
.  
 
 
 

                                                                                Kitöltés helye: …………………………………………………. 
                                                                                        (Temető – Központi Felvételi Iroda – Temetkezési Szolgáltató) 

                                                            Nyilvántartási szám: …………………………………………. 

             

SÍRKÖVES VÁLLALKOZÁS – VÁLLALKOZÓ 
ADATKÖZLŐ – VÁLTOZÁST BEJELENTŐ LAP 

 

Olvashatóan, vagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni és aláírni! 
A megfelelő választ kérjük „x”-el jelölni! 

 

 
Vonalkód helye 

 

Vállalkozás 
Vállalkozó 
neve: 

 

Képviselője:  telefon:  

adószáma:  
cégjegyzék / 
nytsz. száma:  

székhelye 
címe: 

 

telephelye:  

e-mail cím:  

Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók  
Országos Ipartestülete 
tagsági viszony fennállása: 

  Igen 
Tagsági viszony kezdete: 

  Nem 

 

 

Alulírott, a megnevezett  VÁLLALKOZÁS /  Egyéni Vállalkozó képviseletére jogosult 

személyként nyilatkozom, hogy a vállalkozásomban az elmúlt évben megtett 

nyilatkozatomban foglaltakhoz képest változás    NEM történt /   TÖRTÉNT.  
 

  VÁLTOZÁS LEÍRÁSA:  MEGJEGYZÉS, EGYÉB ADATKÖZLÉS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 

              (kelt)                     (év)             (hónap)                      (nap) nyilatkozó VÁLLALKOZÓ (képviselő) aláírása  

 

Vállalkozás 
 
 



Vállalkozó  
bélyegzője: 

 

 
 
 

 
Alulírott, a megnevezett  VÁLLALKOZÁS /  Egyéni Vállalkozó képviseletére jogosult 
személyként, visszavonásig nyilatkozom, hogy a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió 
temetőiben történő sírköves munkavégzés során – a BKM Nonprofit Zrt.-vel BTI Temetkezési Divízió 
meglévő EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján, valamint az abban foglaltak maradéktalan 
betartásával – a következőkben felsorolt alkalmazottak jogosultak az adott temető irodáján a 
munkavégzés engedélyeztetésével kapcsolatos ügyekben eljárni, illetve ún. „napijegy” váltására.  
 

Munkavállaló 
neve [1]:  

szig. 
száma: 

 

lakcíme:  

 

Munkavállaló 
neve [2]:  

szig. 
száma: 

 

lakcíme:  

 

Munkavállaló 
neve [3]:  

szig. 
száma: 

 

lakcíme:  

 

Munkavállaló 
neve [4]:  

szig. 
száma: 

 

lakcíme:  

 

Munkavállaló 
neve [5]:  

szig. 
száma: 

 

lakcíme:  
 

 

1. ALÁÍRÓ SZEMÉLYEK a fenti nyilatkozattal egyetértenek, azt magukra nézve tudomásul veszik, az ebből 
keletkezett jogokat és kötelezettséget elfogadottnak tekintik. 

2. ALÁÍRÓ SZEMÉLYEK tudomásul veszik, hogy a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió 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. BTI Temetkezési Divízió 
vonatkozó szabályzata folyamatosan elérhető a www.btirt.hu internetes oldalon, nyomtatott formában az 
adatkezelő székhelyén és a temetőirodákban.   

 

 

………………………………………….,     20……...       ……………………………..   .......... 

                          (kelt)                                               (év)                              (hónap)                           (nap) 

 
 

 
 

munkavállaló [1] – aláírása munkavállaló [2] – aláírása 

 
 

 
 

munkavállaló [3] – aláírása munkavállaló [4] – aláírása 

 
 

 
 

munkavállaló [5] – aláírása nyilatkozó VÁLLALKOZÓ (képviselő) aláírása 

 

http://www.btirt.hu/

