
15. sz. Nyilatkozat – 1. oldal 
 
 
 

                                              
 
 
 

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

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

[ 15. sz. ] NYILATKOZAT 

Sírkőbontás bejelentése 
 

Olvashatóan, vagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni és mindkét oldalon aláírni, majd a BKM Budapesti Közművek 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság BTI Temetkezési Divízió részére eredetben eljuttatni! Több, együttes 

rendelkező esetén, a Nyilatkozatot mindegyik rendelkezőnek ki kell tölteni! 
 

Aláírás helye: ……………………………………….  
              

Javítás esetén: a javítást olvashatóan, egyértelműen, és aláírva kérjük! Ennek hiányában kérjük új Nyilatkozat kitöltését! 

 

Vonalkód helye 

Alulírott:  

Szül. név:  

kapcsolata az 

elhunythoz: 
 hozzátartozó [rokoni fok]:  

 egyéb:  

szül. hely:  szül. idő: 

anyja neve:  

pontos 
lakcím: 

 

e-mail cím:  telefon:  

 

Büntető-, és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: a mai napon az alábbi temetési 

helyre, az elhunyt vonatkozásában a következőt rendeltem meg. 

TEMETŐ:  
Sírhely száma: 

Utolsó eltemetett 
ELHUNYT neve: 

 

Megrendelés:  temetés                exhumálás                kiadás 

 

A temetéshez kapcsolódó sírkőmunkálatokat – a foglalkozási szabályok betartásával és azoknak 
megfelelve – én kívánom elvégezni az alábbiak szerint:  

  Síremlék lebontása és elszállítása: a síremléket, a szolgáltatás teljesítését megelőző  
2 (kettő) munkanappal – az érintett temető irodáján történő előzetes bejelentés után – lebontom, és 
annak elszállítását a temető intendánsával egyeztetem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
síremlék nem kerül lebontásra, a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió a megrendelt temetési 
szolgáltatást elvégezni nem tudja.  

  Fedlap levétele: a síremléken lévő fedlapot, a szolgáltatás elvégzését megelőző 2 (kettő) 
munkanappal – a temető irodáján történő előzetes bejelentés és egyeztetés után – leveszem. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fedlap nem kerül levételre, az megakadályozza a sírhely 
kiásását, így a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió a megrendelt szolgáltatást elvégezni 
nem tudja.  

A fedlap visszahelyezését: …………………………………………………………. végzi el. 

 

 



15. sz. Nyilatkozat – 2. oldal 

Olvashatóan, vagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni és mindkét oldalon aláírni! 

 
 

FIGYELMEZTETÉS: a Nyilatkozat érvényességéhez – a felsorolt esetekben – Tanúk jelenléte szükséges! 

1. Meghatalmazott eljárása esetén.  2. Temetőirodán kívül történő kitöltés során.   

  Fedlap levétele és visszahelyezése: a síremléken lévő fedlapot, a szolgáltatás elvégzését 
megelőző 2 (kettő) munkanappal – a temető irodáján történő előzetes bejelentés és egyeztetés után 
– leveszem, majd a temetési szertartás során – az elhunyt sírba helyezését követően – azonnal 
visszateszem.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fedlap nem kerül levételre, az megakadályozza a sírhely 
kiásását, így a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió a megrendelt szolgáltatást elvégezni nem 
tudja. Amennyiben a fedlap visszahelyezését, a temetési szertartás során – közvetlenül az elhunyt sírba 
helyezése után – nem végzem el, a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió a koszorúkat, virágokat 
kizárólag a nyitott sírra tudja elhelyezni. 

Nyilatkozom és tudomásul veszem: a tervezett sírköves munkát a foglalkozási szabályok betartásával, 
azoknak megfelelve végzem, az elvégzett munkára teljes körű felelősséget vállalok.  
Büntető-, és polgári jogi, valamint kárveszély viselési felelősséggel tartozom – a munkavégzés során, 
illetve azt követően, valamint a munkavégzéssel összefüggésben – az esetlegesen bekövetkező-, vagy 
bekövetkezett személyi sérülésért, illetve vagyoni kárért.  

 

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) rendelkező – temettető (nyilatkozó) aláírása 
 

 
 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

[ Figyelem: az adatokat a tanúnak saját kezűleg (sk.) és olvashatóan kell leírnia, majd aláírnia! ] 

Olvasható 

Név: (sk.) 
 

Olvasható 
Név: (sk.) 

 

Olvasható 
Cím: (sk.) 

 
Olvasható 
Cím: (sk.) 

 

Aláírás:  Aláírás:  

 
 

BTI ügyintéző tölti ki 

 Az ügyfél adatainak egyeztetése – a nyilatkozatban (meghatalmazásban) megjelölt okmány – alapján 
megtörtént. – (Kizárólag személyes eljárás esetén!) 

 A nyilatkozatot a felvételi irodán, előttem írta alá. – (Kizárólag személyes eljárás esetén!) 

 személyi igazolvány     gépjármű vezetői engedély  útlevél  egyéb: 

 

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

(kelt)                         (év)                     (hónap)                   (nap) ügyintéző – felvételező – olvasható neve és aláírása 
 

http://www.btirt.hu/

