
HAMVAKAT TARTALMAZÓ URNÁT BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Befogadó egyházi szervezet neve: Tiszaroffi Református Egyházközség 

székhelye: 5234 Tiszaroff, Hősök tere 16.    

képviseli: ………………….. gondnok, ……………… református lelkipásztor, a továbbiakban: Befogadó)  

1. Befogadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonában áll az 5234 Tiszaroff (település) ………….. hrsz. alatt 

felvett, ………… m2 területű, kivett temető ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).  

2. A temetői ingatlan használaton kívüli, nem üzemelő református temető, mivel azt az Egyházközség 

kegyeleti emlékparkká-temetővé kívánja alakítani, azonban az ott eltemetettek hozzátartozóinak a hamvait 

tartalmazó urnák elhelyezésére kegyeleti okból kifolyólag lehetőség van.  

3. Befogadó nyilatkozza, ………………….. kérelmező által közölt adatok alapján, hogy a 2. pontban írtak 

szerint befogadja annak az elhalt személynek a hamvait tartalmazó urnát, akinek azonosító adatai a 

következők:  

Elhalálozásának idején a neve:  

Születési neve: Születési helye, ideje:   

Anyja neve:  

Legutolsó lakóhelyének címe:   

Elhalálozásának időpontja:  

Az urna hamvasztóüzemi sorszáma:  

4. A hamvakat tartalmazó urna elhelyezésének helye: Tiszaroffi (nem üzemelő) Református Temető 5234 

Tiszaroff, ……………... hrsz. 

A sírhely parcella(tábla)száma:  

A sírhely száma:   

A sírhely (urnafülke) jellege: kettes, …………………….…sírhely. (Beírandó, ha az elhelyezési helyet 

azonosító további, vagy más adat is van, vagy más megnevezésű az elhelyezési hely pl. urnasírbolt).  

5. Ezt a nyilatkozatot – …………….. kérelmére és általa a szükséges okiratok [halotti anyakönyvi kivonat, 

szem. (azonosító) ig./útlevél] bemutatása alapján - annak a 3. pontban írt elhalt személy eltemetésére köteles 

személynek adtam ki a ………………………………..(temetkezési szolgáltatást végző cég neve és 

székhelye) való felhasználásra.  

Az eltemetésre kötelezett személy, akinek azonosító adatai a következők:  

Neve/cégneve:  

Természetes személy esetében születési neve:  

Lakóhelyének/tartózkodási helyének címe/székhelye: 

Szem. (azonosító) ig. száma/útlevelének száma/nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám):  

A kérelmet benyújtó nyilatkozik arról, hogy az itt hivatkozott sírhelybe ……………..évvel 

ezelőtt…………….. (eltemetett neve) volt temetve utoljára. 

Ez a nyilatkozat kettő eredeti példányban készült. Egy példányt az eltemetésére köteles személy átvett, egy 

példány a Befogadó irattára került.  

Dátum: ……………., ……év ………. hónap ………... nap  

 

A Tiszaroffi Református Egyházközség, mint Befogadó képviseletében:  

………...…………………………  

         

    aláíró neve, beosztása/tisztsége  

 

Jelen nyilatkozat egy példányát ….…...év……..hó….… napján átvettem:  

………...………………………… 

                                                                                               az elhunyt eltemetésére köteles személy aláírása
1
 

                                                           
1
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek! Kifejezetten 

megismertem, és megértettem a Tiszaroffi Református Egyházközség hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát! 


