2. számú melléklet
Hozzátartozói beleegyező nyilatkozat holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából
történő felhasználásához
Alulírott ____________________ születtem ____ év___________ hónapjának ______
napján (édesanyám neve: __________________________; szem. ig. számom:
____________________; lakcímem: ___________________________________________)
(a továbbiakban: Felajánló) jelen okiratban befolyástól mentesen, belátási képességem teljes
birtokában az alábbi nyilatkozatot teszem.
Néhai __________________________ (születési név: ________________ ), anyja neve
______________, született _____________________, szig. szám: ____________________
hozzátartozóm volt, a rokonsági fok megnevezése:________________________________.
Kijelentem, hogy néhainak én vagyok a temetésre kötelezett hozzátartozója.
Néhai ___________-én elhalálozott.
Kijelentem, hogy nem bírok arról tudomással, hogy néhai életében tiltakozó nyilatkozatot tett
a holtteste anatómiai oktatási és kutatási célú felhasználása vonatkozásában.
Az Eütv. 222.§ (2) bekezdés b) pontja alapján beleegyezésemet adom néhai holttestének
anatómiai oktatás és kutatás céljára történő felhasználásához a
-

Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében
(1094 Budapest, Tűzoltó utca 58., a továbbiakban együtt: Intézetek)

Felajánlásom célja a tudomány, különösen az orvostudomány fejlődésének támogatása, az
oktatás, tudományos kutatás és gyógyítás segítése.
Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy a beleegyezésemet nem anyagi előnyszerzés
célzatával teszem.
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem és elfogadom, hogy
o
o
o
o

o
o

jelen nyilatkozatom visszavonására nincs lehetőség.
az Intézetek a néhai holttestét az oktatás és kutatás sajátosságaiból adódóan 2-3
évnél hosszabb ideig is, akár évtizedekig megtarthatják.
a holttest az egyetemi anatómiai oktatás és kutatás sajátosságaiból és a tárolás
időtartamából adódóan a hozzátartozók számára azonosíthatatlanná válhat.
a hamvakat az Intézetek az Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.)
Szóróparcellájában megemlékezési szertartás keretében helyeztetik végső
nyugalomra, s ennek költségei teljes egészében a Semmelweis Egyetemet terhelik.
nem tartok igényt a hamvak kiadására és arra, hogy az Intézetek a hamvasztás utáni
szórás helyéről és időpontjáról értesítsenek.
amennyiben néhai holtteste anatómiai oktatás és kutatás céljára alkalmatlan, az
Intézetek jogosultak beleegyezésem ellenére a holttestet visszautasítani, valamint az
Intézetek belső szervezési okból is jogosultak a holttestet külön indokolás nélkül
visszautasítani. Ezekben az esetekben a hűtés, halottszállítás illetve temetés
költségei engem terhelnek, kivéve, ha köztemetésre kerül sor.

A fentieket megértettem és elfogadom. A feltett kérdéseimre ______________, az Intézetek
munkatársától kielégítő válaszokat kaptam. További kérdésem nincs.
Jelen nyilatkozatból egy-egy eredeti példányt
-

a nyilatkozatot tevő,
az Intézetek

őriznek meg.
Kelt: ………………………..-en, 20…. . év ……………………… hónap ……… . napján

……………………………………………………………
nyilatkozattévő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
lakcím:
szig.sz.:
aláírás:

Név:
lakcím:
szig.sz.:
aláírás:

