
                   M E G H A T A L M A Z Á S 

Olvashatóan, vagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni és aláírni! 

Meghatalmazó – 

neve: 
 

Szül. név:  

kapcsolata a 

sírhelyhez: 
 hozzátartozó [rokoni fok]: …………………………………………………………………………………………….  

 egyéb: …………………………………………………......................................................................................... 

szül. hely:  szül. idő: 

anyja neve:  
 szem. ig.   vez. eng.  útlevél szám: 
 

lakcím:  

e-mail cím:  telefon:  
 

TEMETŐ:   sírhely sz.:                              

Elhunyt neve:  

Akadályoztatásom miatt: meghatalmazom a következőkben megnevezett és meghatalmazott személyt azzal, hogy – 
a fenti temetési hely, illetve elhunyt tekintetében – helyettem az alábbiak vonatkozásában a Budapesti Temetkezési 
Intézet Nonprofit Zrt.-nél eljárjon, illetve jognyilatkozatot tegyen.  [Kérjük „x”-el jelölje a meghatalmazás 
terjedelmét !] A Meghatalmazás:    egy meghatározott ügy intézése;    –     VISSZAVONÁSIG teljes ügykörben; 

Ügy leírása,  
megnevezése: 

 

 

Meghatalma-
zott neve: 

 
Szül. 
név: 

 

szül. hely:  szül. idő: 

anyja neve:  
 szem. ig.   vez. eng.  útlevél szám: 

 

lakcím:  

e-mail cím:  telefon:  
 

MEGHATALMAZÓ – MEGHATALMAZOTT – TANÚK-[ 4. ] aláírással igazolják és tudomásul veszik, hogy: 

1. Amennyiben a MEGHATALMAZOTT eljárása ellen kifogás merül fel, azért a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit 
Zrt.-t felelősség nem terheli, az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket a feleknek – egymás között – kell rendezni.  

2. A MEGHATALMAZÁS visszavonásáig a Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. a kapcsolatot, kizárólag a 
MEGHATALMAZOTT személlyel tartja és annak utasítása szerint jár el.  

3. Meghatalmazó – Meghatalmazott a meghatalmazásban foglaltakat elfogadta és tudomásul vette. 

4. A Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. 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 Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. 
vonatkozó szabályzata folyamatosan elérhető a www.btirt.hu internetes oldalon, nyomtatott formában az adatkezelő székhelyén és a 

temetőirodákban. 

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

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

 

 
 

 

meghatalmazó aláírása meghatalmazott 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:  
 

http://www.btirt.hu/

