
ADATLAP TEMETÉS ÜGYINTÉZÉSÉHEZ 

A temetést intéző: 

Neve:       Születési helye, ideje: 

Anyja leánykori neve:    Címe:     

Személyi ig. száma:      Telefonszáma: 

Az elhunythoz fűződő hozzátartozói minősége:  házastárs/élettárs   gyermek    szülő    unoka   testvér   

egyéb:………………..
*
    

Az elhunyt: 

Neve:       Leánykori neve: 

Anyja neve:      Apja neve: 

Születési helye, ideje:     családi állapota: 

Házastárs neve és a házasságkötés helye, ideje (amennyiben az elhunyt családi állapota házas): 

 

TAJ-száma:      Körülbelüli testsúlya:  

Lakcímkártyájának száma: 

Utolsó bejelentett lakcíme: 

Elhalálozás helye, ideje (a klinikai osztály megjelölésével): 

Gazdasági aktivitása: aktív dolgozó    nyugdíjas    rokkantnyugdíjas   munkanélküli    egyéb
*
:   

Utolsó foglalkozása:        

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

Élve született gyermekeinek száma:    Ebből életben van: 

Temetésre vonatkozó adatok: 

koporsós    urnás           urna elvitele         urna tárolása       hamvak szórása
*
    

szórás esetén: Zsolnay szórókút         Régi szórókút
* 

Szertartás jellege: római katolikus, református, evangélikus, polgári, egyéb: ………………..
* 

Temetési hely: Pécsi köztemető     Somogy      Vasas     Hird     Pécsbánya      Pécs-Szabolcs 

egyéb:………………………………..
* 

Sírhellyel a fenti temetőben rendelkezünk:  igen/nem
* 

A betemetéshez igénybe venni kívánt sírhely típusa:  

sírbolt/kripta    hagyományos sírhely    urnafülke    urnaföld    urnasírbolt
* 

Amennyiben meglévő sírhelybe kíván temetkezni, úgy az utolsó betemetett elhunyt neve, halálozásának éve: 

 

 



 

A meglévő sírhelyen található-e felépítmény? igen  --   nem
* 

Ha igen, annak anyaga:   gránit    márvány   műkő    homokkő   egyéb:…………
* 

A felépítmény részei: emlék/keret/fedlap
* 

Az emléken látható felirat:    

A fedlap vagy síremlék bontását:  

a pécsi köztemetőben kívánom intézni/kőfaragó vállalkozót bízok meg
*  

 

(Koporsós temetés esetén a felépítmény járdaszintig történő bontása szükséges. Urnás temetés, vagy koporsó 

sírboltba történő temetése esetén csak a fedlap levétele szükséges. Koporsós temetésre komplett sírkőbontást 

kizárólag a pécsi köztemetőben vállalunk) 

Az elhunyt ravatalozását kérem: igen/nem
* 

A ravatalozás helye pécsi köztemetőben történő temetéskor: 

Díszterem     Oldalterem     Urnacsarnok      Kápolna
** 

A sírról temetés után az elszáradt virágok lehordását kérem: igen/nem
*
 (csak a pécsi köztemetőben történő 

temetéskor kérhető) 

Ha igen, mennyi idő múlva:  …………… hét 

 

Egyéb megjegyzés:      

 

 

 

*
A megfelelőt kérjük aláhúzni vagy bekarikázni! 

**
Kápolnából kizárólag római katolikus, református, evangélikus vagy görög-katolikus szertartás szerinti 

búcsúztató lehet. 


