
A hatóság tölti ki: 
 
A beadvány iktatószáma                                 /________/201. 

Az iktatás kelte: ______________________________ 

Nyilvántartási szám / Módosítás szám: ____________________________________________ 

 
KÉRELEM 

 
temetkezési szolgáltatási tevékenység végzéséhez 

az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján 

 
 
A temetkezési szolgáltatási tevékenység típusa: 

� Új 

� Működő adatmódosítása 
 
 
1. Kérelmező adatai 
 
1.1. Jogállása: 
 

� 1.1.1. Társas vállalkozás 

� 1.1.2. Egyéni vállalkozó 

1.2. Neve: ________________________________________________________________________ 

1.3. Rövid neve: ____________________________________________________________________ 

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.5. Levelezési címe: ________________________________________________________________ 

1.6.1. Telefon: ___________________________ 1.6.2. Fax: ____________________________ 

1.7. Elektronikus levelezési címe: ______________________________________________________ 

1.8. Honlap címe: __________________________________________________________________ 

1.9. Cégjegyzékszáma: _____________________________________________________________ 

1.10. Vállalkozói nyilvántartási száma: __________________________________________________ 

1.11. Adószáma:  

1.12. Előző évi, a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevétel: _______________________ Ft 

 

1.12. Képviseletre jogosult személy: 



 
 

1.12.1. Neve: _____________________________________________________________________ 

1.12.2. Anyja neve: _________________________________________________________________ 

1.12.3.1. Születési helye: ____________________ 2.12.3.2. Születési ideje: ______. ____. ____. 

1.12.4. Állandó lakcíme: _____________________________________________________________ 

1.12.5. Levelezési címe: _____________________________________________________________ 

1.12.6.1. Telefon: ________________________ 2.12.6.2. Fax: _________________________ 

 
Szigetszentmiklós, _________ év ___________ hó ____ nap 
 

______________________________ 
kérelmező ill. képviselőjének 

aláírása 
 
2. Csatolt mellékletek 
 

� 2.1. igazgatási szolgáltatási díj (15 000 forint) megfizetésének igazolása (csekkszelvény ill. 
banki nyilatkozat mellékelve). [28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet, Illetéktv. 73. § (2)] 

� 2.2. három hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartásba 
vétel igazolása céljából kiadott hatósági bizonyítvány 

� 2.3. köztartozás (adó, vám, járulék) fenn nem állását igazoló dokumentumok [Tv. 33. § (1)] 

� 2.4. vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (lekötött és elkülönítetten 
kezelt betét, bankgarancia, vagy felelősségbiztosítás) [Tv. 33. § (2), Korm. 53. §] 

� 2.5. cég képviseletét igazoló irat másolata 

� 2.6. aláírási címpéldány  

� 2.7. hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről 

� 2.8. hatósági bizonyítvány, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

� 2.9. telephely tulajdonjogát igazoló, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (telephelyenként) 

� 2.10. használati jogosultságot igazoló dokumentum (telephelyenként) 

� 2.11. tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt 
tevékenységek tekintetében hozzájárul (telephelyenként) 

� 2.12. tevékenység méltóságát nem sértő telephelyet igazoló dokumentum - nyilatkozat a 
műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti (telephelyenként) feltételek meglétéről  

� 2.13. a szolgáltatásban résztvevő személyek szakképesítésének igazolása 

� 2.14. kérelmező nyilatkozata arról, hogy szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vele 
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn



 
 

 

3. Temetkezési szolgáltatások nyújtására szolgáló telephely: 

3.1. sorszáma: □□ 
3.2. címe: _________________________________________________________________________ 

3.3. használatának jogcíme: __________________________________________________________ 

 

3.4. Kérelmezett szolgáltatási, és azokkal összefüggő tevékenységek: 

□ 3.4.1. temetésfelvétel 

□ 3.4.2. elhunyt temetésre való előkészítése 

□ 3.4.3. hűtés 

□ 3.4.4. temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 

□ 3.4.5. ravatalozás, 

□ 3.4.6. búcsúztatás, 

□ 3.4.7. sírhelynyitás és visszahantolás, 

□ 3.4.8. sírba helyezés, 

□ 3.4.9. halott szállítás, 

□ 3.4.10. hamvasztás és az urnakiadás, 

□ 3.4.11. urnaelhelyezés, 

□ 3.4.12. hamvak szórása, 

□ 3.4.13. exhumálás, 

□ 3.4.14. újratemetés 

□ 3.4.15. halottszállító jármű tárolása 
 
 
3.5. A 3.4.2. és 3.4.3. pontok alatt megnevezett tevékenységek végzése esetén 

 
3.5.1. szociális helyiségek biztosításának módja: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3.5.2. környezetre gyakorolt hatások: 

3.5.2.1. talajra: ______________________________________________________________ 

3.5.2.2. felszíni vizekre: _______________________________________________________ 

3.5.2.3. felszín alatti vizekre: ____________________________________________________ 

3.5.2.4. zajártalom: ___________________________________________________________ 

3.5.2.5. bűzártalom: __________________________________________________________ 

3.5.2.6. tűz- és robbanásveszély: ________________________________________________ 

3.5.3. a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre 
veszélyes anyag(ok) 



 
 

3.5.3.1. megnevezése:  _________________________________________________ 

3.5.3.2. gyűjtésének módja: _________________________________________________ 

3.5.3.3. kezelésének módja: _________________________________________________ 

3.5.3.4. ivóvízellátás módja: _________________________________________________ 

3.5.3.5. szennyvízgyűjtés módja: ________________________________________________ 

3.5.3.6. szennyvíz elhelyezés: _________________________________________________ 

 

 
……………….., _________ év ___________ hó ____ nap 
 

______________________________ 
kérelmező ill. képviselőjének 

aláírása 
 
 

A hatóság tölti ki: 
 
3.6. A telephelyen a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás 
alapján az elhunyt 

□ 3.6.1. hűtése végezhető 

□ 3.6.2. temetésre való előkészítése végezhető 

[145/1999. (X. 1.) Korm. 59/A. § (1) a)] 

övezeti besorolás: ____________________________________________ 
 
3.7. A telephely az elhunyt 

□ 3.7.1. hűtésére megfelelő 

□ 3.7.2. temetésre való előkészítésére megfelelő 

[145/1999. (X. 1.) Korm. 48. § (2)] 

 
3.8. A telephelyen  

□ 3.8.1 halottszállító jármű fertőtlenítése végezhető 

[145/1999. (X. 1.) Korm. 48. § (3)] 

□ 3.8.2 hamvasztóüzem üzemeltethető 

[145/1999. (X. 1.) Korm. 48. § (4)] 

 

 



 
 

4. A szolgáltatás nyújtásában résztvevő, szakképesítéssel rendelkező személy 
 
4.1. Neve: ________________________________________________________________________ 
 
4.2. Jogállása társaságban: 
 

� 4.2.1. Tag  

� 4.2.2. Alkalmazott  
 
4.3 Jogállása egyéni vállalkozónál: 
 

� 4.3.1. Saját jog  

� 4.3.2. Alkalmazott  

� 4.3.3. Segítő családtag 

� 4.3.4. Bedolgozó  
 
4.4 A szakképesítését igazoló bizonyítvány (oklevél) adatai: 
 

� 4.4.1. temetkezési szolgáltató   OKJ 51 853 01 0000 00 00 

� 4.4.2. temetkezési asszisztens  OKJ 51 853 01 0100 33 01 

� 4.4.3. temetőkertész   OKJ 54 622 01 0100 31 03 

� 4.4.4. kertész    OKJ 31 622 01 0000 00 00  

� 4.4.5. parkgondozó   OKJ 54 622 01 0100 21 01 

� 4.4.6. kertépítő    OKJ 54 622 01 0100 33 01 

� 4.4.7. felsőfokú intézményben szaktárgyból vizsga 

4.4.8. szaktárgy megnevezése: _________________________________________________ 

4.4.9. Bizonyítvány ill. oklevél száma: ____________________________________________ 

4.4.10. Kiállítója: _____________________________________________________________ 

4.4.11. Kiadás helye: _________________________________________________________ 

4.4.12. Időpontja: _________________________________________ 
 
 
…………………., _________ év ___________ hó ____ nap 
 
 

______________________________ 
kérelmező ill. képviselőjének 

aláírása 



 
 

 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában 

I. nyilatkozom, hogy a kérelemben leírtak a valóságnak megfelelnek. 
II. tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a 

változástól számított 5 munkanapon belül az engedélyező hatóság illetve jogutódja 
részére köteles vagyok bejelenteni. 

III. nyilatkozom, hogy a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben velem szemben 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 
……………, _________ év ___________ hó ____ nap 
 
 

______________________________ 
kérelmező ill. képviselőjének 

aláírása 

 
 
 
 
 


