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Európai öröklés és európai öröklési bizonyítvány 

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU Rendelete értelmében a 2015. augusztus 17. napját követően elhunyt sze-

mélyek utáni öröklés vonatkozásában jelentősen leegyszerűsödik a több Európai Uniós országban hagyatéki vagyonnal 

rendelkező örökhagyók utáni eljárás. 

A Rendelet alapján már nem szükséges az örökösöknek valamennyi érintett tagállamban külön-külön megindítani a hagya-

téki eljárást, hanem elegendő azt egy tagállamban kezdeményezni.  

Joghatóság:  

Főszabályként annak a tagállamnak a hatóságai rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatal-

ra, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt.  

Amennyiben ez a halál pillanatában nem EU tagállamban volt, úgy a hagyatéki vagyontárgyak helye szerinti tagállam ren-
delkezik joghatósággal,  

 ha az örökhagyó ennek a tagállamnak az állampolgára volt, vagy 

 előző szokásos tartózkodási helye volt ezen tagállamban, és a tartózkodási hely öt évnél nem korábban változott meg. 
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Szokásos tartózkodási hely: 

A szokásos tartózkodási hely meghatározása céljából az örök-

lés ügyében eljáró hatóságnak átfogóan kell értékelnie az 

örökhagyónak a halálát megelőző években és az elhalálozása 

időpontjában fennálló életkörülményeit, figyelembe véve az 

összes releváns tényállási elemet, különösen  

 az örökhagyónak az érintett államban való tartózkodása 

időtartamát és gyakoriságát, 

 valamint annak körülményeit és indokait. 

Egyes esetekben az örökhagyó szokásos tartózkodási helyé-

nek megállapítása összetettnek bizonyulhat, így ha az örökha-

gyó szakmai vagy gazdasági okokból külföldre került és ott 

dolgozott, esetenként hosszú ideig, azonban a származási 

államával szoros és tartós kapcsolatot őrzött meg. Ez az eset 

az adott körülményektől függően úgy is értékelhető, hogy az 

örökhagyó szokásos tartózkodási helye továbbra is a családi 

és társadalmi életének központját képező származási állam-

ban található.  

További összetett esetek adódhatnak abból, ha az örökhagyó 

élete során felváltva több államban élt, vagy az egyik állam-

ból a másikba utazott, ugyanakkor egyik államban sem tele-

pedett le állandó jelleggel. Amennyiben az örökhagyó az 

egyik érintett állam állampolgára volt, illetve összes jelentő-

sebb vagyontárgya az egyik érintett államban volt fellelhető, 

akkor az örökhagyó állampolgársága vagy ezeknek a vagyon-

tárgyaknak a fellelhetősége különleges tényező lehet az egész 

tényállás átfogó értékelésekor. 

Alkalmazandó jog: 

Főszabályként az öröklés egészére alkalmazandó jog annak 

az államnak a joga, amelynek a területén az örökhagyó szo-

kásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. 

Egy adott személy ugyanakkor az utána történő öröklés egé-

szére irányadó jogként választhatja annak az országnak a 

jogát, amelynek állampolgárságával a választás megtételekor 

vagy az elhalálozás időpontjában rendelkezik. 

Az alkalmazandó jog rendelkezései irányadók különösen 

a következőkre: 

 az öröklés megnyílásának okai, időpontja és helye; 

 a kedvezményezettek, a részesedésük és az örökhagyó 

által esetlegesen rájuk ruházott kötelezettségek meghatá-

rozása, valamint egyéb öröklési jogok meghatározása; 

 az öröklési képesség; 

 kitagadás és érdemtelenség; 

 hagyatékba tartozó vagyontárgyak, jogok és kötelezettsé-

gek átszállása az örökösökre és adott esetben a hagyomá-

nyosokra; 



 az örökösök, a végrendeleti végrehajtók és más hagyaté-

ki gondnokok jogosítványai, a hagyatéki gondnokok 

egyes esetekben történő kinevezésére és jogosítványaira 

vonatkozó különleges szabályok sérelme nélkül; 

 a hagyatéki tartozásokért való felelősség; 

 a hagyaték rendelkezés alá eső része, a kötelesrészek, 

valamint a végintézkedésre vonatkozó egyéb korlátozá-

sok, továbbá az örökhagyóhoz közel álló személyeknek 

a hagyatékkal vagy az örökösökkel szemben esetlegesen 

támasztott igényei; 

 az ajándékok, ingyenes adományok vagy juttatások 

visszaadásának, osztályra bocsátásának és betudásának 

kötelezettsége a különböző kedvezményezettek részese-

désének kiszámításakor; 

 a hagyatéki osztály. 

 

A határozatok elismerése, végrehajthatósága: 

A valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállam-

ban külön eljárás nélkül elismerik.  

A valamely uniós országban hozott és ebben az országban 

végrehajtható határozat egy másik tagállamban is végrehajt-

ható, amennyiben azt egy érdekelt fél kérelmére az utóbbi 

tagállam bírósága vagy illetékes hatósága végrehajthatóvá 

nyilvánította. 
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 Európai öröklési bizonyítvány: 

A Rendelet bevezeti az európai öröklési bizonyítványt, ame-

lyet más tagállamban történő felhasználás céljából állítanak 

ki, és amely a később részletezett joghatásokkal bír. A kére-

lemre kiállított bizonyítvány külön eljárás nélkül valamennyi 

uniós országban joghatással bír. 

A bizonyítvány azon örökösök, az öröklésben közvetlen jo-

gokkal rendelkező hagyományosok, és azon végrendeleti 

végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok általi használatra 

szolgál, akiknek egy másik tagállamban kell hivatkozniuk 

jogállásukra vagy gyakorolni jogaikat örökösként vagy ha-

gyományosként, és/vagy gyakorolni jogosítványaikat végren-

deleti végrehajtóként vagy hagyatéki gondnokként. 

Európai öröklési bizonyítvány joghatásai: 

A bizonyítvány alapján vélelmezni kell, hogy a bizonyítvány 

hitelesen bizonyítja az öröklésre alkalmazandó jognak vagy a 

bizonyos tényekre alkalmazandó egyéb jognak megfelelően 

megállapított tényeket.  
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 A bizonyítványban örökösként, hagyományosként, végrendeleti végrehajtóként, illetve hagyatéki gondnokként említett 

személyről vélelmezni kell, hogy rendelkezik a bizonyítványban említett jogállással, és/vagy a bizonyítványban feltün-

tetett jogokkal, illetve jogosítványokkal, és hogy e jogokhoz, illetve jogosítványokhoz a bizonyítványban feltüntetette-

ken túl egyéb feltétel és/vagy korlátozás nem fűződik. 

 Bármely olyan személy, aki a bizonyítványban igazolt adatok alapján eljárva kifizetéseket teljesít vagy vagyontárgyat 

ad át a bizonyítványban kifizetések vagy vagyontárgyak elfogadására jogosultként említett személynek, úgy tekintendő, 

hogy kifizetések vagy vagyontárgyak elfogadására jogosult személlyel kötött ügyletet. 

 A bizonyítvány olyan okirat, amely érvényes jogcímet képez a hagyaték tárgyát képező vagyontárgynak valamely tag-

állam megfelelő nyilvántartásába való bejegyzéséhez.1 

Több személy egyidejű elhalálozása: 

Amennyiben két vagy több olyan személy, akik utáni öröklésre különböző jogok az irányadóak, olyan körülmények között 

halálozik el, amelyek nem teszik lehetővé elhalálozásuk sorrendjének meghatározását, és amennyiben e jogok különböző 

módon rendelkeznek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek erről a helyzetről, ezen elhalálozott személyek egyikét sem illetik 

meg jogok a másik vagy a többi utáni öröklésben. 

 

 

 

 

 

 

 

1A rendelet hatálya azonban nem terjed ki az ingatlannal vagy ingósággal kapcsolatos jogok nyilvántartásba vételére vonatkozó követel-
ményekre. Ezért a nyilvántartás helye szerinti tagállam jogának kell meghatároznia, hogy milyen jogi feltételekkel és hogyan kell elvé-
gezni a bejegyzést, és mely hatóságok – földhivatalok vagy közjegyzők – feleljenek annak ellenőrzéséért, hogy minden követelmény 
teljesül-e, és hogy a benyújtott vagy összeállított dokumentáció elegendő-e, illetve hogy tartalmazza-e a szükséges adatokat. 
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Lex ASTRA 

A román pénzügyi felügyelet (ASF) 2015. augusztus 31-én visszavonta a romániai ASTRA S.A. Biztosító működési enge-

délyét, amely számos magyar gépjármű tulajdonost is érint. A magyarországi fióktelepnek közel 169.000 kötelező gépjármű

-felelősségbiztosítási szerződése van. Érdemes megemlíteni, hogy a zömében KGFB biztosításokon felül 5.000 CASCO, 

17.000 lakásbiztosítás és elenyésző életbiztosítás, valamint utasbiztosítás lett megkötve Magyarországon (forrás: 

www.parlament.hu). Ezen utóbbi szerződések átszerződésének törvényi akadálya nincs így jelen hírlevelünkben kizárólag a 

KGFB biztosításokkal foglalkozunk. 

A magyar törvényalkotás reagált a rendkívüli helyzetre és T/6353 sz. alatt törvénymódosítást nyújtott be a kötelező gépjár-

mű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosítása címmel. A törvénymódosítás in-

doklásában a KGFB biztosítások jelentős számát is megismerhetjük, valamint a törvénymódosítás jogi szükségszerűségét. A 

törvénymódosítás következtében az esetlegesen bekövetkező hasonló helyzetre már megfelelő jogi megoldást kínál a hazai 

szabályozás.  

Megjegyezzük, hogy a törvényjavaslat szövegében nincs is helye a csődbe jutott biztosító említésének, azonban az Indoko-

lásból okként egyértelműen az ASTRA Biztosító csődje került rögzítésre. A román pénzügyi felügyelet (ASF) a működési 

engedély visszavonásán túl egyúttal kezdeményezte a biztosító felszámolását is. Sajnálatos módon azonban az MNB tájé-

koztatása alapján a magyarországi fióktelep nem fogad be 2015. szeptember 14-től új kárbejelentéseket továbbá a már beje-

lentett károkat nem fizeti ki, annak ellenére, hogy a mind az uniós, mind pedig a hazai szabályok szerint erre kötelezett. 

A magyarországi károsultak anyagi és jogi védelme érdekében a törvénymódosítás már lehetővé teszi, hogy a Magyar Biz-

tosítók Szövetsége (MABISZ) a kárkifizetéseket teljesíti, azaz megelőlegezi az általa kezelt Kártalanítási Számla terhére a 

magyar KGFB károkat, amelyeket a magyarországi fióktelep, a román anyacégen és végső soron a román garanciaalapon 

fog behajtani. 

Végezetül a kárkifizetéseken felül a KGFB szerződéssel rendelkező magyar szerződők jogi helyzetét segíti a jogszabály 

módosítás. A csőddel ugyan lehetővé vált a magyar szerződők ré-

szére a közös megegyezéses megszüntetés keretében történő bizto-

sítóváltás (amelyet bizonyosan nem minden szerződő fog formáli-

san véghezvinni), de ez nem rendezi a teljes szerződéses állományt, 

így a törvényjavaslat az átkötésre lehetőséget ad, azaz új szerződés 

létesítésével az eredeti szerződés megszűnik, tehát a fedezet folya-

matos marad! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk! 


