………………………….
3.4. A közokirattal érintett felek 2
3.4.1. „A” fél
3.4.1.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.1.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
…………………………………………………………
3.4.1.3. Azonosító szám 3
3.4.1.3.1. Személyi azonosító:
……………………………………………………………………………………..
3.4.1.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
……………………………………………………………………………..
3.4.1.3.3. Nyilvántartási szám:
………………………………………………………………………………………………..
3.4.1.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………
3.4.1.4. cím
3.4.1.4.1. Utca és házszám/postafiók: ……………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.4.1.4.2. Település és irányítószám:
………………………………………………………………………………….
3.4.1.4.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
…………………………………………………………………………….
3.4.1.5. Az „A” fél jogállása (több válasz is megjelölhető)*
3.4.1.5.1.  Örökös
3.4.1.5.2.  Hagyományos
3.4.1.5.3.  Végrendeleti végrehajtó
3.4.1.5.4.  Hagyatéki gondnok
3.4.1.5.5.  Végrendelkező
3.4.1.5.6.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
……………………………………………………………………………
3.4.2. „B” fél
3.4.2.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2.
3.

Ha a közokirat kettőnél több felet érint, kérjük, csatoljon pótlapot.
Kérjük, több szám esetén a leginkább releváns számot adja meg.

3.4.2.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
………………….……………………………………..
3.4.2.3. Azonosító szám3
3.4.2.3.1. Személyi azonosító:
…………………………………………………………………………………….
3.4.2.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
…………………………………………………………………………….
3.4.2.3.3. Nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………..
3.4.2.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………
3.4.2.4. cím
3.4.2.4.1. Utca és házszám/postafiók: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.2.4.2. Település és irányítószám:
………………………………………………………………………………….
3.4.2.4.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
…………………………………………………………………………….
3.4.2.5. A „B” fél jogállása (több válasz is megjelölhető)*
3.4.2.5.1.  Örökös
3.4.2.5.2.  Hagyományos
3.4.2.5.3.  Végrendeleti végrehajtó
3.4.2.5.4.  Hagyatéki gondnok
3.4.2.5.5.  Végrendelkező
3.4.2.5.6.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
……………………………………………………………………………

4. A közokirat elfogadása (a 650/2012/EU rendelet 59. cikke)
4.1. Kérik-e a közokirat elfogadását?*
4.1.1.  Igen.
4.1.2.  Nem.
4.2. A közokirat hitelessége (*ha a 4.1.1. pontban adott válasz IGEN)
4.2.1.  Az eredeti tagállam joga érelmében a közokirat különleges bizonyító erővel bír az egyéb iratokhoz
képest*.
4.2.1.1. A különleges bizonyító erő a következők tekintetében áll fenn:*
4.2.1.1.1.  a közokirat kiállításának időpontja
4.2.1.1.2.  a közokirat kiállításának helye
4.2.1.1.3.  az, hogy az aláírások a közokirattal érintett felektől származnak
4.2.1.1.4.  a felek nyilatkozatainak tartalma

4.2.1.1.5.  azon tények, amelyekről a hatóság kijelenti, hogy azokat előtte igazolták
4.2.1.1.6.  azon cselekmények, amelyekről a hatóság kijelenti, hogy azokat elvégezték
4.2.1.1.7.  egyéb (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4.2.2. Az eredeti tagállam joga értelmében a közokirat elveszíti különleges bizonyító erejét a következők
alapján (adott esetben megjelölendő):
4.2.2.1.  a következők során hozott bírósági határozat
4.2.2.1.1.  rendes bírósági eljárás
4.2.2.1.2.  a törvény által e célból biztosított, különös bírósági eljárás (kérjük, nevezze meg az eljárást
és/vagy adja meg a releváns jogszabályi hivatkozásokat):
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2.2.  Egyéb (kérjük, részletezze):
………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.3.  A hatóság tudomása szerint az eredeti tagállamban nem támadták meg a közokirat hitelességét*.
4.3. A közokiratba foglalt jogügyletek és jogviszonyok (*ha a 4.1.1. pontban adott válasz IGEN)
4.3.1. A hatóság tudomása szerint a közokiratot*:
4.3.1.1.  nem támadták meg a benne foglalt jogügyletek és/vagy jogviszonyok tekintetében
4.3.1.2.  megtámadták a benne foglalt jogügyletek és/vagy jogviszonyok tekintetében, az e tanúsítvánnyal
nem érintett, meghatározott pontokat illetően (kérjük, részletezze):
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.3.2.  Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Egyéb információk
5.1. Az eredeti tagállam nyilvántartásaiba közokirat alapján érvényesen bejegyezhetők az ingatlanokhoz
vagy ingóságokhoz kapcsolódó jogok 4.
5.1.1.  Igen (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………….
4.

Az ingatlanokhoz vagy ingóságokhoz kapcsolódó jogok nyilvántartásába történő bejegyzésére azon tagállam
joga vonatkozik, ahol a nyilvántartást vezetik.

…………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1.2.  Nem.

6. A közokirat végrehajthatósága (a 650/2012/EU rendelet 60. cikke)
6.1. Kérik-e a közokirat végrehajtását?*
6.1.1.  Igen.
6.1.2.  Nem.
6.2. Ha a 6.1.1. pontban adott válasz IGEN, a közokirat az eredeti tagállamban végrehajtható-e anélkül, hogy
ehhez bármilyen egyéb feltételnek teljesülnie kelljen?*
6.2.1.  Igen. (kérjük, jelölje meg a végrehajtható kötelezettség(ek)et):
…………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.2.  Igen, de csak a közokirat egy vagy több része vonatkozásában (kérjük, jelölje meg a végrehajtható
kötelezettség(ek)et):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.3.  A kötelezettség(ek) a következő személlyel (személyekkel) szemben hajtható(k) végre:*
6.2.3.1.  „A” fél
6.2.3.2.  „B” fél
6.2.3.3.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Kamat
7.1. Igényelnek-e kamatot?*
7.1.1.  Igen.
7.1.2.  Nem.
7.2. Ha a 7.1.1. pontban adott válasz IGEN*
7.2.1. Kamat
7.2.1.1.  A közokirat nem részletezi.
7.2.1.2.  Igen, a közokirat a következőképpen részletezi:
7.2.1.2.1. Kamat esedékességének kezdete: ……………………..…(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ……………………………………...(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény) 5

5.

Több időszak esetén kiegészítendő a szükséges számú időszakkal.

7.2.1.2.2.  Végleges összeg:
……………………………………………………………………………………..
7.2.1.2.3.  Kamatszámítás módja
7.2.1.2.3.1. □ Kamatláb: ….….%
7.2.1.2.3.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/……………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos: ……………………………..
(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
7.2.2. A következő jogszabály alapján számított törvényes kamat (jelölje meg a vonatkozó jogszabályt):
……………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.2.2.1. Kamat esedékességének kezdete: ………………………… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége: ………………………………………... (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)5

7.2.2.2. Kamatszámítás módja
7.2.2.2.1. □ Kamatláb: ……%
7.2.2.2.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/……………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos: ……………………………..
(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
7.2.3. A kamat tőkésítése (kérjük, részletezze): ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.2.4. Pénznem
 euro (EUR)  leva (BGN)
 cseh korona (CZK)  kuna (HRK)
 forint (HUF)  złoty (PLN)
 román lej (RON)  korona (SEK)
 Egyéb (kérjük, jelölje meg [ISO-kód]): ………………………………………….

Pótlapok csatolása esetén az oldalak száma összesen*: ………………………………….
Kiállítás helye*: ………………………………………… ideje*: ………………………… (év/hónap/nap)
Aláírás és/vagy a tanúsítványt kiállító hatóság pecsétje*: ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. melléklet
III. FORMANYOMTATVÁNY
TANÚSÍTVÁNY
ÖRÖKLÉSI ÜGYBEN KÖTÖTT BÍRÓSÁGI EGYEZSÉGGEL KAPCSOLATBAN
(Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 61. cikkének (2) bekezdése)
1. Eredeti tagállam
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország
□ Horvátország □ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □
Hollandia
□ Ausztria □ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
2. A tanúsítványt kiállító bíróság, amely a bírósági egyezséget jóváhagyta, vagy amely előtt a bírósági
egyezséget megkötötték
2.1. A bíróság neve és megjelölése 2*: ………………………………………………………………………..
2.2. cím
2.2.1. Utca és házszám/postafiók*: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Település és irányítószám*:
…………………………………………………………………………………….
2.3. Telefon*: ………………………………………………………………………………………………..
2.4. Fax ………………………………………………………………………………………………………..
2.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..
2.6. Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Bírósági egyezség
3.1. A bírósági egyezség kelte (év/hónap/nap)*: …………………………………………………………….
3.2. A bírósági egyezség hivatkozási száma*: ………………………………………………………………….

1
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A 650/2012/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésének értelmében a „bíróság” kifejezés – bizonyos feltételekkel –
az igazságügyi hatóságok mellett magában foglalja az egyéb olyan, öröklési ügyekben hatáskörrel rendelkező
hatóságokat és jogi szakembereket is, amelyek/akik igazságszolgáltatási feladatot látnak el, vagy igazságügyi
hatóság felhatalmazása alapján vagy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járnak el. Ezen egyéb hatóságok és
jogi szakemberek listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

3.3. A bírósági egyezségben részes felek 3
3.3.1. „A” fél
3.3.1.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.3.1.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
………………………………………………………….
3.3.1.3. Azonosító szám 4
3.3.1.3.1. Személyi azonosító:
……………………………………………………………………………………
3.3.1.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
…………………………………………………………………………….
3.3.1.3.3. Nyilvántartási szám: ……………………………………………………………………………….
3.3.1.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………………………..
3.3.1.4. cím
3.3.1.4.1. Utca és házszám/postafiók: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.1.4.2. Település és irányítószám:
………………………………………………………………………………...
3.3.1.4.3. Ország:
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
3.3.1.5. E-mail:
…………………………………………………….……………………………………………
3.3.1.6. Az eljárásban betöltött szerep*
3.3.1.6.1.  Felperes
3.3.1.6.2.  Alperes
3.3.1.6.3.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
…………………………………………………..………………………
3.3.1.7. Öröklési jogállás (több válasz is megjelölhető)*
3.3.1.7.1.  Örökös
3.
4.

Ha a bírósági egyezség kettőnél több felet érint, kérjük, csatoljon pótlapot.
Kérjük, több szám esetén a leginkább releváns számot adja meg.

3.3.1.7.2.  Hagyományos
3.3.1.7.3.  Végrendeleti végrehajtó
3.3.1.7.4.  Hagyatéki gondnok
3.3.1.7.5.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
………………………………………………………………………….
3.3.2. „B” fél
3.3.2.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
……………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………

3.3.2.2. Születési idő (év/hónap/nap) és hely, szervezet esetében pedig a nyilvántartásba vétel ideje
(év/hónap/nap), helye és a nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése:
…………………………………………………………
3.3.2.3. Azonosító szám
3.3.2.3.1. Személyi azonosító:
…………………………………………………………………………………...
3.3.2.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
……………………………………………………………………………
3.3.2.3.3. Nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………
3.3.2.3.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………………………..
3.3.2.4. cím
3.3.2.4.1. Utca és házszám/postafiók: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.2.4.2. Település és irányítószám:
………………………………………………………………………………...
3.3.2.4.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
3.3.2.5. E-mail:
………………………………………………………………………………………………….
3.3.2.6. Az eljárásban betöltött szerep*
3.3.2.6.1.  Felperes
3.3.2.6.2.  Alperes
3.3.2.6.3.  Egyéb (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………………………
3.3.2.7. Öröklési jogállás (több válasz is megjelölhető)*
3.3.2.7.1.  Örökös

3.3.2.7.2.  Hagyományos
3.3.2.7.3.  Végrendeleti végrehajtó
3.3.2.7.4.  Hagyatéki gondnok
3.3.2.7.5.  Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………
4. A bírósági egyezség végrehajthatósága
4.1. A bírósági egyezség az eredeti tagállamban végrehajtható-e anélkül, hogy ehhez bármilyen egyéb
feltételnek teljesülnie kelljen?*
4.1.1.  Igen. (kérjük, jelölje meg a végrehajtható kötelezettség(ek)et):
…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.1.2.  Igen, de csak a bírósági egyezség egy vagy több része vonatkozásában (kérjük, jelölje meg a
végrehajtható kötelezettség(ek)et):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2. A kötelezettség a következő személlyel (személyekkel) szemben hajtható végre*:
4.2.1.  „A” fél
4.2.2.  „B” fél
4.2.3.  Egyéb (kérjük, jelölje meg):
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………
5. Kamat
5.1. Igényelnek-e kamatot?*
5.1.1.  Igen.
5.1.2.  Nem.
5.2. Ha az 5.1.1. pontban adott válasz IGEN*
5.2.1. Kamat
5.2.1.1.  A bírósági egyezség nem részletezi.
5.2.1.2.  Igen, a bírósági egyezség a következőképpen részletezi:
5.2.1.2.1. Kamat esedékességének kezdete:………………………… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
vége:……………………………….……… (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)5
5.2.1.2.2.  Végleges összeg:
…………………………………………………………………………………….
5.2.1.2.3.  Kamatszámítás módja
5.2.1.2.3.1. □ Kamatláb: ….. %
5.2.1.2.3.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/……………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos: ……………………………..

(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
5.2.2. A következő jogszabály alapján számított törvényes kamat (jelölje meg a vonatkozó jogszabályt):
……………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.2.1. Kamat esedékességének kezdete:……………………………………………………. (időpont
[év/hónap/nap] vagy esemény) vége:……………………………...(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény) 5
5.2.2.2. Kamatszámítás módja
5.2.2.2.1. □ Kamatláb: ….…%
5.2.2.2.2. □ Kamatláb: azon referencia-kamatláb (EKB/……………… nemzeti központi bank referenciakamatlába) …....%-kal növelt értéke, amely a következő napon hatályos: ……………………………..
(időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)
5.2.3. A kamat tőkésítése (kérjük, részletezze): ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.4. Pénznem
 euro (EUR)  leva (BGN)
 cseh korona (CZK)  kuna (HRK)
 forint (HUF)  złoty (PLN)
 román lej (RON)  korona (SEK)
 Egyéb (kérjük, jelölje meg [ISO-kód]): ……………………………………….

Pótlapok csatolása esetén az oldalak száma összesen*: ……………………….………..
Kiállítás helye*: ………………………………. ideje*: …………………………………....(év/hónap/nap)
Aláírás és/vagy a tanúsítványt kiállító bíróság pecsétje*: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5.

Több időszak esetén kiegészítendő a szükséges számú időszakkal.

4. melléklet
IV. FORMANYOMTATVÁNY
EURÓPAI ÖRÖKLÉSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM
(Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok
elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló
650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 65. cikke)

FELHÍVÁS A KÉRELMEZŐHÖZ
E formanyomtatvány használata nem kötelező, de megkönnyítheti az európai
öröklési bizonyítvány kiállításához szükséges információk összegyűjtését.
Mellékletei segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy meghatározott
helyzetekben további lényeges információkat szolgáltasson.
Kérjük, előzetesen ellenőrizze, hogy a bizonyítvány kiállításához mely
információk szükségesek.
A kérelemhez csatolt mellékletek 2
 I. melléklet – Azon bíróság vagy más illetékes hatóság adatai, amely magával az örökléssel foglalkozik
vagy foglalkozott (kitöltése KÖTELEZŐ, ha ez a szerv különbözik a kérelem 2. szakaszában említett
hatóságtól)
 II. melléklet – A kérelmező(k) adatai (kitöltése KÖTELEZŐ, ha a kérelmező(k) jogi személy(ek))
 III. melléklet – A kérelmező(k) képviselőjének adatai (kitöltése KÖTELEZŐ, ha a kérelmező(k)nek van
képviselője)
 IV. melléklet – Az örökhagyó (korábbi) házastársának vagy (korábbi) élettársának adatai (kitöltése
KÖTELEZŐ, ha az örökhagyónak volt (korábbi) házastársa vagy (korábbi) élettársa)
 V. melléklet – Az esetleges kedvezményezettek adatai (kitöltése KÖTELEZŐ, ha ez a kérelmezőtől vagy
a (korábbi) házastárstól vagy (korábbi) élettárstól eltérő személy)
 Nem csatoltak mellékletet.
1. Azon hatóság tagállama, amelyhez a kérelmet benyújtották3
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország
1.
2.


HL L 201., 2012.7.27., 107. o.
Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet.
Kötelező információk.

□ Horvátország □ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □
Hollandia
□ Ausztria □ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
2. Az a hatóság, amelyhez a kérelmet benyújtották4
2.1. Név*: …………………..……………………………………………………………………………….
2.2. cím
2.2.1. Utca és házszám/postafiók*: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.2. Település és irányítószám*:
…………………………………………………………………………………….
2.3. Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................

3. A kérelmező (természetes személy) adatai
Családi név és utónév (utónevek)*: …………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.2. Születési családnév (ha különbözik a 3.1. pontban megadott névtől): ……………………………………
3.3. Nem*
3.3.1. □ Férfi
3.3.2. □ Nő
3.4. Születési idő (év/hónap/nap) és hely*: ………………………………………………………………….
3.5. Családi állapot
3.5.1. □ Egyedülálló
3.5.2. □ Házas
3.5.3. □ Bejegyzett élettárs
3.5.4. □ Elvált
3.5.5. □ Özvegy
3.5.6. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
….……………………………………………………………………………
3.6. Állampolgárság*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
3.
4.
5.

Itt azt a tagállamot kell megjelölni, amelynek bíróságai a 650/2012/EU rendelet értelmében
joghatósággal rendelkeznek.
Ha magával az örökléssel másik hatóság foglalkozik vagy foglalkozott, kérjük, töltse ki és csatolja az I.
mellékletet.
Jogi személyek esetében kérjük, töltse ki és csatolja a II. mellékletet.
Több kérelmező esetén csatoljon pótlapot.
A képviselők tekintetében kérjük, töltse ki és csatolja a III. mellékletet.

Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISOkódot):.………………………………………………………………………….
3.7. Azonosító szám 6: …...………………………………………………………………………………
3.7.1. Nemzeti személyi azonosító:
………………………………………………………………………………
3.7.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
…………………………………………………………………………………
3.7.3. Adóazonosító jel:
….…………………………………………………………………………………………
3.7.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………….
3.8. cím
3.8.1. Utca és házszám/postafiók*: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.8.2. Település és irányítószám*:
……………………………………………………………………………………
3.8.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
3.9. Telefon: ..………………………………………………………………………………………………
3.10. Fax ………………………………………………………………………………………………………
3.11. E-mail: ..………………………………………………………………………..........................................
3.12. Az örökhagyóval fennálló rokoni kapcsolat*:
□ Fiúgyermek □ Lánygyermek □ Apa □ Anya □ Fiúunoka □ Lányunoka □ Nagyapa □ Nagyanya
□ Házastárs 7 □ Bejegyzett élettárs7 □ Tényleges élettárs8, 9 □ Fiútestvér □ Lánytestvér □ Unokaöcs □
Unokahúg
□ Nagybácsi □ Nagynéni □ Unokatestvér □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):.…………………………………
………………………

6.
7.

Kérjük, több szám esetén a leginkább releváns számot adja meg.
Kérjük, töltse ki és csatolja a IV. mellékletet.

4. A bizonyítvány célzott rendeltetése 8
4.1.  Örökös
A bizonyítványra azért van szükség, hogy azt egy másik tagállamban az örökös jogállásának és/vagy
jogainak bizonyítására használják fel (kérjük, részletezze): ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
4.2.  Hagyományos
A bizonyítványra azért van szükség, hogy azt egy másik tagállamban az öröklésben közvetlen jogokkal
rendelkező hagyományos jogállásának és/vagy jogainak bizonyítására használják fel (kérjük, részletezze):
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
......................………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………..
4.3.  A végrendelet végrehajtásával kapcsolatos jogosítványok
A bizonyítványra azért van szükség, hogy azt egy másik tagállamban a végrendelet végrehajtásával
kapcsolatos jogosítványok gyakorlására használják fel (kérjük, részletezze e jogosítványokat, illetve adott
esetben azt is, hogy mely vagyontárgy(ak)hoz kapcsolódnak): …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….........................................................
.................................……………………………………………………………………………………………
8.

9.

A „tényleges élettárs” fogalma az együttélés bizonyos tagállamokban ismert olyan jogintézményeit fedi
le, mint például a „sambo” (Svédország) vagy az „avopuoliso” (Finnország).
Több válasz is megjelölhető.

……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
4.4.  A hagyaték kezelésével kapcsolatos jogosítványok
A bizonyítványra azért van szükség, hogy azt egy másik tagállamban a hagyaték kezelésével kapcsolatos
jogosítványok gyakorlására használják fel (kérjük, részletezze e jogosítványokat, illetve adott esetben azt is,
hogy mely vagyontárgy(ak)hoz kapcsolódnak): ................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
........................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................
....................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Az örökhagyó adatai
5.1. Családi név és utónév (utónevek)*:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….................
5.2. Születési családnév (ha különbözik az 5.1. pontban megadott névtől):
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.3. Nem*
5.3.1. □ Férfi
5.3.2. □ Nő
5.4. Születési idő (év/hónap/nap) és hely (település/ország [ISO-kód])*: …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.5. Születési idő (év/hónap/nap) és hely (település/ország [ISO-kód])*: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.6. Elhalálozáskori családi állapot 1
5.6.1. □ Egyedülálló
5.6.2. □ Házas
1

Ha az örökhagyó házas volt, vagy olyan kapcsolatban élt, amely a házassághoz hasonló joghatású lehet, kérjük,
töltse ki és csatolja a IV. mellékletet.

5.6.3. □ Bejegyzett élettárs
5.6.4. □ Elvált
5.6.5. □ Özvegy
5.6.6. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
………………………………………………………………………………..
5.7. Állampolgárság*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISOkódot):.…………………..………………………………………………………
5.8. Azonosító szám6
5.8.1. Nemzeti személyi azonosító:
………………………………………………………………………………
5.8.2. Születési anyakönyvi kivonat száma:
………………………………………………………………………………..
5.8.3. Halottvizsgálati bizonyítvány száma:
……………………………………………………………………………….
5.8.4. Társadalombiztosítási azonosító
jel:…….…………………………………………...................................................
5.8.5. Adóazonosító jel:
…………..…………………………………………………………………………………
5.8.6. Egyéb (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………….
5.9. Elhalálozáskori lakcím 1
5.9.1. Utca és házszám/postafiók*: …..……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.9.2. Település és irányítószám*:
……………………………………………………………………………………
5.9.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □
Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
………………………………..…………………………………………..

6. További információk
6.1. Mely tényezők alapozzák meg az Ön örökléshez kapcsolódó, állítólagos jogát? **
1

Ha az örökhagyónak az elhalálozáskor több lakcíme volt, kérjük, a leginkább releváns címet jelölje meg.
Az információ megadása kötelező, ha a bizonyítvány célja az örökléshez kapcsolódó jogok igazolása.

**

6.1.1.  Végintézkedés kedvezményezettje vagyok.
6.1.2.  Jogszabály erejénél fogva kedvezményezett vagyok.
6.2. Mely tényezők alapozzák meg az Ön jogosítványát az örökhagyó végrendeletének végrehajtására? ***
6.2.1.  Végintézkedésben jelöltek ki végrehajtóvá.
6.2.2.  Bíróság jelölt ki végrehajtónak.
6.2.3.  Egyéb (kérjük,
részletezze):…………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.3. Mely tényezők alapozzák meg az Ön jogosítványát az örökhagyó hagyatékának kezelésére?***
6.3.1.  Végintézkedés alapján vagyok hagyatéki gondnok.
6.3.2.  Bíróság jelölt ki gondnoknak.
6.3.3.  A kedvezményezettek közötti, bíróságon kívüli megállapodás jelölt ki gondnoknak.
6.3.4.  Jogszabály erejénél fogva jogosult vagyok a hagyaték kezelésére.
6.4. Az örökhagyó tett-e legalább egy végintézkedést?*
6.4.1.  Igen.
6.4.2.  Nem.
6.4.3.  Nem tudja.
6.5. Megjelölte-e az örökhagyó, hogy mely jog vonatkozzon az öröklésre (jogválasztás)?*
6.5.1.  Igen.
6.5.2.  Nem.
6.5.3.  Nem tudja.
6.6. Az elhalálozáskor az örökhagyó és a IV. mellékletben említett (korábbi) házastársán vagy (korábbi)
élettársán kívüli egyéb személy közös tulajdonában állt-e a hagyatékhoz tartozó egy vagy több
vagyontárgy?*
6.6.1.  Igen (kérjük, adja meg az érintett személy(ek) adatait és jelölje meg a vagyontárgy(ak)at):
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………….
.…….……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………….
6.6.2.  Nem.
6.6.3.  Nem tudja.
6.7. Van (más) lehetséges kedvezményezett?*
6.7.1.  Igen. 1
6.7.2.  Nem.
6.7.3.  Nem tudja.
***
1

Az információ megadása kötelező, ha a bizonyítvány célja a végrendelet végrehajtására vagy a hagyaték
kezelésére vonatkozó jogosítványok igazolása.
A kérelmezőn és a (korábbi) házastárson vagy (korábbi) élettárson kívüli kedvezményezettek esetében kérjük,
töltse ki és csatolja az V. mellékletet.

6.8. A kedvezményezettek bármelyike kifejezetten elfogadta-e az örökséget?*
6.8.1.  Igen (kérjük, részletezze):
………………………………………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.8.2.  Nem.
6.8.3.  Nem tudja.
6.9. A kedvezményezettek bármelyike kifejezetten visszautasította-e az örökséget?*
6.9.1.  Igen (kérjük, részletezze):
……………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.9.2.  Nem.
6.9.3.  Nem tudja.
6.10. Bármely egyéb információ, amelyet a bizonyítvány kiállítása szempontjából hasznosnak tart (a kérelem
4. szakaszában vagy a mellékletben közölt információkon túl):
…………………………………………………………………………………………………………………
….........................................................................................……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. A kérelemhez csatolt iratok
A kérelmezőnek csatolnia kell az e formanyomtatványon megadott információk bizonyításához
szükséges valamennyi iratot. Ezért kérjük – amennyiben lehetséges, és amennyiben az még nem áll a
2. szakaszban megjelölt hatóság rendelkezésére – csatolja a hitelesség megállapításához szükséges irat
eredeti példányát vagy másolatát.
 Halottvizsgálati bizonyítvány vagy holtnak nyilvánítási nyilatkozat
 Bírósági határozat
 Joghatósági megállapodás
 Végrendelet vagy közös végrendelet 1:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 A végrendelet-nyilvántartás igazolása
 Öröklési szerződés13: ……………………………………………………………………………..

1

Ha sem eredeti példányt, sem másolatot nem csatolnak, kérjük, adja meg az eredeti példány lehetséges
fellelhetőségét.

…………………………………………………………………………………………………………………
 Jogválasztási nyilatkozat13: …………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
 Házassági szerződés vagy olyan kapcsolatra vonatkozó szerződés, amely a házassághoz hasonló joghatású
lehet12:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
 Az örökség elfogadásáról szóló nyilatkozat
 Az örökség visszautasításáról szóló nyilatkozat
 Hagyatéki gondnok kijelöléséhez kapcsolódó irat
 Hagyatéki leltárhoz kapcsolódó irat
 A hagyatéki osztályhoz kapcsolódó irat
 Meghatalmazás
 Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....................
Pótlapok és mellékletek csatolása esetén az oldalak száma összesen*: …………………
A kérelem formanyomtatványához csatolt dokumentumok száma összesen*: …………………………
Kiállítás helye*: …………………………………..... ideje*: …………………..………… (év/hónap/nap)
Aláírás*: …………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint nincs folyamatban jogvita azon tényeket illetően,
amelyek bizonyítványban történő igazolását igénylem.
Kiállítás helye*: ………………………………….…. ideje*:…………………..………… (év/hónap/nap)
Aláírás*: ……………………………………………………………………………………………………

IV. FORMANYOMTATVÁNY – I. MELLÉKLET
Azon bíróság vagy más illetékes hatóság adatai, amely
magával az örökléssel foglalkozik vagy foglalkozott
(CSAK akkor kell kitölteni, ha különbözik a kérelem 2. szakaszában említett hatóságtól)

1. A bíróság vagy illetékes hatóság neve és megjelölése*:
………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. cím
2.1. Utca és házszám/postafiók*:
……………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2.2. Település és irányítószám*:
…………..…………………………………………………………………………
2.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISOkódot):..………………………………………………………………………….
3.
Telefon*:.………………..………………………………………………………………………………
4. Fax
…………………………………………………………………………………………………………
5. E-mail:
………….……………………………………………………………………………………………
6. Az ügy hivatkozási száma:
…………..……..…………………………………………………………..
7. Más lényeges információ (kérjük, részletezze):
..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….

IV. FORMANYOMTATVÁNY – II. MELLÉKLET

1. A szervezet neve*: ………………………..…………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. A szervezet nyilvántartása
14.

Több jogi személy kérelmező esetén kérjük, csatoljon pótlapot.

2.1. Nyilvántartási szám: …………………………………….……………………………………………….
2.2. A nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése*: …………….……………………………………….
2.3. Nyilvántartásba vétel ideje (év/hónap/nap) és helye: ..………………………………………………………….
3. A szervezet címe
3.1. Utca és házszám/postafiók*: ………………….………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Település és irányítószám*: …………………………………………………………………………………….
3.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □ Spanyolország □ Franciaors
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □ Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot): ………………………………………………………………………….
4. Telefon: ……………..………………………………………………………………………………….
5. Fax.……………………………………………………….………………………………………………
6. E-mail: ……..………………………………………………………………………………………………
7. A szervezet nevében aláírásra jogosult személy családi neve és utóneve(i)*: ….…………………..….

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Más lényeges információ (kérjük, részletezze): …….………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………

IV. FORMANYOMTATVÁNY – III. MELLÉKLET
A kérelmező(k) képviselőjének (képviselőinek) adatai 15
(CSAK akkor kell kitölteni, ha a kérelmező(k)nek van képviselője)
1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. A szervezet nyilvántartása
2.1. Nyilvántartási szám:
………………………………………………………………………………………
2.2. A nyilvántartás/nyilvántartó hatóság megnevezése*:
…………………………............................................

15.

Több képviselő esetén kérjük, csatoljon pótlapot.

2.3. Nyilvántartásba vétel ideje (év/hónap/nap) és helye:
………………………………………………………….…
3. cím
3.1. Utca és házszám/postafiók*:
…………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………........
...........
3.2. Település és irányítószám*:
………………….……………………………………………………………………
3.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
4.
Telefon:.……………………….…………………………………………………………………………
5. Fax
………….………………………………………………………………………………………………
6. E-mail:
……………………………………………………………………………………….……………….
7. Képviselői minőség*
□ Gyám □ Szülő □ Jogi személy nevében történő aláírásra jogosult személy □ Meghatalmazott
□ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
……………………………………………..……………………………………….

IV. FORMANYOMTATVÁNY – IV. MELLÉKLET
Az örökhagyó (korábbi) házastársának (házastársainak) vagy (korábbi) élettársának
(élettársainak) adatai 16
(CSAK akkor kell kitölteni, ha az örökhagyónak volt (korábbi) házastársa vagy (korábbi)
élettársa)
1. A (korábbi) házastárs vagy (korábbi) élettárs a kérelmező?*
1.1.  Igen (lásd a kérelem 3. szakaszában megadott információkat – szükség esetén jelölje meg, mely
kérelmezőről van szó:
16.

Több személy esetén kérjük, csatoljon pótlapot.

…………………………………………………………………………………..………………….
1.2.  Nem.
1.2.1. Családi név és utónév (utónevek)*:
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………
………
1.2.2. Születési családnév (ha különbözik az 1.2.1. pontban megadott névtől):
..…………………..………………………………..…
1.2.3. Nem*
1.2.3.1. □ Férfi
1.2.3.2. □ Nő
1.2.4. Születési idő (év/hónap/nap) és
hely*:.…………………………….…………………………………
1.2.5. Családi állapot
1.2.5.1. □ Egyedülálló
1.2.5.2. □ Házas
1.2.5.3. □ Bejegyzett élettárs
1.2.5.4. □ Elvált
1.2.5.5. □ Özvegy
1.2.5.6. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
……………………………………..………………………………………
1.2.6. Állampolgárság*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
1.2.7. Azonosító szám6
1.2.7.1. Nemzeti személyi azonosító:
…………………………………………….………………………………..
1.2.7.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
……………………………………..……………………………..…………..
1.2.7.3. Adóazonosító jel:
..…………………………………………………………………………..………………
1.2.7.4. Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………………………………………………………………………
1.2.8. cím
1.2.8.1. Utca és
házszám/postafiók*:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………

………….….
1.2.8.2. Település és irányítószám*:
…………………………………………………………………………………..
1.2.8.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………………………………………………………………
1.2.9. Telefon:
………………………………………………………………………………………………
1.2.10. E-mail:
………………………………………………………………………………………………….
1.2.11. Az örökhagyóval a halál időpontjában fennálló rokoni kapcsolat*
1.2.11.1. □ Az örökhagyó házastársa
1.2.11.2. □ Az örökhagyó bejegyzett élettársa
1.2.11.3. □ Az örökhagyótól elvált
1.2.11.4. □ Az örökhagyótól különvált
1.2.11.5. □ Egyéb (kérjük, jelölje meg):
……………………………………………………………………………
2. A pár címe a házasságkötéskor vagy az élettársi kapcsolat bejegyzésekor
2.1. Utca és házszám/postafiók:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………….
2.2. Település és irányítószám:
………………………………………………………………………………………
2.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
..………………………………………………………………………….
3. A házastárs vagy élettárs címe az örökhagyó halálakor (ha különbözik a kérelem 5.9. pontjában
megadott címtől)
3.1. Utca és házszám/postafiók:
……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….
3.2. Település és irányítószám:
….……………………………………………………………………………………
3.3. Ország
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
..………………………………………………………………………….
4. Az örökhagyó állampolgársága a házasságkötéskor/az élettársi kapcsolat bejegyzésekor
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………….………………………………………………………….

5. A házastárs vagy élettárs állampolgársága az örökhagyóval történt házasságkötéskor/az
örökhagyóval létesített élettársi kapcsolat bejegyzésekor
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
..………………………………………………………………………….
6. Az örökhagyóval történt házasságkötés/az örökhagyóval létesített élettársi kapcsolat bejegyzésének
ideje (év/hónap/nap) és helye:
……………………………………………………………………………………………………………
…….
7. Az örökhagyóval történt házasságkötésnél/az örökhagyóval létesített élettársi kapcsolat
bejegyzésénél közreműködő hatóság:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
8. Megjelölte-e a házastárs/élettárs és az örökhagyó, hogy mely jog vonatkozzon a házassági
vagyonjogra vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi következményeire (jogválasztás)?*
8.1.  Igen.

8.2.  Nem.
8.3.  Nem tudja.
9. A házastárs/élettárs és az örökhagyó kötött-e házassági szerződést vagy olyan kapcsolatra
vonatkozó szerződést, amely a házassághoz hasonló joghatású lehet?*
9.1.1.  Igen.
9.1.2.  Nem.
9.1.3.  Nem tudja.
10. Az örökhagyó házassági vagy azzal egyenértékű jogviszonnyal kapcsolatos vagyonjogi
rendszerére vonatkozó, ismert információk (kérjük, különösen jelölje meg, hogy a vagyonjogi
rendszert megszüntették-e, és melyek a felosztott
vagyontárgyak):…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………

IV. FORMANYOMTATVÁNY – V. MELLÉKLET
Az esetleges kedvezményezettek adatai
(a kérelmezőn, (korábbi) házastárson vagy (korábbi) élettárson kívül) 17
1. „A” kedvezményezett
1.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet
neve*:.……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
1.2. Születési családnév (ha különbözik az 1.1. pontban megadott névtől):
……………………………..…………………………….
17.

Lásd a kérelem 3. szakaszát, valamint a II. vagy IV. mellékletet.
Kérjük, különösen jelölje meg az örökhagyó Ön által ismert valamennyi közvetlen leszármazóját.
Ha kettőnél több esetleges kedvezményezettről tud, kérjük, csatoljon pótlapot.

1.3. Azonosító szám6
1.3.1. Nemzeti személyi
azonosító:.………………….………….…………………………………………..……
1.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
…..……………………….….…………………………………………………
1.3.3. Adóazonosító jel:
…..…………………………………..…………………………………………………….
1.3.4. Nyilvántartási szám:
……………………………………………………………………………………
1.3.5. Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………..……….……………………………………………….…….
1.4. cím
1.4.1. Utca és házszám/postafiók*:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………
……………
1.4.2. Település és irányítószám*:
……………………………………………………………………………………
1.4.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
………………………………………………………………..………….
1.5. Telefon:
……………………………………………………………………………………………..…
1.6. E-mail:
……………………………………………………………………………………………………..
1.7. Az örökhagyóval fennálló rokoni kapcsolat
□ Fiúgyermek □ Lánygyermek □ Apa □ Anya □ Fiúunoka □ Lányunoka □ Nagyapa □ Nagyanya □
Fiútestvér □ Lánytestvér □ Unokaöcs □ Unokahúg □ Nagybácsi □ Nagynéni □ Unokatestvér □ Egyéb
(kérjük, jelölje meg): ……………………………..
1.8. Kedvezményezett*
1.8.1. □ végintézkedés alapján
1.8.2. □ jogszabály erejénél fogva

2. „B” kedvezményezett

2.1. Családi név és utónév (utónevek) vagy a szervezet neve*:
………………...…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……..
2.2. Születési családnév (ha különbözik a 2.1. pontban megadott névtől):
..…………………………………………………………..
2.3. Azonosító szám6
2.3.1. Nemzeti személyi azonosító:
….………………………….…………………………………………………
2.3.2. Társadalombiztosítási azonosító jel:
………………………………………………………………………………….
2.3.3. Adóazonosító jel:
…….……………………………….………………….………………………………..….
2.3.4. Nyilvántartási szám:
…………………..………………………………………………………………..
2.3.5. Egyéb (kérjük, részletezze):
…………………………………………………………………………………...
2.4. cím
2.4.1. Utca és házszám/postafiók*:
…………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………..
2.4.2. Település és irányítószám*:
…………………………..………………………………………………………...
2.4.3. Ország*
□ Belgium □ Bulgária □ Cseh Köztársaság □ Németország □ Észtország □ Görögország □
Spanyolország □ Franciaország □ Horvátország
□ Olaszország □ Ciprus □ Lettország □ Litvánia □ Luxemburg □ Magyarország □ Málta □ Hollandia □
Ausztria
□ Lengyelország □ Portugália □ Románia □ Szlovénia □ Szlovákia □ Finnország □ Svédország
□ Egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):
……………………..…………………………………………….……….
2.5. Telefon:
……..……………………………………….…………………………………………………
2.6. E-mail:
……………………………………………………………………………………………………..
2.7. Az örökhagyóval fennálló rokoni kapcsolat
□ Fiúgyermek □ Lánygyermek □ Apa □ Anya □ Fiúunoka □ Lányunoka □ Nagyapa □ Nagyanya □
Fiútestvér □ Lánytestvér □ Unokaöcs □ Unokahúg □ Nagybácsi □ Nagynéni □ Unokatestvér □ Egyéb
(kérjük, jelölje meg): ……………………………

2.8. Kedvezményezett*
2.8.1. □ végintézkedés alapján
2.8.2. □ jogszabály erejénél fogva

