
Tájékoztatom, hogy BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – BTI Temetkezési Divízió  a személyes adatokat 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, továbbá az egyéb jogszabályok szerint kezeli.   
A tájékoztató és a BTI Temetkezési divízió. vonatkozó szabályzata folyamatosan elérhető a www.btirt.hu internetes oldalon, 
nyomtatott formában az adatkezelő székhelyén és a temetőirodákban.  

 

 
 

 

BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió tel: +36-1- 323-5252; 36-30-2185856 

FORGATÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
(Csak olvashatóan, mindenre kiterjedően kitöltött kérelmet fogadunk be!) 

Alulírott, forgatási kérelemmel fordulok a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divízió 

Főigazgatójához. 

Kérelmező neve:……………………………………………….…………………………… 

Cég neve: ….……………………………………….……….……………………………..... 

Cég/kérelmező címe:……………………………………………………………………….  

Cég/kérelmező telefonszáma/e-mail címe:……………………………………………. 

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

Forgatás helye:……………………………………………………….…………………….. 

Forgatás ideje:…………………………………………………………….………………... 

Forgatás cél, témája (a kérelmezőnek ki kell fejtenie: milyen eseményhez, milyen tartalommal, 

mely szervezetek együttes, vagy külön-külön történő megjelenéséhez kapcsolódik) :  

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

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

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

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

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

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

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

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

                               

Kérelmező aláírása: …............................................................ 

http://www.btirt.hu/
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Stáb létszáma, gépkocsik száma, egyéb:……………………………………………… 

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

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

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

 

Tudomásul veszem, hogy a temetőkben csak az alábbi előírások betartásával lehet 

forgatni: 

- A temető látogatókról közeli és felismerhető arcképek nem készíthetőek. 

- A temetőben való forgatás során a síremlékekről, csak úgy készíthetőek 

felvételek, hogy a síremléken található nevek és feliratok ne legyenek 

olvashatóak. Ez alól a neves sírok kivételt jelentenek. 

-  A temetésekhez kapcsolódó megkeresés esetén (online, élőközvetítése, 

illetve mozgóképi felvétel rögzítése) elengedhetetlen része és kötelezően 

csatolandó a temettető írásbeli hozzájárulása.  

- Amennyiben a forgatás nagyobb létszámú -10 főt meghaladó-, de nem 

temetéshez köthető megemlékezéshez kapcsolódik, a forgatási engedély 

kizárólag a BKM Nonprofit Zrt. BTI Temetkezési Divíziójához előzetesen 

bejelentett és tudomásul vett eseményhez adható meg.  

- Amennyiben az esemény kimenetelét kegyeletsértően befolyásoló, vagy a 

kegyeletgyakorlást akadályozó tényező merül fel, illetve az adott sírhelyen 

nyugvó hozzátartozóinak tiltakozása esetén, a BKM Nonprofit Zrt. BTI 

Temetkezési Divíziója jogosult az engedélyt visszavonni. 

  

Budapest, 20.…………………………….  

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

                                                                              kérelmező aláírása 

Engedélyezem:  

……………………………… 

Harsányi Andrea Főigazgató 
engedélyező 

BKM Nonprofit Zrt. 

BTI Temetkezési Divízió 

http://www.btirt.hu/

