
 
 

 
TELEPHELY ENGEDÉLY KÉRELEM 

 
(a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló  

145/] 999. (X 1.) Korm. rendelet) 

  
Az űrlap minden rovatát olvashatóan, nyomtatott betűkkel szíveskedjen kitölteni.  

Kérem a megadott adatok alapján a telephely engedély kiadását.  
 
1. Kérelmező:  

1.1. Neve: ……………………………………………………………………… 

1.2. Székhelye: ………………………………………………………………………  

1.3. Levelezési címe: ………………………………………………………………… 

1.4. Elérhetősége (telefonszáma): …………………………………………………… 

 

2. A szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely:  

2.1. Címe: ……………………………………………………………………… 

2.2. Használatának jogcíme: ………………………………………………………..  

2.3. A telephelyen folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal 

összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó 

tevékenység: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….. 

2.4. A szakmai képesítéssel rendelkező személy(ek) neve: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…. 

2.5. A szakképesítéssel rendelkező személy(ek) tevékenységüket milyen 

jogviszonyban látják el:………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

… 

http://get.adobe.com/reader/otherversions/
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3. Amennyiben a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik. 

a kérelemben meg kell jelölni:  

3.1. A szociális helyiségek biztosításának módját:…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……  

3.2. A környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj,  

bűzártalmat, tűz- és robbanásveszély stb.):..………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

3.3. A telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy  

környezetre veszélyes anyag megnevezésének, gyűjtésének, kezelésének 

módját:……………………………………………………………………………………

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

3.4. Ivóvízellátás, a szennyvízgyüjtés és elhelyezés 

módja:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…..  

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

Zalaegerszeg, ………… év ……………hó ……….nap  

 

kérelmező aláírása (bélyegzője) 

A kérelemhez csatolni kell:  
- a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három 
hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot,  
- más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, 
továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt 
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tevékenységek tekintetében hozzájárul,  
- vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat,  
- a szakmai képesítéssel rendelkező személy(ek) szakképesítésének igazolását,  
- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,  
- igazolás arról, hogy a kérelmező az adó -, vám és járulék kötelezettségének eleget tett.  
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