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(Jelen kérelmet a sírhely felett rendelkezni jogosult személy, vagy annak örököse terjesztheti elő, kivéve a temető kiürítése miatti sírnyitást) 
--- 

(Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró JÁRÁSI/KERÜLETI HIVATAL 
engedélyét beszerezni. 

--- 
 

Alulírott (név, szem.ig.szám, telefon, lakcím)   ……………………………………………………………………...… 

 ...............................................................................................................................................  szám alatti lakos, 

azzal a kéréssel fordulok az eljáró  ...................................................................  Járási/Kerületi Hivatalhoz, hogy  

a(z) …..… év ……. hó …… -n elhunyt  .......................................................................................................  nevű 

személy sírjának felnyitását engedélyezni szíveskedjenek. 

 

A sírnyitás oka: (kérjük aláhúzni!) 

rátemetés – újratemetés – hamvasztás és újratemetés – kutatás – temető kiürítés miatti temetés/hamvasztás 
 

Rátemetésnél: 

Rátemetendő halott neve:  ..........................................................   Halálának időpontja:  ....................................  

 

A felnyitandó sír/sírbolt: 

Helye:   ........................................................................  Temető megnevezése:  ................................................  

A sír/sírbolt helye a temetőkönyv szerint:  ...........................................................................................................  

 

Kijelentem, hogy a felnyitandó sírban/sírboltban lévő elhunyt nem kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses 

tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban, vagy más fertőző betegségben halt meg. 

 

Kijelentem, hogy jelen kérelmet (kérjük aláhúzni!) 

a) A felnyitandó sír/sírbolt felett rendelkezni jogosult személyként     b.) A jogosult örököseként            terjesztem elő. 

 

A sír felnyitása 20….. év …………. hónap …… napján történik a   .....................................................................  

temetkezési Szolgáltató lebonyolításában. 

Szolgáltató neve:  .......................................................  Címe: .........................................................................  

Telefonszáma:  ...........................................................  Vezető neve:  .............................................................  

 

A kérelemhez csatolt dokumentumokat kérjük a sorszám bekarikázásával jelölje
2
: 

1. A felnyitandó sírba eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata vagy a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, 

amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját. 

2. A 15 éven belül felnyitandó sírba eltemetett személy halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolata (a hiteles 

másolatot az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető adja ki). 

3. A felnyitandó sír feletti rendelkezési jogosultságot igazoló irat (a temető üzemeltetője adja ki az igazolást). 

4. A sír feletti rendelkezési jogosultság öröklése esetén az öröklést igazoló okirat (ha az örökös a Kérelmező). 

5. Rátemetés esetén a sírba temetni kívánt elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolata (a hiteles 

másolatot az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető adja ki). 

6. Tudományos, kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás céljának igazolása
3
. 

7. Kiürítés miatti áttemetés, hamvasztás esetén (ha a kérelmet nem az eltemettető vagy az örökös nyújtja be) a sírhely 

felett rendelkezni jogosult, vagy örökösének nyilatkozta, hogy nem kíván gondoskodni az áttemetésről, 

hamvasztásról
3
. 

 

 

Kelt:   ...................................................   ...................................................................  

 a Kérelmező aláírása 

                                      
1 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet alapján 
2 Ha a Kérelmező a kérelemhez nem csatolja a szükség szerinti okiratokat, akkor a kerületi / járási hivatal adatszolgáltatás iránti megkereséssel fordul az 

okiratban meghatározott adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, sírboltkönyvet vezető üzemeltetőhöz vagy bírósághoz. 
3 Kötelezően benyújtandó melléklet. 
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