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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben 
hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai 
öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0154),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 61. cikkének c) pontjára és 67. 
cikkének (5) bekezdése második francia bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0236/2009),

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
81. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. július 14-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 44., 2011.2.11., 148. o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet hatályának ki kell terjednie a 
haláleset miatti öröklés keretében 
felmerülő valamennyi polgári jogi 
kérdésre, azaz a haláleset miatti 
vagyonátruházás minden formájára, 
legyen szó akár – végrendeleti formában 
vagy öröklési szerződés formájában tett –
szándékos átruházásról, akár olyan, 
haláleset miatti tulajdonjog átruházásról, 
amely jogszabályból következik.

(8) E rendelet hatályának ki kell terjednie a 
haláleset miatti öröklés keretében 
felmerülő valamennyi polgári jogi 
kérdésre, azaz a haláleset miatti vagyoni 
eszközök átruházásának minden 
formájára, legyen szó akár – végrendeleti 
formában vagy öröklési szerződés 
formájában tett – szándékos átruházásról, 
akár olyan, haláleset miatti tulajdonjog 
átruházásról, amely jogszabályból 
következik.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajándékozás érvényessége és hatásai 
a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló, 2008. 
június 17-i 593/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartoznak. Következésképp ezeket – az 
örökléstől eltérő módon létrehozott vagy 
átruházott jogokhoz és javakhoz hasonlóan 
– ki kell zárni e rendelet hatálya alól. 
Mindazonáltal az e rendelet 
alkalmazásában meghatározott öröklési 
jognak pontosan meg kell határoznia, hogy 
ez az ajándékozás vagy más formájú, 
azonnali dologi jogi hatállyal bíró, élők 
közötti rendelkezés – az öröklési jog 
értelmében – az örökrészek kiszámításakor 

(9) Az ajándékozás érvényessége és hatásai 
a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló, 2008. 
június 17-i 593/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá 
tartoznak. Következésképp ezeket – az 
örökléstől eltérő módon létrehozott vagy 
átruházott jogokhoz és javakhoz hasonlóan 
– ki kell zárni e rendelet hatálya alól. 
Mindazonáltal az e rendelet 
alkalmazásában meghatározott öröklési 
jognak pontosan meg kell határoznia, hogy 
ez az ajándékozás vagy más formájú, 
végrehajtott, élők közötti rendelkezés – az 
öröklési jog értelmében – az örökrészek 
kiszámításakor helyt adhat-e osztályra 



PR\858633HU.doc 7/64 PE441.200v02-00

HU

helyt adhat-e osztályra bocsátási, levonási 
vagy hozzászámítási kötelezettségnek. 

bocsátási, levonási vagy hozzászámítási 
kötelezettségnek. 

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Míg ennek a rendeletnek ki kell 
terjednie az öröklésre alkalmazandó 
jogban előírtak szerinti tárgyi vagy 
immateriális vagyonra vonatkozó dologi 
jog megszerzésének módjára, a tagállamok 
nemzeti jogában esetlegesen létező dologi 
jogok elvileg a lex rei sitae által 
szabályozott tételes listája („numerus 
clausus”) a nemzeti kollíziós szabályok 
hatálya alá tartozik. E jogok 
nyilvánossága, különösen az ingatlan-
nyilvántartás működése, valamint az e 
nyilvántartásba való bejegyzés vagy a 
bejegyzés elmulasztásának – szintén a 
helyi jogszabályok által szabályozott –
hatásait ugyancsak ki kell zárni. 

(10) A tagállamok nemzeti jogában 
esetlegesen létező dologi jogok elvileg a 
lex rei sitae által szabályozott tételes listája 
(„numerus clausus”) a nemzeti kollíziós 
szabályok hatálya alá tartozik. A 
nemzetközi magánjog elismert 
alapelveinek megfelelően kiigazítást kell 
végrehajtani.

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ennek a rendeletnek ki kell 
terjednie az öröklésre alkalmazandó 
jogban előírtak szerinti tárgyi vagy 
immateriális vagyonra vonatkozó dologi 
jog megszerzésének módjára. Ki kell zárni 
a nyilvántartásba vételt, az említett jogok 
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nyilvánosságra hozatalát és a bejegyzések 
vagy a bejegyzések elmulasztásának 
hatásait, amelyeket a lex rei sitae 
szabályoz.

Or. de

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel az európai polgárok 
növekvő mobilitására, továbbá az 
igazságszolgáltatás Európai Unión belüli 
megfelelő igazgatásának elősegítése, 
valamint az öröklés és a joghatóságot 
gyakorló tagállam közötti tényleges 
kapcsolat biztosítása érdekében ennek a 
rendeletnek a hagyaték egészére elő kell 
írnia az elhunyt utolsó szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bíróságainak joghatóságát. Ugyanezen 
okok miatt ennek a rendeletnek – kivételes 
módon és bizonyos feltételek mellett –
lehetővé kell tennie a joghatósággal 
rendelkező bíróság számára, hogy az ügyet 
ahhoz a bírósághoz utalja, amelynek az 
állampolgárságával az elhunyt
rendelkezett, ha ez a bíróság alkalmasabb 
az ügy tárgyalására.

(12) Tekintettel az európai polgárok 
növekvő mobilitására, továbbá az
igazságszolgáltatás Európai Unión belüli 
megfelelő igazgatásának elősegítése, 
valamint az öröklés és a joghatóságot 
gyakorló tagállam közötti tényleges 
kapcsolat biztosítása érdekében ennek a 
rendeletnek peres vagy peren kívüli 
eljárások esetén egyaránt a hagyaték 
egészére elő kell írnia az elhunyt szokásos 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
bíróságainak joghatóságát. Ugyanezen 
okok miatt ennek a rendeletnek – bizonyos 
feltételek mellett – lehetővé kell tennie a 
joghatósággal rendelkező bíróság számára, 
hogy az ügyet az örökhagyó
állampolgársága szerinti bírósághoz vagy 
e rendelet értelmében az európai öröklési 
tanúsítvány kiállításáért felelős szervhez 
utalja, ha ez a bíróság vagy szerv 
alkalmasabb az ügy tárgyalására.

Or. de
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A szokásos tartózkodási hely mint az 
érintett személy érdekeltségeinek 
központja meghatározásakor figyelembe 
kell venni az örökhagyó halála 
időpontjában és az azt megelőző években 
fennálló életkörülményeit, különösen 
tartózkodásainak hosszát és 
rendszerességét, körülményeit és indokait.

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az öröklés rendezésében 
joghatósággal rendelkező bíróságok 
szerintitől eltérő tagállamban élő törvényes 
és végrendeleti örökösök, illetve 
hagyományosok életének megkönnyítése 
érdekében a rendeletnek fel kell jogosítania 
őket arra, hogy – a szokásos tartózkodási 
helyük jogszabályaiban előírt formában, 
adott esetben ennek az államnak a 
bíróságai előtt – az öröklés elfogadására 
vagy az arról való lemondásra vonatkozó 
nyilatkozatokat tehessenek.

(14) Az öröklés rendezésében 
joghatósággal rendelkező bíróságok 
szerintitől eltérő tagállamban élő törvényes 
és végrendeleti örökösök, illetve 
hagyományosok életének megkönnyítése 
érdekében a rendeletnek fel kell jogosítania 
őket arra is, hogy – a szokásos tartózkodási 
helyük jogszabályaiban előírt formában, 
adott esetben ennek az államnak a 
bíróságai előtt – az öröklés elfogadására 
vagy az arról való lemondásra vonatkozó 
nyilatkozatokat tehessenek.

Or. de
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az öröklési jogi helyzet és a tényleges 
jogi helyzet közötti szoros kapcsolatból az 
következik, hogy a rendeletnek elő kell 
írnia a vagyon elhelyezkedése szerinti 
tagállam bíróságainak rendkívüli 
joghatóságát, ha ennek a tagállamnak a 
joga megköveteli bíróságainak 
közbeavatkozását az adott vagyon 
átruházásával és annak a nyilvános 
ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésével kapcsolatos dologi jog 
hatálya alá tartozó intézkedések 
meghozatala érdekében.

törölve

Or. de

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendeletnek javítania kell a polgárok 
számára öröklésük előzetes 
megszervezésének lehetőségét, lehetővé 
téve számukra az alkalmazandó jog 
megválasztását. Ezt a választást a 
törvényes és a végrendeleti örökösök, 
illetve hagyományosok jogos elvárásainak 
tiszteletben tartása érdekében szigorúan 
kell szabályozni.

(18) E rendeletnek javítania kell a polgárok 
számára öröklésük előzetes 
megszervezésének lehetőségét, lehetővé 
téve számukra az alkalmazandó jog 
megválasztását. Ezt a választást a 
törvényes és a végrendeleti örökösök, 
illetve hagyományosok jogos elvárásainak 
tiszteletben tartása érdekében szigorúan 
kell szabályozni. Összhangban a „favor 
testamenti” elvével egy adott személynek 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 
haygatékát szabályozó jognak azon állam 
jogát válassza, amelynek a választás 
időpontjában, illetve halálakor az 
állampolgára. Ha több állampolgársággal 
rendelkezik, lehetőséget kell kapnia, hogy 
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választhasson közülük. A jog 
kiválasztásának az általánosan elismert 
értelmezési kritériumok alkalmazásával 
megfelelőképpen egyértelműnek kell 
lennie.

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rendelet hatálya nem terjed ki a 
végintézkedések alaki érvényességére.
Azon tagállamok esetében, amelyek 
ratifikálták a végrendeleti intézkedések 
szabályaival kapcsolatos kollíziókról szóló, 
1961. október 5-i hágai egyezményt, 
alkalmazási körükön belül annak 
rendelkezései irányadók.

(19) Az alaki érvényesség tekintetében 
azon tagállamok esetében, amelyek 
ratifikálták a végrendeleti intézkedések 
szabályaival kapcsolatos kollíziókról szóló, 
1961. október 5-i hágai egyezményt, 
alkalmazási körükön belül annak 
rendelkezései irányadók. Ugyanakkor e 
rendeletbe bele kell foglalni a 
végintézkedések, köztük az öröklési 
szerződések alaki érvényességére 
vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A rendeletnek kiegészítő 
rendelkezéseket kell tartalmaznia a 
végrendelkezési képességre alkalmazandó 
jogra vonatkozóan.

Or. de
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az egyik tagállamban megszerzett 
öröklési jogok elismerésének elősegítése 
érdekében a kollíziós szabálynak az 
öröklési szerződések érvényességét kell 
előnyben részesítenie, alternatív kapcsoló 
elvek figyelembevétele mellett. Harmadik 
személyek jogos elvárásait védeni kell.

(20) A tagállamokban el kell ismerni az 
öröklési szerződések és az azokból 
származó jogok érvényességét. Az öröklést 
szabályozó jogot az öröklési szerződések 
esetében is minden egyes örökhagyó 
tekintetében külön meg kell határozni e 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Külön-külön szabályozni kell a tartalmi 
érvényességet, a kötelező erőt és a többi, 
kifejezetten az öröklési szerződést érintő 
jogi kérdést. Adott esetben e 
rendelkezéseknek a közös végrendeletekre 
is megfelelően érvényesnek kell lenniük.

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ingatlantulajdon vagy 
nyilvántartásba vett tulajdon esetén 
mindez nem sértheti a vagyontárgy 
elhelyezkedése szerinti jognak a dologi 
jogok megállapítására vagy átruházására 
vonatkozó előírásait, illetve ezek 
nyilvántartásba vételét.

Or. de
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Amennyiben egy másik állam jogi 
normáinak alkalmazása a jog 
megválasztásán alapul, a nemzetközi 
magánjogban foglalt alapelveknek 
megfelelően csak ezen állam dologi joga 
alkalmazandó. Ellenkező esetben az 
érintett állam nemzetközi magánjogi 
rendelkezéseit kell alkalmazni, 
amennyiben e rendelkezések valamely 
tagállam jogára hivatkoznak. E tagállam 
saját dologi jogát alkalmazza.

Or. de

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Kivételes körülmények között 
közérdekű megfontolások alapján a 
tagállami bíróságok számára lehetővé kell 
tenni a külföldi jog figyelmen kívül 
hagyását, ha valamely konkrét esetben 
annak alkalmazása ellentétes lenne az 
eljáró bíróság országának közrendjével. A 
bíróságok a közrendre vonatkozó kivételt 
azonban nem alkalmazhatják másik 
tagállam jogának figyelmen kívül 
hagyására, illetve másik tagállamban 
hozott határozat, ott kiállított közokirat, 
létrejött perbeli egyezség vagy európai 
öröklési tanúsítvány elismerésének vagy 
végrehajtásának elutasítására, ha az 
ellentétes az Európai Unió Alapjogi 
Chartával, különösen annak 21. cikkével, 
amely a megkülönböztetés bármely 

(24) Kivételes körülmények között, a 
közérdekre vonatkozó megfontolások 
alapján a részt vevő tagállamok bíróságai 
számára lehetővé kell tenni a külföldi jog 
figyelmen kívül hagyását, ha valamely 
konkrét esetben annak alkalmazása 
nyilvánvalóan ellentétes lenne az eljáró 
bíróság országának közrendjével. A 
bíróságok a közrendre vonatkozó kivételt 
azonban nem alkalmazhatják másik 
tagállam jogának figyelmen kívül 
hagyására, illetve másik tagállamban 
hozott határozat, ott kiállított közokirat, 
létrejött perbeli egyezség vagy európai 
öröklési tanúsítvány elismerésének vagy 
végrehajtásának elutasítására, ha az 
elutasítás ellentétes az Európai Unió 
Alapjogi Chartával, különösen annak 21. 
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formáját tiltja. cikkével, amely a megkülönböztetés 
bármely formáját tiltja. A kötelesrészre 
való jogosultság tekintetében létező 
különbségek rendszerint nem 
szolgálhatnak indokként egy másik 
tagállam joga alkalmazásának 
elutasításához.

Or. de

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az örökléssel kapcsolatos kérdések 
eltérő tagállami rendezési módjainak 
figyelembevétele érdekében e rendeletnek 
biztosítania kell a közokiratok elismerését
és végrehajtását. A közokiratok azonban 
elismerésük tekintetében nem 
hasonlíthatók a bírósági határozatokhoz. A 
közokiratok elismerése azt jelenti, hogy az 
okirat tartalmát illetően ugyanolyan 
bizonyító erővel és ugyanolyan hatásokkal 
bírnak, mint származási országukban, és 
vonatkozik rájuk az érvényesség vélelme,
amely megtámadás esetén megszűnhet. Az 
érvényesség így az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállam bírósága előtt mindig 
megtámadható, az adott tagállam által 
meghatározott eljárási feltételek mellett.

(26) Az örökléssel kapcsolatos kérdések 
eltérő tagállami rendezési módjainak 
figyelembevétele érdekében e rendeletnek 
biztosítania kell a közokiratok szabad 
mozgását és végrehajtását. A közokiratok 
azonban elismerésük tekintetében nem 
hasonlíthatók a bírósági határozatokhoz. A 
közokiratoknak a származási és a 
célország rendelkezéseinek korlátain belül 
tartalmukat illetően ugyanolyan bizonyító 
erővel kell bírniuk, és vonatkoznia kell 
rájuk az érvényesség vélelmének, amely 
megtámadás esetén megszűnhet. Az 
érvényesség így mindig megtámadható. A 
közokirat alapjául szolgáló jogi aktusra a 
nemzetközi magánjog és az adott öröklési 
jog az irányadó.

Or. de
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Európai Unióban a nemzetközi 
öröklés felgyorsított, hozzáférhető és 
hatékony rendezése a törvényes örökös, a 
végrendeleti örökös, a hagyományos, a 
végrendeleti végrehajtó, illetve a 
vagyonkezelő számára azzal jár, hogy a 
hagyatéki javak elhelyezkedése szerinti 
tagállamokban könnyen és peren kívül 
igazolhatják minőségüket. A szóban forgó 
igazolás Európai Unión belüli 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
ennek a rendeletnek egységes európai 
öröklésitanúsítvány-mintát kell bevezetnie, 
továbbá ki kell jelölnie a kiadására 
hatáskörrel rendelkező hatóságot. A 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 
érdekében ez a tanúsítvány nem válthatja 
fel a tagállamok belső eljárásait. A 
rendeletnek részletesen szabályoznia kell 
az említett eljárásokkal való átfedést.

(27) Az Európai Unióban a nemzetközi 
öröklés felgyorsított, hozzáférhető és 
hatékony rendezése a törvényes örökös, a 
végrendeleti örökös, a hagyományos, a 
végrendeleti végrehajtó, illetve a 
vagyonkezelő számára azzal jár, hogy a 
hagyatéki javak elhelyezkedése szerinti 
tagállamokban könnyen és peren kívül 
igazolhatják minőségüket. A szóban forgó 
igazolás Európai Unión belüli 
alkalmazásának elősegítése érdekében 
ennek a rendeletnek a határokon átnyúló 
esetekre egységes európai 
öröklésitanúsítvány-mintát kell bevezetnie, 
továbbá ki kell jelölnie a kiadására 
hatáskörrel rendelkező szervet. E szervek 
lehetnek bíróságok, hatóságok, közjegyzők 
vagy hasonló szervek. A szerveket azon 
tagállam határozza meg, amelynek 
bíróságai az e rendeletben foglaltak 
szerint joghatósággal rendelkeznek; a 
hatáskörnek ki kell terjednie az ügy olyan
bírósághoz vagy szervhez történő 
utalására, amely az ügy tárgyalására 
alkalmasabb. A szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása érdekében ez a 
tanúsítvány nem válthatja fel a tagállamok 
belső eljárásait. A rendeletnek részletesen 
szabályoznia kell az említett eljárásokkal 
való átfedést.

Or. de
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Helyénvaló meghozni azokat az 
intézkedéseket, amelyek ennek a 
rendeletnek a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal1 összhangban történő 
végrehajtásához szükségesek.

(30) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási
hatásköröket kell ruházni, amelyeket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, ...-i .../2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel összhangban kell 
gyakorolni1.

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 1HL L ...

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A Bizottságot különösen arra kell 
feljogosítani, hogy az e rendeletben előírt 
formanyomtatványok bármely módosítását 
az 1999/468/EK határozat 3. cikkében 
előírt eljárásnak megfelelően fogadja el.

(31) Az e rendeletben előírt 
formanyomtatványok bármely 
módosításának elfogadásához a tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni, 
figyelembe véve a végrehajtó aktus 
jellegét.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Mivel e rendelet célkitűzéseit – azaz a 
személyek szabad mozgását, az európai 
polgárok nemzetközi összefüggésekkel 
rendelkező örökléseinek előzetes 
megszervezését, a törvényes és 
végrendeleti örökösök, illetve 
hagyományosok, valamint az elhunythoz 
kapcsolódó más személyek, továbbá a 
hagyatéki hitelezők jogainak biztosítását –
a tagállamok nem tudják kielégítő módon 
megvalósítani, és következésképp azok – a 
rendelet terjedelme és hatásai miatt –
közösségi szinten jobban megvalósíthatók, 
a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
foglaltak szerinti arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a 
célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges mértéket.

(33) Mivel e rendelet célkitűzéseit – azaz a 
személyek szabad mozgását, az európai 
polgárok nemzetközi összefüggésekkel 
rendelkező örökléseinek előzetes 
megszervezését, a törvényes és 
végrendeleti örökösök, illetve 
hagyományosok, valamint az elhunythoz 
kapcsolódó más személyek, továbbá a 
hagyatéki hitelezők jogainak biztosítását –
a tagállamok nem tudják kielégítő módon 
megvalósítani, és következésképp azok – a 
rendelet terjedelme és hatásai miatt – uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. de

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a természetes személyek helyzete, 
valamint a családi kapcsolatok és a hasonló
hatásokkal bíró kapcsolatok;

a) a természetes személyek helyzete, 
valamint a családi kapcsolatok és az ilyen 
kapcsolatokra alkalmazandó jog szerint 
hasonló hatásúnak tekintett kapcsolatok;

Or. de
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes személyek jog- és 
cselekvőképessége, a 19. cikk (2) 
bekezdésének c) és d) pontjának sérelme 
nélkül;

b) a természetes személyek jog- és 
cselekvőképessége, a 19. cikk (2) 
bekezdése c) és d) pontjának, valamint a 
18a. cikknek a sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely természetes személy eltűnése, 
távolléte és vélelmezett halála;

c) valamely természetes személy eltűnése, 
távolléte és vélelmezett halála a 23. cikk 
sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) házassági vagyonjoggal és a 
házasságéval hasonló joghatásúnak 
tekintett kapcsolatokra alkalmazandó 
vagyonközösségi rendszerrel kapcsolatos 
kérdések;

d) a házassági vagyonjoggal és az ilyen 
kapcsolatokra alkalmazandó jog szerint a 
házasságéval hasonló joghatásúnak 
tekintett kapcsolatokra alkalmazandó 
vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos 
kérdések;

Or. de
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tartási kötelezettségek; e) a tartási kötelezettségek, amennyiben 
nem a haláleset következtében jönnek 
létre;

Or. de

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a haláleset miatti örökléstől eltérő 
módon létrehozott vagy átruházott jogok és 
javak, mint például az ajándékok, több 
személy közös tulajdona, amely 
visszaszállhat a túlélő személyre, a 
nyugdíjrendszerek, a biztosítási 
szerződések és a hasonló megállapodások, 
a 19. cikk (2) bekezdésének j) pontjának 
sérelme nélkül;

f) a haláleset miatti örökléstől eltérő 
módon létrehozott vagy átruházott jogok és 
javak, mint például az ajándékok, az élők 
között tett ígéretek halál esetén 
bekövetkező ajándékozásra, több személy 
közös tulajdona, amely visszaszállhat a 
túlélő személyre, a nyugdíjrendszerek, a 
biztosítási szerződések és a hasonló 
megállapodások, a 19. cikk (2) bekezdése j) 
pontjának sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a társasági jog területéhez tartozó 
kérdések, mint például a gazdasági 
társaságok, egyesületek és olyan jogi 
személyek létesítő okiratában vagy 
alapszabályában foglalt záradékok, 

g) a társasági jog, valamint a más jogi 
személyekre vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetekre vonatkozó jog által 
szabályozott kérdések, mint például a 
társaságok, valamint a más jogi személyek 
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amelyek tagjaik halálakor rögzítik az 
üzletrészek sorsát;

vagy jogi személyiség nélküli szervezetek 
létesítő okiratában vagy alapszabályában 
foglalt záradékok, amelyek tagjaik halála 
esetére rögzítik az üzletrészek sorsát;

Or. de

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) gazdasági társaságok, egyesületek és
jogi személyek felszámolása, megszűnése 
és fúziója; 

h) gazdasági társaságok, egyesületek vagy
jogi személyek felszámolása, megszűnése 
és fúziója;

Or. de

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) célvagyon (trust) alapítása, működtetése
és felszámolása;

i) célvagyon (tröszt) alapítása, igazgatása
és felszámolása azon trösztök kivételével, 
amelyeket végintézkedéssel vagy törvényes 
öröklés keretében hoztak létre;

Or. de

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) valamely vagyontárgyra vonatkozó j) a dologi jogok természete, a dologi 
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dologi jogok természete, valamint e jogok 
nyilvánossága. 

jogok nyilvántartásba vétele vagy e jogok 
nyilvánossága, továbbá az adott dologi jog 
nyilvántartásba vételének vagy a 
nyilvántartásba vétel elmulasztásának
hatásai.

Or. de

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások
a) „haláleset miatti öröklés”: a tulajdonjog
haláleset miatti átszállásának valamennyi 
formája; akár végrendelet vagy öröklési 
szerződés formájában megvalósuló 
szándékos átruházásként, akár a törvény 
erejénél fogva haláleset miatt kerül arra 
sor;

a) „haláleset miatti öröklés”: a 
vagyontárgyak, jogok és kötelezettségek
haláleset miatti átruházásának valamennyi 
formája; akár végrendelet vagy öröklési 
szerződés formájában megvalósuló 
szándékos átruházásként, akár törvényes 
öröklés révén történő kötelező 
átruházásként;

Or. de

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „bíróság”: a tagállamok bármely 
igazságügyi hatósága vagy bármely 
hatáskörrel rendelkező hatósága, amely 
öröklés ügyében igazságszolgáltatási 
feladatot lát el. Bíróságnak minősülnek 
azok az egyéb hatóságok, amelyek a rájuk 
ruházott hatósági jogkörök alapján olyan 
feladatokat látnak el, amelyek e rendelet 
szerint a bíróságok joghatósága alá 

b) „bíróság”: a tagállamok bármely 
igazságügyi hatósága, vagy bármely 
hatáskörrel rendelkező hatósága, vagy a 
bíróság által kinevezett személy vagy 
szerv, amely öröklés ügyében 
igazságszolgáltatási feladatot lát el 
Bíróságnak minősülnek azok az egyéb 
hatóságok, amelyek a rájuk ruházott 
hatósági jogkörök alapján olyan 
feladatokat látnak el, amelyek e rendelet 
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tartoznak; szerint a bíróságok joghatósága alá 
tartoznak;

Or. de

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „öröklési szerződés”: olyan 
megállapodás, amely ellenszolgáltatás 
fejében vagy anélkül a megállapodásban 
részes egy vagy több személy jövőbeli 
öröklése során jogokat biztosít, módosít 
vagy von vissza;

c) „öröklési szerződés”: olyan 
megállapodás, amely ellenszolgáltatás 
fejében vagy anélkül a megállapodásban 
részes egy vagy több személy jövőbeli 
hagyatékára vonatkozó jogokat létesít, 
módosít vagy von vissza;

Or. de

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „közös végrendelet”: két vagy több 
személy által harmadik személy javára, 
és/vagy kölcsönösen egymás javára tett, 
azonos jogi aktusba foglalt végrendelet;

d) „közös végrendelet”: két vagy több 
személy által közös döntésükön alapuló, 
egy vagy több jogi aktusba foglalt 
végrendelet;

Or. de
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az „eredeti eljárás helye szerinti 
tagállam”: az a tagállam, amelyben az 
esettől függően a határozatot meghozták, a 
perbeli egyezséget jóváhagyták vagy 
megkötötték, illetve a közokiratot 
létrehozták;

e) „az eredeti eljárás helye szerinti 
tagállam”: az a tagállam, amelyben a 
határozatot meghozták, a perbeli 
egyezséget jóváhagyták vagy megkötötték, 
illetve a közokiratot kiállították;

Or. de

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „megkeresett tagállam”: az a tagállam, 
ahol a határozatot, perbeli egyezséget vagy 
közokiratot el kell ismerni vagy végre kell 
hajtani;

f) „a végrehajtás helye szerinti tagállam”: 
az a tagállam, ahol a határozatot, 
végrehajthatóságot igazoló nyilatkozatot, 
perbeli egyezséget vagy közokiratot el kell 
ismerni, vagy végre kell hajtani;

Or. de

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „határozat”: öröklési ügyben valamely 
tagállam bírósága által hozott határozat, 
elnevezésére való tekintet nélkül, mint 
például határozat, ítélet, végzés vagy 
végrehajtási intézkedés, valamint az 
eljárási költségek hivatalvezető általi 

g) „határozat”: öröklési ügyben valamely 
tagállam bírósága által vagy a bíróság által 
kinevezett személy, illetve szerv által
hozott intézkedés vagy határozat, 
elnevezésére való tekintet nélkül, ideértve 
az ítéletet, a végzést, a meghagyást vagy 
végrehajtási intézkedést, valamint a 
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meghatározása; költségeknek és kiadásoknak bírósági 
tisztviselő általi meghatározását;

Or. de

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „perbeli egyezség”: bíróság által 
jóváhagyott vagy eljárás során bíróság 
előtt kötött, örökléssel kapcsolatos minden 
egyezség;

Or. de

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „közokirat”: az alaki követelményeknek 
megfelelően közokiratként kiállított vagy 
bejegyzett okirat, amelynek:

h) „közokirat”: az alaki követelményeknek 
megfelelően közokiratként kiállított vagy 
bejegyzett, örökléssel kapcsolatos okirat, 
amelynek:

Or. de

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „európai öröklési tanúsítvány”: az e 
rendelet VI. fejezetének alkalmazásában 

i) „európai öröklési tanúsítvány”: az e 
rendelet VI. fejezetének alkalmazásában 
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joghatósággal rendelkező bíróság által 
kiállított tanúsítvány. 

joghatósággal rendelkező bíróság/szerv
által kiállított tanúsítvány.

Or. de

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet rendelkezéseire is figyelemmel, 
az öröklés tárgyában történő 
határozathozatalra annak a tagállamnak a 
bíróságai rendelkeznek joghatósággal, 
amelynek a területén az elhunyt szokásos 
tartózkodási helye volt elhalálozásának 
időpontjában.

Annak a tagállamnak a bíróságai 
rendelkeznek joghatósággal az öröklés 
egészében történő határozathozatalra,
amelynek a területén az örökhagyó
szokásos tartózkodási helye volt 
elhalálozásának időpontjában.

Or. de

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben valamely tagállam jogát az 
elhunyt választotta meg öröklésének a 17. 
cikk szerinti szabályozására, a 4. cikknek 
megfelelően megkeresett bíróság – az 
egyik fél kérelmére, és amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy annak a tagállamnak a 
bíróságai, amelynek a jogát választották, 
alkalmasabbak az öröklés tárgyában 
történő határozathozatalra – felfüggesztheti 
a határozathozatalt, és felkérheti a feleket 
arra, hogy ennek a tagállamnak a bíróságai 
elé terjesszenek kérelmet. 

1. Amennyiben valamely tagállam jogát az 
örökhagyó választotta meg öröklésének a 
17. cikk szerinti szabályozására, a 4. 
cikknek megfelelően megkeresett bíróság –
az egyik fél vagy az egyik érintett 
kérelmére, és amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy annak a tagállamnak a bíróságai, 
amelynek a jogát választották, 
alkalmasabbak az öröklés tárgyában 
történő határozathozatalra – felfüggesztheti 
a határozathozatalt, és felkérheti a feleket 
arra, hogy ennek a tagállamnak a bíróságai 
vagy adott esetben a 37. cikk szerinti, 
joghatósággal rendelkező szervei elé 
terjesszenek kérelmet.
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Or. de

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 4. cikk szerint joghatósággal 
rendelkező bíróság határidőt állapít meg, 
amelyen belül az (1) bekezdésnek 
megfelelően annak a tagállamnak a 
bíróságait kell megkeresni, amelynek a 
jogát választották. Amennyiben a 
bíróságokat nem keresik meg az adott 
határidőn belül, a megkeresett bíróság 
folytatja a joghatóság gyakorlását.

2. A 4. cikkel összhangban megkeresett 
bíróság a felek vagy az érintettek számára
határidőt állapít meg, amelyen belül az (1) 
bekezdésnek megfelelően meg kell keresni
a tagállam a bíróságait. Amennyiben ez 
utóbbi tagállam bíróságait nem keresik 
meg az adott határidőn belül, akkor 
továbbra is a 4. cikkel összhangban
megkeresett bíróság gyakorol 
joghatóságot.

Or. de

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Annak a tagállamnak a bíróságai, 
amelynek a jogát választották, a (2) 
bekezdés szerinti megkeresésük 
időpontjától számított legfeljebb nyolc 
héten belül joghatósággal rendelkezőnek 
nyilvánítják magukat. Ebben az esetben az 
elsőként megkeresett bíróság 
haladéktalanul megállapítja 
joghatóságának hiányát. Ellenkező esetben 
az elsőként megkeresett bíróság folytatja a 
joghatóság gyakorolását.

3. Annak a tagállamnak a bíróságai, 
amelynek a jogát választották, a (2) 
bekezdés szerinti megkeresésük 
időpontjától számított három hónapon
belül joghatósággal rendelkezőnek 
nyilvánítják magukat. Ebben az esetben az 
elsőként megkeresett bíróság 
haladéktalanul megállapítja 
joghatóságának hiányát. Ellenkező esetben 
az elsőként megkeresett bíróság folytatja a 
joghatóság gyakorolását.

Or. de
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett 
esetekben a joghatóság a hagyaték 
egészére kiterjed.

Or. de

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a bíróság, amely előtt a 4., az 5. vagy a 
6. cikk értelmében az eljárás folyik, szintén 
joghatósággal rendelkezik a viszontkereset 
vizsgálatára, amennyiben az ennek a 
rendeletnek a hatálya alá tartozik.

Az a bíróság, amely előtt a 4., 5. vagy 6. 
cikk értelmében az eljárás folyik, szintén 
illetékes a viszontkeresetre, amennyiben az 
ennek rendeletnek a hatálya alá tartozik.

Or. de

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A törvényes vagy a végrendeleti örökös, 
illetve hagyományos szokásos tartózkodási 
helye szerinti tagállam bíróságai szintén 
joghatósággal rendelkeznek az örökség 
vagy hagyaték elfogadására vagy az arról 
való lemondásra vonatkozó nyilatkozatok, 
illetve olyan nyilatkozat átvételére, 
amelynek célja a törvényes vagy a 
végrendeleti örökös, illetve hagyományos 
felelősségének korlátozása, ha ezeket a 

A törvényes vagy a végrendeleti örökös, 
illetve hagyományos szokásos tartózkodási 
helye szerinti tagállam bíróságai a 4. cikk 
szerint joghatósággal rendelkező 
bíróságon kívül szintén joghatósággal 
rendelkeznek az örökség vagy hagyaték 
elfogadására vagy az arról való lemondásra 
vonatkozó nyilatkozatok, illetve olyan 
nyilatkozat átvételére, amelynek célja a 
törvényes vagy a végrendeleti örökös, 
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nyilatkozatokat bíróság előtt kell megtenni. illetve hagyományos felelősségének 
korlátozása, ha ezeket a nyilatkozatokat 
bíróság előtt kell megtenni.

Or. de

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk
Valamely vagyontárgy elhelyezkedése 

szerint joghatósággal rendelkező 
bíróságok joghatósága

Amennyiben valamely vagyontárgy 
elhelyezkedése szerinti tagállam joga 
előírja a bíróságainak közbeavatkozását 
az adott vagyontárgy átruházásával, 
közzétételi nyilvántartásba való 
felvételével vagy áthelyezésével 
kapcsolatos dologi jogok területét érintő 
intézkedések meghozatalában, az adott 
tagállam bíróságai joghatósággal 
rendelkeznek a kérdéses intézkedések 
meghozatalára.

törölve

Or. de

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bíróság megkeresése Bíróság megkeresése
b) ha az iratot a bírósághoz történő 
benyújtást megelőzően kell kézbesíteni, 
abban az időpontban, amikor azt a 
kézbesítéssel megbízott hatóság megkapja, 

b) ha az iratot a bírósághoz történő 
benyújtást megelőzően kell kézbesíteni, 
abban az időpontban, amikor azt a 
kézbesítésére illetékes hatóság megkapja, 
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feltéve, hogy a felperes ezt követően nem 
mulasztja el az irat bírósághoz történő 
benyújtása érdekében számára előírt 
intézkedések megtételét.

feltéve, hogy a felperes ezt követően nem 
mulasztja el az iratnak a bírósághoz történő 
benyújtása érdekében számára előírt 
intézkedések megtételét, vagy

Or. de

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az első eljárási cselekmény 
időpontjában, ha a bíróság hivatalból 
indít eljárást. 

Or. de

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a tagállami bíróság, amelyhez olyan 
keresettel fordulnak, amelyre e rendelet 
értelmében nem rendelkezik joghatósággal, 
hivatalból megállapítja joghatóságának 
hiányát.

Amennyiben valamely tagállam 
bíróságánál olyan öröklési ügyben 
kezdeményeznek eljárást, amely 
tekintetében e rendelet értelmében nem 
rendelkezik joghatósággal, a bíróság
hivatalból megállapítja joghatóságának 
hiányát.

Or. de
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés rendelkezései helyett a 
tagállamokban a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló, 2007. 
november 13-i 1393/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkét 
kell alkalmazni, ha az eljárást megindító 
iratot, illetve azzal egyenértékű iratot az 
említett rendelet alapján egyik tagállamból 
a másikba kellett továbbítani.

2. Az (1) bekezdés rendelkezései helyett a 
tagállamokban a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli 
iratok kézbesítéséről szóló, 2007. 
november 13-i 1393/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke 
alkalmazandó, ha az eljárást megindító 
iratot, illetve azzal egyenértékű iratot az 
említett rendelet alapján egyik tagállamból 
a másikba kellett továbbítani.

Or. de

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az 1393/2007/EK rendelet 
rendelkezései nem alkalmazhatók, a 
bírósági és bíróságon kívüli iratoknak 
polgári és kereskedelmi ügyekben 
külföldön történő kézbesítéséről szóló, 
1965. november 15-i hágai egyezmény 15. 
cikkét kell alkalmazni, amennyiben az 
eljárást megindító iratot, illetve azzal 
egyenértékű iratot az említett egyezmény 
alapján külföldön kellett továbbítani.

3. Amennyiben az 1393/2007/EK rendelet 
nem alkalmazandó, a polgári és 
kereskedelmi ügyekben keletkezett 
bírósági és bíróságon kívüli iratok 
külföldön történő kézbesítéséről szóló, 
1965. november 15-i hágai egyezmény 15. 
cikkét kell alkalmazni, amennyiben az 
eljárást megindító iratot, illetve egy azzal 
egyenértékű iratot a fent említett 
egyezmény alapján kellett külföldre 
továbbítani.

Or. de
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E cikk alkalmazásában a keresetek akkor 
tekintendők összefüggőnek, ha olyan 
szoros kapcsolat áll fenn közöttük, hogy az 
elkülönített eljárásokban hozott, 
egymásnak ellentmondó határozatok 
elkerülése végett célszerű azokat 
együttesen tárgyalni és róluk együtt 
határozni.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti. 

Or. de

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Egy adott személy az öröklésének 
egészére irányadó jogként választhatja 
annak az államnak a jogát, amelyben 
állampolgársággal rendelkezik.

1. Egy adott személy az öröklésének 
egészére irányadó jogként választhatja 
annak az államnak a jogát, amelyben a 
jogválasztás időpontjában 
állampolgársággal rendelkezik. A 
jogválasztás akkor is érvényes lesz, ha az 
adott személy halála időpontjában 
rendelkezik azon állam 
állampolgárságával, amelynek jogát 
választotta. 

Or. de
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az öröklésre alkalmazandó jog 
kijelölésének határozottnak kell lennie, és 
a végintézkedés formájában tett 
nyilatkozatba kell foglalni. 

2. Az öröklésre alkalmazandó jog 
kijelölésének végintézkedés formájában 
kell megtörténnie.

Or. de

Indokolás
A jogszabályi szövegből törölni kell a „határozott” kifejezést (17. cikk (2) bekezdés. A jog 
megválasztása szándéknyilatkozat, amelyre az általánosan elismert értelmezési kritériumokat 
kell alkalmazni. Az öröklési jog általános alapelve, hogy az örökhagyó akaratát lehetőség 
szerint érvényre kell juttatni (favor testamenti).

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az alkalmazandó jog kijelölésének a 
kijelölő személy általi módosításának, 
illetve visszavonásának formailag eleget 
kell tennie a végintézkedés módosítási, 
illetve visszavonási feltételeinek.

4. Az alkalmazandó jog kijelölésének a 
kijelölő személy általi módosítására, 
illetve visszavonására értelemszerűen a 
(2) és (3) bekezdés alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Egy személy utáni öröklésre vonatkozó 
szerződésre az a jog az irányadó, amely e 

1. Az egyetlen személy utáni öröklésre 
vonatkozó öröklési szerződésre az a jog 
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rendelet értelmében a megállapodás 
megkötésének napján alkalmazandó lett 
volna ennek a személynek a haláleset 
miatti öröklésére. Amennyiben e jog 
szerint a szerződés érvénytelen, 
érvényességét mégis elismerik, ha az e 
rendelet értelmében az öröklésre az 
elhalálozás időpontjában alkalmazandó 
jog szerint érvényes. A szerződésre ekkor 
ez a jog az irányadó.

irányadó, amely e rendelet értelmében 
ennek a személynek haláleset miatti 
öröklésére alkalmazandó lett volna, ha az 
öröklés az öröklési szerződés 
megkötésekor következett volna be.

Or. de

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésének 2. és 3. mondata a favor testamenti elvén alapul. Az öröklési 
szerződés keretében azonban a felek a szerződés megkötésekor elvileg alkalmazandó 
jogrendszer és az abba vetett bizalom alapján szerződéses kötelezettségeket vállalnak. Ezt az 
alapot nem lehet megváltoztatni az öröklési jog egy érintett esetében történő 
megváltoztatásáva , ezért törölni kell a két mondatot.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Több személy utáni öröklésre vonatkozó 
szerződés érdemben csak akkor érvényes, 
ha az érvényességet elismeri az a jog, 
amely a 16. cikk alkalmazásában 
haláleset miatti örökléssel érintett 
személyek egyike utáni öröklésre
alkalmazandó lett volna a megállapodás 
megkötésének napján. Amennyiben a 
szerződés e személyek egyike utáni 
öröklésre alkalmazandó jog alapján 
érvényes, ezt a jogot kell alkalmazni. 
Amennyiben a szerződés e személyek 
közül több személy utáni öröklésre 
alkalmazandó jog alapján érvényes, a 
szerződésre az a jog az irányadó, amellyel 
a legszorosabb kapcsolatokat mutatja.

2. Több személy utáni öröklésre vonatkozó 
öröklési szerződésre az a jog irányadó, 
amely ezen rendelet értelmében minden, az 
öröklés tekintetében érintett részes fél 
öröklésére alkalmazandó lett volna, ha az 
öröklés az öröklési szerződés 
megkötésekor következett volna be. Ha 
ebből következően az első mondatnak 
megfelelően az öröklési szerződésre 
egynél több jogrendszer alkalmazandó, és 
e jogrendszerek közül csak egy ismeri el 
az öröklési szerződést, e szerződésre ez a 
jog az irányadó. Amennyiben az öröklési 
szerződést a jogrendszerek közül több 
elismeri, a szerződésre az a jog az 
irányadó, amellyel a legszorosabb 
kapcsolatokat mutatja.

Or. de
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A felek a megállapodásukra irányadó 
jogként kijelölhetik azt a jogot, amelyet az 
örökléssel érintett személy vagy személyek 
egyike választhatott volna a 17. cikk 
értelmében.

3. Az érdekelt felek a megállapodásukra 
irányadó jogként kijelölhetik azt a jogot, 
amelyet az örökléssel érintett személyek 
egyike választhatott volna a 17. cikk 
értelmében, feltéve, hogy ez a jogrendszer 
elismeri az öröklési szerződéseket.

Or. de

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e cikkben előírt jog alkalmazása 
nem sérti egyetlen olyan személy jogait 
sem, aki nem részese a szerződésnek, és 
aki a 16. és a 17. cikkben kijelölt jog 
értelmében kikötési joggal vagy más olyan 
joggal rendelkezik, amelytől nem 
foszthatja meg az a személy, akinek az 
öröklése érintett.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdés csak a 
végintézkedések öröklési szerződéses 
részére vonatkozik, például a tartalmi 
érvényességre, a kötelező jogi erő jellegére 
és hatókörére, értelmezésére, valamint az 
öröklési szerződés érvénytelenítésére vagy 
az attól való elállásra.

Or. de

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Ez a cikk a közös végrendeletekre is 
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megfelelően érvényes.

Or. de

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Végintézkedési képesség

1. A végrendelkező rendelkezik 
végintézkedési képességgel, amennyiben 
azzal a következők alapján rendelkezne:
a) azon jog alapján, amely akkor lett 
volna irányadó az utána való öröklésre, 
ha a végrendelkező a végintézkedés 
megtételének napján halálozott volna el, 
vagy
b) az on jog alapján, amely az 
elhalálozása időpontjában e rendelet 
szerint alkalmazandó az öröklésre.
2. Az (1) bekezdés megfelelően 
alkalmazandó a végintézkedések 
módosítására és visszavonására, valamint 
az öröklési szerződéstől való elállásra.

Or. de

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
A végintézkedések alaki érvényessége

1. A végintézkedés alakilag érvényes, ha
a) alakilag érvényes lenne azon jog 
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alapján, amely akkor lett volna irányadó a 
végrendelkező vagyonának öröklésére, ha 
a végrendelkező a végintézkedés 
megtételének napján halálozott volna el, 
vagy
b) az e rendelet szerint az örökhagyó 
halálának időpontjában az öröklésre 
alkalmazandó jog alapján alakilag 
érvényes.
2. Az (1) bekezdés megfelelően 
alkalmazandó a végintézkedések 
módosítására és visszavonására, valamint 
az öröklési szerződéstől való elállásra.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a készítésükkor alakilag érvényes végintézkedések ne veszíthessék el 
alaki érvényességüket az alkalmazandó jog változása miatt, és hogy az öröklési szerződések 
alaki érvényeségének kérdése tisztázódjon.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az öröklésre a III. fejezetben kijelölt 
jog az irányadó az öröklés megnyílásától 
kezdve a hagyaték jogosultaknak történő 
végleges átruházásáig.

1. Az öröklésre az e fejezetben kijelölt jog 
az irányadó az öröklés megnyílásától 
kezdve a hagyaték jogosultaknak történő 
végleges átruházásáig.

Or. de

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a törvényes és a végrendeleti örökösök, 
illetve hagyományosok jogosultsága, 

b) a törvényes és a végrendeleti örökösök, 
illetve hagyományosok meghatározása, 
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beleértve a túlélő házastárs öröklési jogait, 
e személyek örökrészének meghatározását, 
az elhunyt által rájuk rótt terheket, 
valamint az elhalálozás miatti öröklésre 
vonatkozó egyéb jogokat;

beleértve a túlélő házastárs vagy élettárs 
öröklési jogait, e személyek örökrészének 
meghatározását, az elhunyt által rájuk rótt 
terheket, valamint az elhalálozás miatti 
öröklésre vonatkozó egyéb jogokat, 
valamint az öröklésről való lemondást;

Or. de

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az örökséget alkotó javak és jogok 
törvényes és végrendeleti örökösökre, 
illetve hagyományosokra való átruházása, 
beleértve az örökség vagy a hagyaték
elfogadásának, illetve az azokról történő 
lemondásnak a feltételeit és a hatásait is;

f) a hagyatékot alkotó vagyontárgyak, 
jogok és kötelezettségek törvényes és 
végrendeleti örökösökre, illetve adott 
esetben hagyományosokra való átruházása, 
beleértve az örökség vagy a hagyomány
elfogadásának, illetve az azokról történő 
lemondásnak a feltételeit és a hatásait is, a 
20a. cikk sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a törvényes örökösök, a végrendeleti 
örökösök, a hagyományosok, és más 
hagyatéki vagyonkezelők hatásköre, 
különösen a javak értékesítése, a hitelezők 
kifizetése; 

g) az örökösök, a végrendeleti végrehajtók 
és más hagyatéki vagyonkezelők hatásköre, 
különösen a vagyontárgyak értékesítése és
a hitelezők kifizetése tekintetében;

Or. de
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az örökség szabad rendelkezés alá eső 
része, a kötelesrészek, valamint a 
végintézkedési szabadságra vonatkozó 
egyéb korlátozások, beleértve az 
öröklésből igazságügyi hatóság vagy más 
hatóság által az elhunyt közeli 
hozzátartozói javára átadott örökrészeket;

i) a hagyaték szabad rendelkezés alá eső 
része, a kötelesrészek, valamint a 
végintézkedési szabadságra vonatkozó 
egyéb korlátozások, beleértve a 
hagyatékból az elhunythoz közel álló 
személyek javára biztosított örökrészeket,
valamint a köteles részekről való 
lemondást;

Or. de

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a végintézkedés érvényessége és 
értelmezése, módosítása és visszavonása, 
az alaki érvényességétől eltekintve;

k) a végintézkedés tartalmi érvényessége 
és értelmezése, továbbá az ilyen intézkedés
módosítása és visszavonása a 18a. és 18b. 
cikk sérelme nélkül, valamint

Or. de

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a hagyatéki osztály. l) a hagyaték felosztása a 20a. cikk 
sérelme nélkül.

Or. de
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk sérelme nélkül, az örökség vagy 
hagyaték elfogadása, illetve az arról való 
lemondás, illetve a törvényes vagy a 
végrendeleti örökös, illetve hagyományos 
felelősségének korlátozására tett 
nyilatkozat is érvényes, ha tiszteletben 
tartja annak az államnak a jogát,
amelyben az adott törvényes vagy 
végrendeleti örökös, illetve hagyományos 
szokásos tartózkodási helye található. 

Az örökség vagy a hagyomány
elfogadására, illetve az arról való 
lemondásra vonatkozó nyilatkozat, illetve 
az örökös, illetve hagyományos 
felelősségének korlátozására tett 
nyilatkozat alakilag érvényes, ha megfelel 
az öröklésre alkalmazandó jog vagy azon 
állam joga követelményeinek, amelyben az 
örökös, illetve hagyományos szokásos 
tartózkodási helye található.

Or. de

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Lex rei sitae

E rendelet nem sérti a hagyatéki 
ingatlanvagyon vagy nyilvántartásba vett 
tulajdon elhelyezkedése szerinti állam 
joga azon rendelkezéseinek alkalmazását, 
amelyek a tulajdon vagy az ilyen 
hagyatéki vagyonnal kapcsolatos más 
dologi jogok megállapítására vagy 
átruházására, illetve ezek nyilvántartásba 
vételére vonatkoznak.

Or. de
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Lex rei sitae

E rendelet – kizárólag akkor, ha a 
jogszerzést alapító vagy átruházó aktus 
vagy egy bírósági határozat támasztja alá 
– nem sérti a hagyatéki ingatlanvagyon 
vagy nyilvántartásba vett tulajdon 
elhelyezkedése szerinti állam joga azon 
rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek a 
tulajdon vagy az ilyen hagyatéki 
vagyonnal kapcsolatos más dologi jogok 
megállapítására vagy átruházására, illetve 
ezek nyilvántartásba vételére 
vonatkoznak.

Or. de

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely állam jogának az e rendelet 
szerinti alkalmazása az érintett államban a 
nemzetközi magánjogi szabályokon kívüli 
hatályos jogi szabályok alkalmazását 
jelenti.

Valamely állam jogának az e rendelet 
szerinti alkalmazása az érintett államban a 
nemzetközi magánjogi szabályokon kívüli 
hatályos jogi szabályok alkalmazását 
jelenti, azon nemzetközi magánjogi 
szabályok kivételével, amelyek egészében 
vagy részben egy adott tagállam jogára 
hivatkoznak.

Or. de
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet által kijelölt jog valamely 
rendelkezésének alkalmazása csak akkor 
tagadható meg, ha az alkalmazás 
összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság 
országának közrendjével. 

1. Egy állam e rendelet által kijelölt jog 
valamely rendelkezésének alkalmazása 
csak akkor tagadható meg, ha az 
alkalmazás nyilvánvalóan
összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság 
szerinti állam közrendjével („ordre 
public”).

Or. de

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet által kijelölt jog valamely 
rendelkezésének alkalmazása különösen 
nem tekinthető az eljáró bíróság 
országának közrendjével ellentétesnek 
kizárólag azon az alapon, hogy a 
kötelesrészre vonatkozó feltételei eltérőek 
az eljáró bíróság országában hatályban 
lévőktől.

törölve

Or. de

Indokolás

Az előadó szerint a 27. cikk (2) bekezdésének megfogalmazása felesleges, és azt javasolja, 
hogy ezt az elgondolást foglalják bele  a 27. cikkre vonatkozó preambulumbekezdésbe.
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közokiratok elismerése Közokiratok

Or. de

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valamely tagállamban az alaki 
követelményeknek megfelelően kiállított 
közokiratokat más tagállamokban el kell 
ismerni, kivéve ha ezen okiratok 
érvényességét az eredeti eljárás helye 
szerinti tagállamban előírt eljárásoknak 
megfelelően megtámadják, és feltéve, ha a 
szóban forgó elismerés nem ellentétes a 
megkeresett tagállam közrendjével. 

A valamely tagállamban öröklési 
ügyekben kiállított közokiratok a 
tagállamokban szabadon mozoghatnak és 
minden jogalkotási eljárás vagy hasonló 
formaság alól mentesek. Más 
tagállamokban ugyanolyan bizonyító 
erővel bírnak, mint e tagállamok nemzeti 
okiratai, de nem többel annál, amivel az 
eredeti eljárás helye szerinti tagállamban
rendelkeznének, kivéve ha ezen okiratok 
érvényességét megtámadják, és feltéve, 
hogy a szóban forgó elismerés nem 
ellentétes nyilvánvalóan a végrehajtás 
szerinti tagállam közrendjével.

Or. de

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet bevezeti az európai 
öröklési tanúsítványt, amely a törvényes 
örökösi, a végrendeleti örökösi, illetve 

1. Ez a rendelet a határokon átnyúló 
ügyek tekintetében létrehozza az európai 
öröklési bizonyítványt (a továbbiakban: a 
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hagyományosi minőség, valamint a 
végrendeleti végrehajtók vagy 
vagyonkezelő harmadik személyek 
hatásköreinek igazolását jelenti. A 
tanúsítványt az e cikk értelmében 
joghatósággal rendelkező hatóság állítja 
ki az e rendelet III. fejezete értelmében az 
öröklésre alkalmazandó joggal 
összhangban.

bizonyítvány), amely valamennyi 
tagállamban joghatással bír az e 
fejezetben megállapított feltételek mellett.

(A „bizonyítvány” kifejezés bevezetése az 
egész jogszabályra érvényes; a módosítás 
elfogadása a teljes szövegben megfelelő 
technikai változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tanúsítvány azon örökösök vagy 
hagyományosok, illetve végrendeleti 
végrehajtók vagy hagyatéki vagyonkezelők 
általi használatra szolgál, akiknek egy 
másik államban – amely nem azonos azzal 
az állammal, amelynek joghaósággal 
rendelkező hatósága e fejezet 
rendelkezéseivel összhangban kiállította a 
tanúsítványt – igazolniuk kell örökösi 
vagy hagyományosi jogállásukat és/vagy 
jogaikat, illetve hatáskörüket végrendeleti 
végrehajtóként vagy hagyatéki
vagyonkezelőként a III. fejezet szerint 
alkalmazandó jog értelmében.

Or. de
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tanúsítvány különösen az alábbi egy 
vagy több tényező igazolására használható 
fel:
a) a tanúsítványban megjelölt minden 
egyes öröklésre jogosult jogai, valamint az 
őket megillető örökrész;
b) a hagyatékba tartozó konkrét 
vagyontárgynak vagy konkrét 
vagyontárgyaknak a tanúsítvány megjelölt 
öröklésre jogosult vagy öröklésre 
jogosultak részére juttatása;
c) a tanúsítványban megjelölt személynek 
a végrendelet végrehajtására vagy a 
hagyaték kezelésére vonatkozó hatásköre.

Or. de

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai öröklési tanúsítvány 
alkalmazása nem kötelező. A tanúsítvány 
nem helyettesíti a belső eljárásokat. A 
tanúsítványt azonban abban a tagállamban 
is el kell ismerni, amelynek a hatóságai azt 
e fejezet értelmében kiállították.

2. A tanúsítvány alkalmazása nem 
kötelező. A tanúsítvány nem helyettesíti a 
belső eljárásokat. A tanúsítvány joghatását 
azonban abban a tagállamban is el kell 
ismerni, amelynek illetékes szervei azt e 
fejezet értelmében állították ki.

Or. de
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tanúsítványt bármely olyan személy 
kérelmére kiállítják, aki köteles igazolni 
törvényes örökösi, végrendeleti örökösi, 
illetve hagyományosi minőségét, valamint 
végrendeleti végrehajtók vagy 
vagyonkezelő harmadik személyek 
hatásköreivel rendelkezik.

1. A tanúsítványt bármely olyan személy 
kérelmére kiállítják, akinek szüksége van 
rá ahhoz, hogy egy másik államban –
amely nem azonos azzal az állammal, 
amelynek illetékes hatóságai e fejezet 
rendelkezéseivel összhangban kiállították 
a tanúsítvány – igazolja törvényes örökösi, 
végrendeleti örökösi, illetve hagyományosi 
minőségét, valamint azt, hogy végrendeleti 
végrehajtók vagy vagyonkezelő harmadik 
személyek hatásköreivel rendelkezik.

Or. de

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tanúsítványt annak a tagállamnak a 
joghatósággal rendelkező bírósága állítja 
ki, amelynek a bíróságai a 4., az 5. és a 6. 
cikk értelmében joghatósággal 
rendelkeznek.

2. A bizonyítványt valamely tagállam
rendelkezései értelmében joghatósággal 
rendelkező bíróság vagy joghatósággal 
bíró szerv (a továbbiakban mindkettő: 
joghatósággal rendelkező szerv) állítja ki.
A 4., 5. és 6. cikk rendelkezései e 
tekintetben megfelelően alkalmazandók.

A „joghatósággal rendelkező szerv” 
kifejezés bevezetése az egész jogszabályra 
érvényes; a módosítás elfogadása a teljes 
szövegben megfelelő technikai 
változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok a Bizottság részére 
nyilvánosságra hozatal céljából 
továbbítják a joghatósággal rendelkező 
szervekre vonatkozó lényeges 
információkat.

Or. de

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az öröklési tanúsítványt kérelmező 
személy megadja a következő 
információkat, amennyiben azok a 
birtokában vannak:

1. A tanúsítványt kérelmező személy 
megadja a következő információkat, 
amennyiben azok a birtokában vannak:

Or. de

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elhunytra vonatkozó információk: 
családi név, utónevek, nem, családi állapot, 
állampolgárság, amennyiben rendelkezésre 
áll, az elhunyt személyi száma, utolsó
szokásos tartózkodási helyének címe, 
elhalálozásának időpontja és helye;

a) az örökhagyóra vonatkozó információk:
családi név, utónevek, nem, családi állapot, 
állampolgárság, személyi szám
(amennyiben rendelkezésre áll), 
elhalálozásának pillanatában szokásos 
tartózkodási helyének címe, 
elhalálozásának időpontja és helye;
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Or. de

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az elhunyt házassági vagyonjogi 
szerződést kötött-e ki; amennyiben igen, 
kérelméhez mellékelnie kell a házassági
vagyonjogi szerződés másolatát;

e) az örökhagyó házassági vagy élettársi 
vagyonjogi szerződést kötött-e ki; 
amennyiben igen, kérelméhez mellékelnie 
kell e vagyonjogi szerződés másolata;

Or. de

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelmezőnek hiteles okiratok 
segítségével kell bizonyítania a 
szolgáltatott információk pontosságát. 
Amennyiben ezek az okiratok nem, vagy 
csak aránytalan nehézségek árán 
mutathatók be, más bizonyítási eszközök 
elfogadottak.

2. A kérelmezőnek adott esetben hiteles 
okiratok segítségével kell bizonyítania a 
szolgáltatott információk pontosságát. 
Amennyiben ezek az okiratok nem, vagy 
csak aránytalan nehézségek árán 
mutathatók be, más bizonyítási eszközök 
elfogadottak.

Or. de

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A joghatósággal rendelkező bíróság
meghozza a megfelelő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy meggyőződjön a 

3. A joghatósággal rendelkező szerv 
meghozza a megfelelő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy meggyőződjön a 
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megtett nyilatkozatok hitelességéről. 
Amennyiben belső joga lehetővé teszi, a 
bíróság megköveteli, hogy ezeket a 
nyilatkozatokat eskü alatt tegyék meg.

megtett nyilatkozatok hitelességéről. 
Amennyiben és amilyen mértékben belső 
joga lehetővé teszi, a joghatósággal 
rendelkező szerv megköveteli, hogy ezeket 
a nyilatkozatokat eskü alatt, eskü 
hatályával bíróan vagy más megerősített 
formában tegyék meg.

Or. de

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tanúsítvány kiállítására csak akkor 
kerül sor, ha a joghatósággal rendelkező 
bíróság megalapozottnak tekinti a kérelem 
alapjaként ismertetett tényeket. A 
joghatósággal rendelkező bíróság 
haladéktalanul kiállítja a tanúsítványt.

1. A tanúsítvány kiállítására csak akkor 
kerül sor, ha a joghatósággal rendelkező 
szerv megalapozottnak tekinti a kérelem 
alapjaként ismertetett tényeket. A 
joghatósággal rendelkező szerv
haladéktalanul kiállítja a tanúsítványt.

Or. de

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A joghatósággal rendelkező bíróság
hivatalból haladéktalanul elvégezteti – a 
kérelmező nyilatkozataitól, a kérelmező 
által benyújtott okirattól és egyéb 
bizonyítási eszköztől függően – szükséges 
vizsgálatokat, továbbá felkutatja a 
megfelelőnek tűnő további bizonyítékokat.

2. A joghatósággal rendelkező szerv 
hivatalból haladéktalanul elvégezteti – a 
kérelmező nyilatkozataitól, a kérelmező 
által benyújtott okirattól és egyéb 
bizonyítási eszköztől függően – szükséges 
vizsgálatokat, továbbá felkutatja a 
megfelelőnek tűnő további bizonyítékokat.

Or. de
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. E fejezet alkalmazásában a tagállamok 
hozzáférést biztosítanak a többi tagállam 
joghatósággal rendelkező bíróságai
számára többek között az anyakönyvi 
nyilvántartásokhoz, az elhunyt családjának 
hagyatékával vagy házassági vagyonjogi 
rendszerével kapcsolatos okiratokat és 
tényeket közzétevő nyilvántartásokhoz, 
valamint az ingatlan-nyilvántartásokhoz.

3. E fejezet alkalmazásában a tagállamok 
hozzáférést biztosítanak a többi tagállam 
joghatósággal rendelkező szervei számára 
többek között az anyakönyvi 
nyilvántartásokhoz, az elhunyt családjának 
hagyatékával vagy vagyonjogi 
rendszerével kapcsolatos okiratokat és 
tényeket közzétevő nyilvántartásokhoz, 
valamint az ingatlan-nyilvántartásokhoz.

Or. de

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kibocsátó bíróság beidézheti az 
érdekelt személyeket és az esetleges 
vagyonkezelőket, illetve végrehajtókat, és 
közzétehet információkat annak érdekében, 
hogy felhívja az örökségre esetlegesen 
jogosult más személyeket jogaik 
érvényesítésére.

4. A joghatósággal rendelkező szerv
beidézheti az érdekelt személyeket és az 
esetleges vagyonkezelőket, illetve 
végrehajtókat, és közzétehet információkat 
annak érdekében, hogy felhívja az 
örökségre esetlegesen jogosult más 
személyeket jogaik érvényesítésére.

Or. de

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai öröklési tanúsítvány 
kiállítása a II. mellékletben szereplő 

1. A tanúsítvány kiállítása a II. 
mellékletben szereplő tanúsítványminta 
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tanúsítványminta segítségével történik. segítségével történik.

Or. de

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kibocsátó bíróság, azok a ténybeli és 
jogi elemek, amelyek esetén a bíróság a 
tanúsítvány kiállítására joghatósággal 
rendelkezőnek ítéli magát, valamint a 
kibocsátás időpontja;

a) a joghatósággal rendelkező szerv, azok 
a ténybeli és jogi elemek, amelyek alapján
a szerv a tanúsítvány kiállítására 
joghatósággal rendelkezőnek ítéli magát, 
valamint a kibocsátás időpontja;

Or. de

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elhunytra vonatkozó információk: 
családi név, utónevek, nem, családi állapot, 
állampolgárság, amennyiben rendelkezésre 
áll, az elhunyt személyi száma, utolsó
szokásos tartózkodási helyének címe, 
elhalálozásának időpontja és helye;

b) az elhunytra vonatkozó információk: 
családi név, utónevek, nem, családi állapot, 
állampolgárság, az elhunyt személyi száma 
(amennyiben rendelkezésre áll), 
elhalálozásának pillanatában szokásos 
tartózkodási helyének címe, 
elhalálozásának időpontja és helye;

Or. de
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Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elhunyt által esetlegesen kikötött 
házassági vagyonjogi szerződések;

c) az elhunyt által esetlegesen kikötött 
házassági vagy élettársi vagyonjogi 
szerződések;

Or. de

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) több örökös esetén az egyes örökösöket 
megillető örökrész, valamint adott esetben
valamely adott örököst megillető javak 
vagy jogok felsorolása; 

h) több örökös esetén az egyes örökösöket 
megillető örökrész, valamint valamely 
adott örököst megillető javak vagy jogok 
felsorolása; 

Or. de

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdésben említett adatoktól el 
lehet tekinteni, ha azok a tanúsítvány 
használatához és annak céljához nem 
tűnnek szükségesnek és azt a kérelmező 
kéri, valamint ha azokról az 
alkalmazandó jog nem rendelkezik vagy 
azok nem relevánsak.

Or. de



PE441.200v02-00 52/64 PR\858633HU.doc

HU

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai öröklési tanúsítványt 
valamennyi tagállamban a törvény erejénél 
fogva elismerik, amennyiben bizonyítja a 
törvényes örökösök és a végrendeleti 
örökösök, illetve hagyományosok 
minőségét, a végrendeleti végrehajtók, 
illetve a vagyonkezelő harmadik 
személyek hatásköreit. 

1. A tanúsítványt valamennyi tagállamban 
a törvény erejénél fogva elismerik, 
amennyiben bizonyítja a törvényes örökösi
és a végrendeleti örökösi, illetve –
amennyiben arról az alkalmazandó jog 
rendelkezik – hagyományosi minőséget, a 
végrendeleti végrehajtók, illetve a 
vagyonkezelő harmadik személyek 
hatásköreit. 

Or. de

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tanúsítvány tartalma érvényességi 
időtartama alatt vélelmezhetően minden 
tagállamban megfelel a valóságnak. 
Vélelmezhető, hogy a tanúsítványban 
törvényes örökösként, végrendeleti 
örökösként, hagyományosként, 
végrendeleti végrehajtóként, illetve 
vagyonkezelőként megjelölt személy a 
tanúsítványban feltüntetett öröklési jog, 
illetve vagyonkezelői hatáskör jogosultja, 
és hogy az abban feltüntetettektől eltérő 
feltételek és korlátozások nem állnak fenn. 

2. A tanúsítvány tartalma érvényességi 
időtartama alatt vélelmezhetően minden 
tagállamban megfelel a valóságnak. 
Vélelmezhető, hogy a tanúsítványban 
törvényes örökösként, végrendeleti 
örökösként, hagyományosként, 
végrendeleti végrehajtóként, illetve 
vagyonkezelőként megjelölt személy e
minősége fennáll, vagy hogy e személy a 
tanúsítványból vagy az alkalmazandó 
jogból adódó vagyonkezelői hatáskör 
jogosultja, és hogy az ebből adódóaktól 
eltérő feltételek és korlátozások nem állnak 
fenn. 

Or. de
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Bármely olyan személy, aki kifizeti vagy 
átadja a javakat az ilyen cselekedetek 
végrehajtására a tanúsítvány alapján 
felhatalmazott jogosultnak, mentességben 
részesül, kivéve, ha tudomása van arról, 
hogy a tanúsítvány tartalma nem felel meg 
a valóságnak.

3. Bármely olyan személy, aki a 
tanúsítvány alapján felhatalmazott jogosult 
számára teljesít, mentességben részesül, 
kivéve, ha tudomása van arról, hogy a 
tanúsítvány tartalma nem felel meg a 
valóságnak.

Or. de

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Bármely olyan személy, aki megszerezte 
annak a jogosultnak a hagyatéki javait, 
akit a tanúsítványhoz mellékelt jegyzék 
alapján hatalmaztak fel a javakról való 
rendelkezésre, úgy tekintendő, hogy azokat 
olyan személytől szerezte meg, aki azokról 
rendelkezhet, kivéve, ha tudomása van 
arról, hogy a tanúsítvány tartalma nem felel 
meg a valóságnak.

4. Bármely olyan személy, aki megszerezte 
a tanúsítvány alapján jogosult hagyatéki 
javait, a (2) bekezdésnek megfelelően úgy 
tekintendő, hogy azokat olyan személytől 
szerezte meg, aki azokról rendelkezhet, 
kivéve, ha tudomása van arról, hogy a 
tanúsítvány tartalma nem felel meg a 
valóságnak.

Or. de
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Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tanúsítvány érvényes jogcímet képez 
az örökségszerzésnek a javak 
elhelyezkedése szerinti tagállam 
nyilvántartásaiba való átírásához, illetve 
bejegyzéséhez. Az átírás annak a 
tagállamnak a joga által megállapított 
szabályok szerint történik, amelynek 
felügyelete alatt a nyilvántartást vezetik, és 
az adott jogban előírt hatásokat 
eredményezi.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti. 

Or. de

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tanúsítvány eredeti példányát a 
kibocsátó bíróság őrzi, amely a kérelmező, 
illetve bármely, jogos érdekkel rendelkező 
személy számára egy vagy több hiteles 
másolatot állít ki. 

1. A tanúsítvány eredeti példányát a 
joghatósággal rendelkező kibocsátó szerv
őrzi, amely a kérelmező, illetve bármely, 
jogos érdekkel rendelkező személy 
számára egy vagy több hiteles másolatot 
állít ki. 

Or. de

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kiállított hiteles másolatok korlátozott 
ideig, három hónapig idézik elő a 42. 

2. A kiállított hiteles másolatok korlátozott 
ideig, hat hónapig idézik elő a 42. cikkben 
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cikkben meghatározott hatásokat. E 
határidő lejárta után a tanúsítvány 
jogosultjainak vagy más érdekelt 
személyeknek – öröklési jogaik 
érvényesítése érdekében – újabb hiteles 
másolatot kell kérelmezniük a kibocsátó 
bíróságtól.

meghatározott hatásokat. Indokolt esetben 
a joghatósággal rendelkező szerv 
hosszabb időtartamot is meghatározhat. A 
kiállított hiteles másolaton fel kell tüntetni 
azt az időpontot, amelytől kezdve az nem 
rendelkezik joghatásokkal. E határidő 
lejárta után szükség esetén újabb hiteles 
másolatot kell kérelmezni.

Or. de

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tanúsítvány egy érdekelt fél kibocsátó 
bírósághoz intézett kérelmére, vagy az 
említett hatóság hivatalos kérelmére a 
következőkre ad lehetőséget:

3. A tanúsítvány egy érdekelt fél 
joghatósággal rendelkező szervhez intézett 
kérelmére, vagy a joghatósággal 
rendelkező hatóság hivatalos kérelmére a 
következőkre ad lehetőséget:

Or. de

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tanúsítvány valóságnak való 
megfelelésének kifogásolása esetén a 
hatásainak felfüggesztésére vonatkozó 
széljegyzetre;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti. 

Or. de
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Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben megállapítást nyer, hogy az 
európai öröklési tanúsítvány nem felel meg 
a valóságnak, a megsemmisítésére.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti. 

Or. de

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kibocsátó bíróság a tanúsítvány 
eredeti példányán széljegyzetként tünteti 
fel annak helyesbítését, hatásainak 
felfüggesztését, illetve megsemmisítését, és 
erről értesíti a kérelmező(ke)t. 

A joghatósággal rendelkező kibocsátó 
szerv a tanúsítvány eredeti példányán 
széljegyzetként tünteti fel annak 
helyesbítését, hatásainak felfüggesztését, 
illetve megsemmisítését, és erről értesíti a 
kérelmező(ke)t. 

Or. de

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 38. és a 41. cikkben előírt 
formanyomtatványok bármely 
módosításának elfogadására a 48. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kerül sor.

A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el a 38. cikk (1) bekezdésében és 
a 41. cikkben előírt formanyomtatványok 
bármely módosításának hatályba léptetése 
céljából. Ezen végrehajtási aktusokat a 48. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottságot a 44/2001/EK rendelet 75. 
cikkével létrehozott bizottság segíti.

1. A Bizottságot a 44/2001/EK rendelet 75. 
cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a 
bizottság a …./2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottság.

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, az említett 
határozat 8. cikkében foglalt 
rendelkezések betartása mellett.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a …./2011/EU rendelet 4. cikkét
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben az elhunyt e rendelet 
alkalmazási időpontja előtt kijelölte az 

2. Amennyiben az örökhagyó e rendelet 
alkalmazási időpontja előtt – ideértve a 
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öröklésére alkalmazandó jogot, ez a 
kijelölés tekintendő érvényesnek, 
amennyiben eleget tesz a 17. cikkben 
meghatározott feltételeknek.

hatálybalépés előtti időszakot is – kijelölte 
az öröklésére alkalmazandó jogot, ez a 
kijelölés tekintendő érvényesnek, 
amennyiben eleget tesz a 17. cikkben 
meghatározott feltételeknek.

Or. de

Indokolás

A biztonság kedvéért és az esetleges félreértések elkerülése végett világossá kell tenni, hogy a 
szabályozás a rendelet hatálybalépése előtti időszakra is vonatkozik.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az öröklési szerződés felei 
a rendelet alkalmazási időpontja előtt 
kijelölték az említett szerződésre 
alkalmazandó jogot, ez a kijelölés 
tekintendő érvényesnek, amennyiben 
eleget tesz a 18. cikkben megállapított 
feltételeknek.

3. Amennyiben az öröklési szerződés 
részes felei a rendelet alkalmazási 
időpontja előtt – ideértve a hatálybalépés 
előtti időszakot is – kijelölték az említett 
szerződésre alkalmazandó jogot, ez a 
kijelölés tekintendő érvényesnek, 
amennyiben eleget tesz a 18. cikkben 
megállapított feltételeknek. 

Or. de

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A rendelet alkalmazási időpontját –
ideértve a hatálybalépés előtti időszakot is 
– megelőzően tett jogválasztás azon 
tagállamokban marad érvényes, 
amelyekben megtételének időpontjában 
érvényes volt. 

Or. de
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Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A rendelet alkalmazási időpontjának 
napját – ideértve a hatálybalépés előtti 
időszakot is – megelőzően érvénytelenül 
tett végintézkedés érvényes, amennyiben 
az e rendelet alkalmazásában érvényesnek 
tekinthető.

Or. de

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. Amennyiben egy, a rendelet 
alkalmazási időpontjának napját –
ideértve a hatálybalépés előtti időszakot is 
– megelőzően tett végintézkedést olyan 
állam joga szerint tettek, amelyet az 
örökhagyó e rendelet 17. cikke szerint 
választhatott volna, akkor az e jog 
választásának tekintendő.

Or. de

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. E rendelet alkalmazhatósága nem 
vonja magával azon végintézkedés 
érvénytelenségét, amely érvényes lett 
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volna, ha az öröklés annak megtétele 
idején következett volna be. Az 
érvényességet az a jog – ideértve a 
nemzetközi magánjogot – határozza meg, 
amelyik ebben az időpontban 
alkalmazandó lett volna.

Or. de

Indokolás

A rendelet alkalmazási időpontját megelőzően tett végrendeleti intézkedések a rendelet 
alkalmazása következtében nem válhatnak érvénytelenné, egyrészt mert a kiigazítások nem 
várhatók el, másrészt mert azok egyes esetekben a végrendelkezési képesség elvesztése miatt 
nem is lehetségesek.
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INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Az európai megoldás sarokkövei a bírósági joghatóságra és az alkalmazandó jogra vonatkozó 
egységes kapcsoló szabályok. A Bizottság javaslata szerint mindkettő esetében a szokásos 
tartózkodási hely az irányadó. Ehhez azonban feltétlenül hozzátartozik, hogy az 
örökhagyónak joga legyen származási országának jogát választani az öröklésre irányadó 
jognak, és hogy ilyen esetben az eljárást a származási ország egyik bíróságához lehessen 
utalni.

A javaslatot ennek fényében kell érékelni.

Minden megoldásnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Mindig le lehet írni olyan 
forgatókönyveket, amelyekben az eredmény nem minden tekintetben kielégítő. Ez a 
kérdéskör természetéből, annak összetettségéből, az élethelyzetek sokféleségéből és a 
különböző értékelések közötti célkonfliktusokból adódik. Ezért az értékelés során a kérdést 
összességében kell vizsgálni.

Mindezek alapján a Bizottság javaslatának alapvető elemei támogathatók. Lényegüket 
tekintve az Európai Parlament zöld könyvről szóló állásfoglalásával1 is összhangban állnak. A 
javaslat jogbiztonságot teremt, viszonylag világos és egyszerű, és a fő kérdések tekintetében 
az egyszerű állampolgárok számára is érthető. A javaslat elkerüli a hagyaték felosztását. A 
szokásos tartózkodási hely alapulvétele révén az illetékes bíróság rendszerint saját jogát tudja 
alkalmazni, harmadik országok állampolgáraival szemben is. Az örökhagyó szokásos 
tartózkodási helye legtöbbször egyben egybeesik érdekeltségi központjával.

Jogválasztás esetén az összehangolás a származási ország valamely bíróságához való utalás 
révén biztosítható.

Az új választási jog erősíti a polgárok autonómiáját. Azáltal, hogy az az állampolgárságra 
korlátozódik, megmarad az öröklési jog rendező funkciója és a hozzátartozók védelme, 
valamint messzemenően elkerülhetőek a kijátszások és a visszaélések. Az állampolgárság 
megbízható kapcsoló szabály. 

Ennek alapján rendelkezni lehet a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról.

A Bizottság javaslatának része továbbá az európai öröklési tanúsítvány létrehozása. Ez nem az 
öröklésről szóló végső, jogerős határozatot jelenti, hanem az öröklés igazolását. Célja, hogy 
határokon átnyúlóan igazolja a nyilvántartásokban szereplő bejegyzéseket, és a hagyatéki 
tárgyat megszerző személy védelme érdekében a jóhiszeműségen alapul. Ezáltal jelentős 
mértékben javulnak az öröklési ügyekkel kapcsolatos határokon átnyúló jogi és anyagi 
tranzakciók. 

                                               
1 Az Európai Parlament 2006. november 16-i állásfoglalása a Bizottságnak tett ajánlásokkal az öröklésről és 

végrendeletről (HL C 314. E, 2006.12.21., 342. o.).
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Összefoglalva az alábbiak állapíthatók meg:
Azon állampolgárok esetében, akiknek szokásos tartózkodási helye származási országukban 
található, semmilyen változás nem történik, amennyiben egész vagyonuk kizárólag ott 
található. Amennyiben származási országukon kívül rendelkeznek vagyonnal, különösen 
ingatlantulajdonnal, akkor erre is egységesen és külön végrendeleti rendelkezések nélkül a 
származási ország joga vonatkozik.

Amennyiben valamely állampolgár szokásos tartózkodási helye származási országán kívül 
található vagy azt származási országán kívülre kívánja helyezni, választhatja származási 
országának jogát. Ez kulcsfontosságú javulást jelent.

Emellett biztos alapot nyújt az öröklésjogi tanácsadók számára.

A bíróságok vagy illetékes hatóságok a jövőben rendszerint saját jogukat alkalmazhatják.

A határokon átnyúló öröklési ügyek lebonyolitása lényegesen leegyszerűsödik.

Azokra a polgárokra, akiknek szokásos tartózkodási helye származási országukon kívül volt, 
és nem választottak jogot, a jövőben haláluk esetén a tartózkodásuk szerinti állam öröklési 
joga alkalmazandó. Ez minden tagállam számára újdonság. Az aggodalmakra tekintettel meg 
kell jegyezni, hogy ez a jogi helyzet jelenleg is sok esetben előfordul, anélkül, hogy ennek a 
polgárok tudatában lennének.

Felvilágosító kampányok segítségével ezeket az aggodalmakat el lehet oszlatni. Minden 
megoldási javaslatnak vannak előnyei és hátrányai, és nem lehet egyszerre minden célnak 
megfelelni. Az előadó szerint a jelenlegi jogi helyzet – csakúgy, mint minden egyéb 
megoldási javaslat – sokkal több problémát vet fel, ezért a javasolt koncepciót kell előnyben 
részesíteni.

Bár a rendelet nem képes megoldani minden problémát, és nem szabályozhat minden 
részletet, a jelenlegi jogi helyzetet jelentős mértékben javítani fogja. A polgárok egyértelmű 
és biztos alapot kapnak hagyatékuk rendezéséhez. Emellett jobban tudnak élni a belső piacon 
meglévő jogaikkal. A jogi egyértelműség és a jogbiztonság az öröklési jog területén
különösen is központi jelentőségű. A rendelet ezeket megerősíti, hasznos a polgárok számára, 
és jelentős európai többletértéket jelent.

Elővigyázatosságból hangsúlyozni kell az alábbiakat:
1) Az alkalmazandó jog nem befolyásolja az örökösödési adó tekintetében alkalmazandó 
jogot. 
2) A rendelet csak a nemzetközi magánjogot szabályozza. Az anyagi öröklési jogot nem 
érinti.
3) Az Egyesült Királyság és Írország élt a kimaradás jogával.

A rendeletre irányuló javaslat jogalapja az EUMSZ 81. cikke.

II. Konkrét kérdések
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A javaslat alapvető elemeinek támogathatósága ellenére fennáll néhány komoly probléma, és 
szükség van korrekciókra és kiegészítésekre. Némelyiket közelebbről is meg kell vizsgálni.

A szokásos tartózkodási hely
A szokásos tartózkodási hely kulcsfontosságú fogalom a rendeletben. Joggal kap különös 
figyelmet és jogosan várják el annak minél egyértelműbb meghatározását. A kötelező 
feltételeket és/vagy időbeli korlátozásokat tartalmazó fogalommeghatározás nem veszi 
figyelembe az élethelyzetek sokféleségét. Ezáltal a meghatározás nem lesz megbízhatóbb, 
csak adott esetben folyamat elhúzódóbb. Halál esetén a lehető leghamarabb meg kell 
állapítani, hogy melyik bíróság rendelkezik joghatósággal. Ez jogosult és köteles a szokásos 
tartózkodási hely, valamint illetékessége megállapítására az adott konkrét esetre vonatkozóan, 
az egyik preambulumbekezdésben említett általános kritériumok alapján. Megjegyzendő 
továbbá, hogy csak kevés nemzeti jogrendben szerepel e fogalom törvényi meghatározása, és 
a tartási kötelezettségekről szóló európai rendelet és egy sor nemzetközi egyezmény sem 
tartalmazza annak definícióját.

A választás joga
A számos polgár, illetve állam számára újdonságot jelentő választási jog a javaslat egyik 
központi eleme. A favor testamenti elvének értelmében különböző egyértelműsítésekre és 
kiegészítésekre van szükség.

A tagállamok dologi és eljárási jogától való elkülönítés
A rendelet révén csak a tagállamok nemzetközi magánjoga kerül szabályozásra, az anyagi 
öröklési joga, illetve egyéb dologi és eljárási joga nem. Ennek ellenére adódnak kisebb 
beavatkozások és átfedések. Ennek oka a tagállamok öröklési jogi helyzetének, dologi 
jogának és hagyatéki eljárásának különbözősége.

A tagállamok dologi és eljárási jogát az előadó javaslata szerint amennyire csak lehetséges, 
érintetlenül kell hagyni. Az örökösöknek ebből adminisztratív többletterheik adódhatnak (lásd 
a 21. cikket). Az előadó ezért a biztonság kedvéért egy második javaslatot is tesz, amely 
véleménye szerint azt a minimumot tartalmazza, amelyről a nemzeti dologi és eljárási jogok 
befolyásolását elkerülendő rendelkezni kell. 

Az öröklési szerződés
Az öröklési szerződések a nemzetközi magánjogban különös problémát jelentenek, mivel azt 
egyes államok nem ismerik, sőt, akár el is utasítják. Világossá kell tenni, hogy az öröklésre 
irányadó jog és ezáltal például az öröklési szerződés egyes részes feleinek kötelesrészre való 
jogosultsága külön kerül meghatározásra a rendelet szerint, és a 18. cikk csak az öröklési 
szerződéssel kapcsolatos különös jogi kérdéseket érinti, aminek következtében a 18. cikk (4) 
cikkét törölni lehet.

A módosítások azon tagállamok számára is megfelelőek lehetnek, amelyek nem ismerik az 
öröklési szerződés intézményét.

Közrend
A közrend kikötése a nemzetközi magánjog elismert jogelve. A tagállamok közötti 
viszonyban a jogra vonatkozó közös meggyőződésekre és értékekre tekintettel nem kellene 
többé jelentőséget kapnia.
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Azon aggodalmak, melyek szerint ismét lehetőségek nyílnának a kötelesrészre való 
jogosultság alóli kibúvásra, alaptalanok. Ha különböző formában is, de szinte valamennyi 
tagállamban létezik a kötelesrészre való jogosultság. Ha az örökhagyó a származási 
országának jogát választotta, nincs ok a kijátszások miatti mérlegelésre. Ettől inkább lehetett 
volna tartani akkor, ha a választás joga a szokásos tartózkodási helyhez kapcsolódott volna. A 
jelenlegi javaslat szerint nem elegendő, hogy egy polgár szokásos tartózkodási helyét egy 
másik tagállamba helyezze át, hanem halálának időpontjában is ott kell lennie a szokásos 
tartózkodási helyének (noha nem kell feltétlenül ott meghalnia). Nem tűnik életszerűnek azt 
feltételezni, hogy jelentős számú ember erre figyelemmel áthelyezi lakhelyét azzal a 
szándékkal, hogy azt haláláig fenntartsa. Azok a polgárok, akik mindenképpen ki akarnak 
bújni e jogok alól, a hatályos jogszabályokban is lehetőséget találnak erre.

Közokiratok elismerése 
Az előadó támogatja a közokiratok elismerését azok szabad áramlása, valamint hitelességének 
és formális bizonyító erejének „elismerése” érdekében. Az „elismerés” fogalma azonban –
nemcsak a német nyelvben – félreértésekhez vezethet, mert nem önmagában véve egyértelmű, 
hanem az adott összefüggésben kell értelmezni.

Európai öröklési tanúsítvány
Az európai öröklési tanúsítványt a határokon átnyúló ügyekre kell korlátozni. Kiállítására 
minden hagyatéki ügyekkel foglalkozó szervnek – bíróságoknak, hatóságoknak, 
közjegyzőknek és egyéb szerveknek – hatáskörrel kell rendelkeznie. Ezeket a szerveket azon 
tagállamoknak kell kijelölniük, amelyek joghatósága a II. fejezet szerint megalapozott.


