
*A kérelemhez mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 
**A megfelelő részt aláhúzással kell jelölni. 
***Az átvételi elismervényt nem kell a tagnak aláírnia, ha átutalással történik a kifizetés! 

K É R E L E M 
temetési segély igényléséhez* 

(Ez a pdf űrlap számítógéppel is kitölthető!) 
 
Aluírott, _______________________________________________________________________________________ (név), 

az FRSZ _________________________________________________________________ Tagszervezetének tagja, kérem 

a tagszervezet vezetőségét, hogy az alábbi indoklásra figyelemmel szíveskedjen számomra temetési segélyt biztosítani. 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Szül. helye: Szül. idő: 

Anyja neve: Adóazonosító jele: 

Lakcíme: 

Mobiltelefon: E-mail címe: 

Bankszámlájának száma: 

Bank neve: 

A kérelmező és az elhunyt közötti rokoni kapcsolat: 

A KÉRELEM INDOKOLÁSA* 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT: elfogadása esetén a szöveg előtti négyzetbe „X” jelet kell tenni. 

 

Kijelentem, hogy - az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően - 
tájékoztatást kaptam az FRSZ www.frsz.hu honlapon közzétett adatkezelési szabályzatáról, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról, a kérelmet ezek ismeretében önkéntesen írom alá, és hozzájárulok a 
fenti személyes adataim kezeléséhez. 

 

Kelt, _________________________, _________________     a kérelmező aláírása 

 
Z Á R A D É K 

 
A vezetőség / a taggyűlés** döntése alapján a kérelmező számára temetési segélyként ________________Ft, azaz 

__________________________________________________________ forint kifizetését rendelem el. A fenti összeget 

készpénzben adjuk át / felkérjük a KKI-t a tag számlájára történő átutalásra.** 

Kelt, ________________________, ______________________ 

 
az utalványozó tisztségviselő aláírása az ellenjegyző tisztségviselő aláírása 

 

 
Á T V É T E L I    E L I S M E R V É N Y*** 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a mai napon temetési segélyként átvettem: 

________________Ft-ot, azaz ________________________________________________________________ forintot. 

Kelt, ________________________, ______________________ 

 

 

a kérelmező aláírása 

http://www.frsz.hu/
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