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Ügyiratszám:  F……………………………………………….  

  
I. Az örökhagyó adatai  

Neve:  
  

  

Születési neve:  
  

  

Születési helye és ideje (év, hó, nap):  
  

  

Anyja születési neve:  
  

  

Utolsó belföldi lakcíme:  
  

  

Elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap):  
  

  

  
II. Közeli hozzátartozó adatai  
  

Neve:  
  

  

Születési helye és ideje (év, hó, nap):  
  

  

Anyja születési neve:  
  

  

Levelezési címe:  
  

  

  
III. Nyilatkozat közeli hozzátartozói viszonyról  
  
Alulírott nyilatkozom, hogy köztem és az I. pontban megjelölt örökhagyó között közeli hozzátartozói 
viszony áll fenn.  

  
Az I. pontban megjelölt örökhagyóval az alábbi közeli hozzátartozói viszonyban állok1:  
  □ házastárs;  □ bejegyzett élettárs;  
  □ egyeneságbeli rokon;  □ testvér;  
  □ örökbefogadott gyermek;  □ örökbefogadó szülő;  
  □ mostohagyermek;  □ mostohaszülő;  
  □ nevelt gyermek;  □ nevelőszülő  

  

  

 
1 Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá.  
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IV. Mellékletek  

A nyilatkozathoz mellékelni kell a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolati 
példányát, illetve az örökhagyó halálának tényét igazoló halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.  

Anyakönyvi kivonat:   

a) házassági anyakönyvi kivonat   

(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti 

házastársi viszony igazolására, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt)  

(a mostohaszülő és szülő házasságának igazolására mostohagyermek és mostohaszülő 

közötti hozzátartozói viszony esetén, feltéve, hogy a házasság az elhalálozás előtt fennállt) b) 

születési anyakönyvi kivonat  

(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti 

egyeneságbeli rokonság igazolására)  

(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti 

testvéri kapcsolat igazolására)  

c) bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat  

(bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen 

jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, 

hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni)  

(az I. pontban megjelölt örökhagyó és a II. pontban megjelölt közeli hozzátartozó közötti 

bejegyezett élettársi viszony igazolására, feltéve, hogy a bejegyezett élettársi kapcsolat az 

elhalálozás előtt fennállt)  

Jogerős gyámhatósági határozat:  

(a gyermek örökbefogadásának igazolására az örökbefogadott gyermek és örökbefogadó 

szülő közötti hozzátartozói viszony esetén)  

(nevelőszülő kihelyezésének igazolására a nevelt gyermek és nevelőszülő közötti 
hozzátartozói viszony esetén)  

  

V. Nyilatkozat személyes adat kezeléséről  
  

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban feltüntetett 

adataim a valóságnak megfelelnek.  

  
Kelt, ……………….……………., 202…… év ……………….………. hó …… napján  

………………………………………… 

Nyilatkozó közeli hozzátartozó aláírása  
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Tanúk közreműködése kötelező, amennyiben nem az EOS Faktor Zrt. ügyintézője 

előtt történik a nyomtatvány aláírása! Előttük, mint tanúk előtt:  

Név:  Név:  

Cím:  Cím:  

Aláírás:  Aláírás:  

  
  

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (EOS Faktor Zrt. tölti ki):  
  

További ügyintézésre átvettem:      

Dátum:  Ügyintéző neve és aláírása  

  

  



KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI NYILATKOZAT   

A 2013. ÉVI CCXXXVII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: HPT.) 164. § Y) PONTJA SZERINTI    

- BANKTITOK SÉRELMÉT NEM JELENTŐ – ADATSZOLGÁLTATÁS ÉRDEKÉBEN  
  
 

  
Hatályos: 2022.09.28. napjától  

EOS. Changing finances for the better.  
   

  

  
  

Adatkezelési tájékoztató  
  

Jelen tájékoztatót az EOS Faktor Zrt. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és 
Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglaltaknak 
megfelelően bocsátja rendelkezésre.  

Az adatkezelő neve és elérhetősége: EOS Faktor Zrt. (Székhely: 1132 Budapest, Váci út 30, Cg. 01-10-045904, Nyilvántartja: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 14220438-2-41). Az adatkezelő telefonszáma: +36-1-887-9000; e-mail címe: 
ugyfelszolgalat@eos-hungary.hu, webcíme: https://hu.eos-solutions.com/  

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: e-mail címe: adatvedelmifelelos@eos-hungary.hu, címe: 1132 Budapest, Váci út 30.  

   Közeli hozzátartozó neve/születési 
helye és ideje/anyja neve/levelezési 
címe  

Közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására 
szolgáló okirat és  
másolatának kezelése  

Adatkezelés célja:  Adatátadás és információszolgáltatás 
biztosítása a közeli hozzátartozó részére  

  

Közeli  hozzátartozó 
személyazonosságának, az általa megadott 
adatok hitelességének és helyességének 
ellenőrzése   

Adatkezelés jogalapja:  Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pont; Hpt. 164.§ (y) 
pontja)  

A Társaság azon jogos érdeke, hogy 
banktitok őrzési kötelezettségének 
megfeleljen, és e célból a Hpt. 164. § (y) pont 
szerinti adatszolgáltatás jogosultjának a 
személyazonosságát ellenőrizze (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja)  

Adatkezelés időtartama:  A követeléskezelési tevékenység 
megszűnésétől számított legfeljebb 5 
évig (Ptk. 6:22.§).  

A Társaság válasziratának kiküldésével 
egyidejűleg, azaz legkésőbb a közeli 
hozzátartozói minőség megállapítását, illetve 
annak nyomán tett intézkedéseket követően, 
az intézkedésre okot adó megkeresés 
beérkezésétől számított 30 napon belül 
megsemmisíti a közokirat másolatát, eredeti 
rendelkezésre bocsátása esetén annak 
visszaküldéséről nyomban intézkedik.    

Címzettek lehetnek: adatfeldolgozó, bíróság, hatóság  

Automatizált döntéshozatal folyamatban van-e, ideértve a 
profilalkotást, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár  

Nincs folyamatban  

Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez történik-e 
adattovábbítás, illetve az adattovábbításra vonatkozóan 
érvényesülnek-e megfelelő garanciák, és ha igen, melyek ezek  

Nem végzünk ilyen adattovábbítást  

 Ön jogosult arra, hogy a Társaság és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt 
személyes adatai vonatkozásában az alábbi érintetti jogokat gyakorolja:  

Érintetti jog neve  Pontos helye  Tartalma  

Hozzáféréshez való jog  GDPR 15. cikk  Ön jogosult arra, hogy a kérelme alapján tudomással bírjon arról, 
ha személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, 
akkor hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz.  

Helyesbítéshez való jog  GDPR 16. cikk  Ön jogosult arra, hogy kérelmére a hiányos személyes adatait 
kiegészítsék, pontatlan személyes adatait helyesbítsék.  

Törléshez való jog  GDPR 17. cikk  Ön jogosult arra, hogy kérelmére törlésre kerüljenek az Önre 
vonatkozó személyes adatok, amennyiben a GDPR hivatkozott 
cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.  
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Korlátozáshoz való jog  GDPR 18. cikk  Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak korlátozását, 
amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek 
valamelyike fennáll.  

Tiltakozáshoz való jog  GDPR 21. cikk  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) és f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az 
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  

Hatósági jogorvoslathoz való 
jog**  

GDPR 77. cikk  Ön jogosult arra, hogy egyéb közigazgatási vagy bírósági 
jogorvoslat sérelme nélkül panaszt tegyen a NAIH-nál (Nemzeti  
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – a továbbiakban: 
Adatvédelmi hatóság), ha az Önre vonatkozó személyes adatok 
kezelése megsérti a GDPR-t.  

Bírósági jogorvoslathoz való 
jog  

GDPR 79. cikk  Ön jogosult a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági 
útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül a 
hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették a GDPR szerinti jogait.  

  
**Az Adatvédelmi hatóság elérhetősége:  

Adatvédelmi hatóság címe  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Adatvédelmi hatóság levelezési címe  1363 Budapest, Pf.: 9.  

Adatvédelmi hatóság telefonszáma  +36 1 391-1400  

Adatvédelmi hatóság fax száma  +36 1 391-1410  

Adatvédelmi hatóság e-mail címe  ugyfelszolgalat@naih.hu  

Adatvédelmi hatóság weboldala  http://naih.hu  

 
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, azonban 

erről a tényről, és a késedelem okairól tájékoztatjuk Önt a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül.  

A Társaságunk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatos további információkat – ideértve különösen az érintetti jogok 

érvényesítésével kapcsolatos lehetőségeket - Társaságunk honlapján bocsátjuk rendelkezésére: https://hu.eos-solutions.com/. 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, illetve érintetti kérelmét benyújthatja postai úton a 1438 Budapest, Pf. 400 levelezési címen 

vagy elektronikus formában az adatvedelmifelelos@eos-hungary.hu email címen, valamint kérelmét személyesen is 

előterjesztheti a Társaságunk székhelyén (1132 Budapest Váci út 30.) található Ügyfélszolgálaton.  

  


