
Örökséget visszautasító nyilatkozat 
Alulírott: 

név:  .......................................................................  

születéskori név:  ....................................................  

anyja neve:  .............................................................  

születési hely és idő:  ...............................................  

személyi igazolvány száma:  ......................................  

lakcím:  ...............................................................................  szám alatti lakos 
ítélőképességem teljes birtokában, minden befolyástól mentesen, a hagyatéki leltár 
adatainak ismeretében, kellő megfontolás után kijelentem, hogy a néhai 

A(z) …… év …… hónap …… napján elhunyt 

néhai név:  .......................................................  

lakcím:  ......................................................................................................  

anyja neve:  .............................................. , örökhagyó utáni öröklést a köteles-
részi igényre és az esetleges póthagyatékra is kiterjedően ezennel visszautasí-
tom, tudomással bírok arról, hogy fent nevezett örökhagyó utáni öröklésből kies-
tem. 

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatot szabad akaratomból tettem, arra sem 
jogellenes fenyegetés vagy befolyásolás nem indított. 
Kijelentem, hogy 1nincs leszármazóm/Kijelentem, hogy …. nagykorú és …. kiskorú 
gyermekem van. 
Gyermekek felsorolása: (születési név:*, születési hely*, *év, *hó, *nap, anyja neve:* (pontos lakcím:)) 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

Kelt: ........................... , .......... év .....  hónap ..... nap 
 
  .........................................  
 aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. ........................................... 2. ............................................... 
név név 

............................................ ............................................. 
aláírás aláírás 

................................................... ....................................................... 
lakcím lakcím 

................................................. ..................................................... 
személyi igazolvány száma személyi igazolvány száma 

                                       
1 a megfelelőt kérem aláhúzni és vagy kitölteni 



Tájékoztató az öröklés visszautasításáról 
 

A közjegyző tájékoztatja a felet arról, hogy a visszautasító nyilatkozat nincs formához kötve, 
viszont tartalmaznia kell a nyilatkozó személy adatait, az örökhagyó személyi adatait, a nyi-
latkozó személy esetleges leszármazóinak adatait és a visszautasításról szóló egyértelmű kije-
lentést. 
A visszautasító nyilatkozat nem vonható vissza, ennek következtében a nyilatkozó személy a 
fent nevezett örökhagyó utáni öröklésből véglegesen kiesik, és a kiesése következtében az 
örökrészét a gyermeke, az unokája, vagy végső esetben a Magyar Állam örökli. Ha a kiesett 
személynek van nagykorú gyermeke, aki nem kíván örökölni, akkor neki is külön visszautasító 
nyilatkozatot kell tennie. A kiskorú gyermek a szülei útján nyilatkozik. 
Amennyiben kiskorú gyermeknek kell nyilatkoznia, úgy a kiskorú gyermek az öröklést vissza-
utasító nyilatkozatot csak a szülői felügyeleti jogot gyakorló egyedül nevelő szülője, vagy 
egyébként mindkét szülője útján teheti meg úgy, hogy a szülő(k)nek nyilatkozniuk kell arról is, 
hogy miként gyakorolják a szülői felügyeleti jogot. A kiskorú gyermek nevében tett visszauta-
sító nyilatkozatot a kiskorú gyermek lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnak is jóvá kell 
hagynia, ezért a szülőknek a kiskorúak nevében tett nyilatkozatot a megállapított leltárada-
tokkal együtt – gyámhivatali jóváhagyása végett – be kell nyújtaniuk a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes gyámhivatalhoz, amely azt elbírálja. 
A külföldön tartózkodó személy csak az adott országban működő magyar konzul előtt tehet 
érvényesen örökséget visszautasító nyilatkozatot úgy, hogy a saját szövegezésű nyilatkozatát a 
konzul jelenlétében aláírja. 
A nyilatkozatokat a feleknek el kell jutatniuk a közjegyzőhöz.  



Örökséget visszautasító nyilatkozat 
kiskorú helyett 

Alulírottak: 
név:  ....................................................  név: ....................................................  

anyja neve:  ..........................................  anyja neve: ..........................................  

születési hely és idő:  ............................  születési hely és idő: ............................ . 

személyi igazolvány száma:  ...................  személyi igazolvány száma:....................   

lakcím:  ...........................................................................  szám alatti lakosok 
mint szülői felügyeletet gyakorló szülők, a kiskorú gyermekünk, 

 név:  ...................................................  anyja neve:  ..........................................  

születési hely és idő:  .................................... 

lakcím:  ...........................................................................  szám alatti lakos, ne-
vében kijelentjük, hogy kiskorú gyermekünk a folyamatban lévő  

A(z) …… év …… hónap …… napján elhunyt néhai név:  .............................................  

 anyja neve:  .................................  lakcím:  ..........................................................  
 örökhagyó utáni öröklést a kötelesrészi igényre és az esetleges póthagyatékra is ki-
terjedően ezennel visszautasítja, tudomással bírunk arról, hogy fent nevezett örökha-
gyó utáni öröklésből kiskorú gyermekünk kiesett. Kijelentem/jük, hogy fent nevezett   
nevű kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jogot   szülő gyakorolja. 
 Kijelentem/jük, hogy  ..........................................  szülő felügyeleti joga szünetel / 
megszűnt az alábbi ok(ok) következtében:  elhalálozás,  bontóítélet, szülői felügyele-
ti jog határozattal történő megszüntetése.* 
Mellékelve: halotti anyakönyvi kivonat/bontóítélet hiteles másolata/hatósági határozat* 
 
Kelt:  ........................... ,  .......... év  ..... hónap  ...... nap 

nyilatkozó kk. örökös szüleinek aláírása: 

szülő 1.:  ..........................................   szülő 2.:  ....................................  
 aláírás aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 1.  ..............................................  2.  .............................................  
 név név 

  ..............................................   .................................................  
 aláírás aláírás 

  ..........................................................   ..........................................................  
 lakcím lakcím 

  .......................................................   .......................................................  
 személyi igazolvány száma személyi igazolvány száma 

*megfelelőt aláhúzni vagy bejelölni 


