
 

  
 

 
 

   M E G R E N D E L É S - síremlék (sírkő), 
      sírjel tevékenység dokumentációja    

 

BTI TEMETKEZÉSI DIVÍZIÓ         Olvashatóan, vagy nyomtatott betűkkel kérjük 

        kitölteni és mindkét oldalon aláírni! 
 

 
 

Kelt: ………………………………………,  20……... ……………………………………  ….......         

  

vállalkozó aláírása megrendelő / rendelkező aláírása 

 

Vállalkozó neve:         Bélyegzője:     

 

Vonalkód helye 

 

Megrendelő:  telefon:  

Címe:  

 

 

TEMETŐ:   sírhely szám: 

ELHUNYT 
neve: - Sírfelirat    

 temetés éve: 

Sírhely mérete, 

típusa: 

 egyes  dupla   gyermek  kripta  urnasír  urnakripta  urnafülke  sírhant  

 egyéb:  

Síremlék 
anyaga: 

 márvány  gránit  műkő  mészkő  fém  fa  

 egyéb:  

MUNKA jellege: 

 tisztítás / felújítás   vésés / betűvésés   állítás   temetéshez kapcsolódó bontás  

 visszaállítás  kiszállítás nélküli bontás  elem csere  elem pótlása  murvázás  

 egyéb:  

MUNKA tárgya: 
 emlékkő   lépcső   fedlap /zárólap   keret   kereszt   névtábla /felirat   sírhant  

 váza  virágtartó  mécsestartó  szobor  egyéb:  

Rögzítés módja:  csapolás  ragasztás  egyéb: .......................................................................................... 
 

Bontás 

esetén: 

 Kiszállításra kerül  Részben kiszállításra kerül  Temetőben marad 

Kiszállítás időpontja:  év  hó  nap 

Engedély (kiviteli) száma (Temető tölti ki!):  

VÁZLATRAJZ: 

Hosszúság: ……………...mm Szélesség: ……………...mm Magasság: ……………...mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tájékoztatom, hogy a BKM Nonprofit Zrt. a személyes adatokat – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 
kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet alapján, az ott meghatározott célból – az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-, valamint a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679/EU Rendelete szerint kezeli. A 
tájékoztató és a BKM Nonprofit Zrt. vonatkozó szabályzata folyamatosan elérhető a www.btirt.hu internetes oldalon, nyomtatott formában az 
adatkezelő székhelyén és a temetőirodákban. 
 

Munkavégzés tervezett 
kezdete:  év  hó  nap  óra  perc 

Munkavégzés tervezett 
befejezése:  év  hó  nap  óra  perc 
Jogszerűen munkát végző 
alkalmazottak neve: 

 

TERVEZETT MUNKA LEÍRÁSA: – Szárazcsiszolási kérelem esetén, annak indokolása: 

............................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

KIVITELEZŐ – VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA: Nyilatkozom, egyben tudomásul veszem: 

 a síremlékkel/sírjellel kapcsolatos munkálatot a vonatkozó építésügyi-, környezetvédelmi és más jogszabályokban 
foglaltaknak, valamint a szakmai szabályoknak megfelelően végzem. Mindezeknek a be nem tartásából eredő 
bármilyen jellegű kárért a büntető- és polgári jogi felelősséget vállalom. 

 a jelen Megrendelői adatok kezelése, kizárólag a jelen megrendelés teljesítésére használhatók fel. 

……………………………  20………  …………………………..  …........  

                 (kelt)                          (év)                       (hónap)                  (nap) kivitelező vállalkozó aláírása 
 

BKM Nonprofit Zrt.- TEMETŐ engedélye 

SZÁRAZCSISZOLÁSRA 
 engedélyezett  nem engedélyezett 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

NYILATKOZAT  RENDELKEZŐ  MEGRENDELŐ  

Alulírott, mint a megjelölt sírhely rendelkezője, a fent leírt 
munkálat elvégzésével a megnevezett vállalkozót 
megbízom.  
 

VÁLLALKOZÓ neve: 

 

Tudomásul veszem, amennyiben: 

1. A munkálatok végzésére a hatályos jogszabályok megsértésével-, a temető részére történő bejelentés nélkül-, az élet-, testi 

épség és vagyonbiztonság veszélyeztetésével, szakszerűtlenül vagy kegyeletsértő módon kerül sor, a BKM Nonprofit Zrt. 

köteles és jogosult erre írásban a figyelmemet felhívni, és felszólítani a felmerült kifogások helyreállítására.  

2.  A felhívásban foglaltaknak nem teszek eleget, a BKM Nonprofit Zrt. köteles és jogosult a síremlék elbontására, annak 
elszállíttatására és tárolására, melynek költségei kizárólag engem terhelnek. 

……………………………  20………  …………………………..  …........  

                 (kelt)                         (év)                        (hónap)                   (nap) megrendelő / rendelkező aláírása 

 

BKM Nonprofit Zrt. - TEMETŐ 

véleménye: 

A síremlék / sírjel a vázrajzzal:  
 megegyezik   nem egyezik meg 

 bontott anyag kiszállítva  
 bontott anyag bányába adva        

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………  20………  …………………………..  …........  

                 (kelt)                        (év)                        (hónap)                   (nap) temetővezető (ügyintéző) aláírása 
 

http://www.btirt.hu/

