
NYILATKOZAT 
 

Temetési hely VÁLTÁSI / ÚJRAVÁLTÁSI* szándékról 
 
Alulírott …………………………………..……………….. (leánykori név: ………………………….…………………., 
szül.: ………………………………..  ………. év …… hó …… nap, szem. ig szám: ……………………………………, 
lakik: ………………………….………………………………….., tel.szám.:……………………) jelen okirat aláírásával 
egyidejőleg  nyilatkozom, hogy a …………………………………………. város …………………………… temetı 
………….. parcella ………sor …… számú …... személyes sírhelyt/kriptát* (továbbiakban: temetési hely) ……….. -ig 
újraváltom . 
 
A temetési helyen az alábbi személyek nyugszanak: 

Név (leánykori is) Született Elhunyt  
Temetés módja 
Koporsó/urna* 

Temetés mélysége (cm) 

Utolsó megváltó és a 
megváltás ideje** 

     

     

     

     

     

     

 
Kijelentem, hogy a sírban fekvı elhunytak legközelebbi/egyik* hozzátartozója vagyok. Rokonsági fok: ……………....... 
(Amennyiben több legközelebbi hozzátartozó van, azok száma …………., rokonsági foka: …………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………….….……….) 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az újraváltás vonatkozásában az 1999. évi XLIII. törvény         
22.§*** szerint elsıbbséget élvezve és többi legközelebbi hozzátartozó bizalmát bírva cselekszem. Ha késıbbiekben 
bármiféle nézeteltérés merülne fel a többi közeli hozzátartozó részérıl, a helytállást mindenféle tekintetben vállalom. 
 
Dátum: ……………………………………. 
 
 ……………………………………………… 
 Aláírás 
 

Alulírott, mint a temetési helyen nyugvó/ók közeli hozzátartozója nyilatkozom/zuk, hogy a 1999. évi XLIII. törvény  
22.§*** szerint a temetési hely újraváltásának jogáról lemondok/dunk. Egyben hozzájárulok/lunk , hogy az 
Újraváltó a temetési hely felett a törvényben biztosított jogait gyakorolja. Kijelentjük, hogy más közeli hozzátartozója a 
temetési helyen nyugvóknak nincs. 
 

Hozzátartozók: 
 

1. Neve: …..……..….………………..….………..…     2.   Neve: ...…………….…..…………….……..……... 
Lakcíme: …..…….…….…………….…………....     Lakcíme: .……………..………….....……..………. 
…………………………...………....…………..…     …………..……………….………....……..……….. 

 Szem. ig. szám.: ………..………………..…..........     Szem. ig. szám.: ………..………….………..……... 
      Hozzátartozói minıség.: ………..………………..     Hozzátartozói minıség.: ………..……………..…... 
 
3.   Neve: …..……..….………………..……………..     4.  Neve: ...…………….…..………………………..… 

Lakcíme: …..…….…….………………….……....    Lakcíme: .……………..…………....…………..….. 
…………………………...………………………..    …………..……………….………....………………. 

      Szem. ig. szám.: ………..……………….…..........    Szem. ig. szám.: ………..…………….……………. 
      Hozzátartozói minıség.: ………..………………..    Hozzátartozói minıség.: ………..……………….… 
 

 

Dátum. ……………………………                         Tanúk: 
 

1. Neve: …..……..….………………..………………     2.  Neve: ...…………….…..……….………………… 
Lakcíme: …..…….…….………………….……….    Lakcíme: .……………..………….....…………….. 
…………………………...……………..………....    …………..……………….………....……………… 

 Szem. ig. szám.: ………..……………….…...........    Szem. ig. szám.: ………..……………….………… 
 

*       Értelmezés szerint aláhúzni. 
**     A megváltás idejét ( befizetési) igazolni kell!  
***   Az 1999. évi XLIII. törvény 22 § 
(1) A temetkezési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely kivételével – az rendelkezik, aki megváltotta. 
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhetı személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 
(3)   A temetkezési hely újraváltásában elsıbbséget élvez az eltemettetı, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következı közeli hozzátartozója. 
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog idıtartamát jogszabály határozza meg, amely hamvasztásos temetés esetében nem lehet kevesebb 10 

évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél. 
 
   Temetıgondnok átvette: …………………………………………..      Dátum: ……………………………………………….. 


