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Iktatószám: 

1. Alulírott 

név:  

anyja neve:  

születési hely és idő:  

állandó lakcím:  

telefonszám:  

kijelentem, hogy a Pécsi Köztemető 

……. parcella  ….. sor  …… számú …… személyes sírhely/kripta (továbbiakban: temetési hely) újraváltására 

jogosult vagyok, mint* 

 aki a temetkezési helyet korábban megváltotta 

 az elhalt eltemettetője 

 a sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlójának örököseként, mint …….………….……………. (rokonsági fok). 

VAGY 

 A sírhelyben nyugvó(k) egyenes ági / oldalági leszármazottja vagyok, azaz 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Amennyiben érvényben lévő sírhely használati idejét nem az azt korábban megváltó személy kívánja 

meghosszabbítani, úgy  a sírhely felett rendelkező(k) lemondó nyilatkozatának csatolása kötelező! 
 

A temetési helyen az alábbi személy(ek) nyugszanak**:  

Főkönyvi szám Név Született Elhunyt Temetés módja (koporsó/urna) 

     

     
**amennyiben a sírhelyen a 145/1999. (X.1.) Korm. r. 19.§ (5) bek. alapján újra betemetés során a korábban betemetettek mélyebbre helyezésére került sor, 

úgy a mélyebbre helyezett elhunytak adatait a jelen nyilatkozat nem tartalmazza. 

Fentiek alapján az 1. pont szerinti temetési helyet ……………- ig újraváltom. 
 

2. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy: 

 az újraváltás sorrendjében közelebb álló személy nincs 

 az újraváltás sorrendjében van közelebb, vagy velem azonos sorban álló személy, aki(k) az újraváltás 

vonatkozásában hozzájárult(ak), hogy a temetési hely felett a jogszabályban biztosított jogokat gyakoroljam. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomért az egyéb jogosultak felé teljes felelősséggel tartozom, az esetleges 

későbbi vitás ügyekben a helytállást teljeskörűen vállalom.  Az egyéb jogosultaktól az újraváltási jog gyakorlásáról 

való lemondó nyilatkozatot  о csatolok о nem csatolok 

 

Tudomásul veszem, hogy a Pécsi Köztemetőre vonatkozó szabályokat Pécs MJV 42/2005. (XI.29.) sz. 

önkormányzati rendelete és a temető szabályzatai (A temető egységes arculatáról, A temetőben ültethető 

növényekről) tartalmazzák, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom. A vonatkozó szabályozások elérhetőek 

a Pécsi Köztemető, illetve az üzemeltető BIOKOM Nonprofit Kft. weboldalán.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatás következményeiért erkölcsi és jogi felelősséggel tartozom. 
 

Pécs, 20………. év ………………….. hónap …………….. nap 
 
 

aláírás 

Jelen nyilatkozatot a mai napon átvettem: 

Pécs, 20………. év ………………….. hónap …………….. nap 
 

 

BIOKOM Nonprofit Kft. – Pécsi Köztemető 
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*Az elhalt temetkezési helyének megváltására a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

alapján alábbiak az irányadók: 

22.§ (1) A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a 40/I. 

§ (5) bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével – az rendelkezik, 

aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési 

jog kizárólag együttesen gyakorolható. 

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés 

rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát jogszabály határozza meg, amely hamvasztásos temetés 

esetében nem lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján (7:55§-7:66.§) a törvényes öröklés rendje: 

A törvényben meghatározott sorrend kivételt nem engedő, szigorú rangsor: a törvényi sorrendben előbb álló 

örökösként mindig megelőzi a mögötte állókat: 

o az örökhagyó leszármazói: leszármazási fokok szerint fejenként egyenlő arányban; előbb a gyermekek, 

majd az unokák, stb. az ún. képviselet vagy helyettesítés elve szerint; 

o az örökhagyó házastársa 

- leszármazók mellett holtig tartó haszonélvezeti jogot az örökhagyóval közösen lakott lakáson, ahhoz 

tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon és állagörökösként egy gyermekrészt, 

- leszármazók hiányában ő örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást, ahhoz tartozó berendezési és 

felszerelési tárgyakat, továbbá a – szülőkkel osztozva – a hagyaték többi részének felét, szülő hiányában az 

egész hagyatékot  

o leszármazók hiányában a szülők a házastárs mellett 

-  a házastárssal osztozva fejenként egyenlő arányban öröklik a hagyaték felét (kiv. közösen lakott lakás, 

esetleges ági vagyon), 

- a kieső szülő helyén a másik szülő és a házastárs fejenként egyenlő arányban, 

o leszármazók és a házastárs hiányában az örökhagyó felmenői, illetve oldalrokonai;  

- szülők, illetve szülői leszármazók, ez utóbbiak helyettesítés elve szerint; 

- nagyszülők, illetve nagyszülői leszármazók, ez utóbbiak helyettesítés elve szerint; 

- dédszülők, illetve dédszülői leszármazók, ez utóbbiak helyettesítés elve szerint; 

- távolabbi felmenők; 

- valamennyi fenti személy hiányában végső soron az állam. 

 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 

az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. 

Oldalágon rokonok azok a nem egyenesági rokonok, akiknek legalább egy közös felmenő rokonuk van. 

 

 


