
 

 

10.Sírnyitás/kriptanyitás engedélyezése, exhumálás engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok:  

A sír/sírbolt felett rendelkezésre jogosult hozzájárulása 

szükséges! 

A sír/sírbolt felett rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse által benyújtott kérelem, 

amely tartalmazza az alábbi adatokat: 
 

- kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása, 
 

- elhunyt neve, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és ideje, 
 

- temető megnevezése, ahol a sír/sírbolt felnyitása történik (akár 

ártemetés, akár exhumálás céljából). 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

- öröklést igazoló okirat, ha a kérelmező az örökös, 

- temetkezési vállalkozás nyilatkozata, hogy elvégzik a sír/sírbolt nyitását, 
 

- sírhely karton/sírbolt karton, mely tartalmazza az utoljára betemetés 

időpontját és a koporsóban vagy urnában betemetettek számát, 
 

- temetőgondnokság nyilatkozata a felnyitandó sír/sírbolt pontos helyéről 

és a betemetés/exhumálás időpontjáról, 
 

- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén a betemetni kívánt 

elhunyt teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és 

halotti anyakönyvi kivonata, 
 

- betemetés céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett 

személy teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványa és 

halotti anyakönyvi kivonata, 
 

- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén az utolsó betemetett 

személy illetve az exhumálandó személy halottvizsgálati 

bizonyítványa és halotti anyakönyvi kivonata, 
 



- exhumálás céljából történő sír/sírboltnyitás esetén 

temetőgondnokságtól nyilatkozat, hogy hol kerül az exhumált test 

eltemetése, vagy hozzátartozó nyilatkozata, hogy az exhumált test 

hamvasztásra kerül. 

 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek 

urna elhelyezése céljából történő megbontása. 

Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos 

sírhelyre rátemetett urna kivételéhez a járási hivatal engedélyére nincs szükség. 

A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, 

takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési 

helyeinek megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható 

engedély. 
 

Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a sírnyitáshoz nem kell a járási 

hivatal engedélyét beszerezni. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Papír alapon, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség; az 

ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését 

követő naptól kell számítani. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Illeték – és díjmentes 
 
 

Az ügyintézés határideje: 8 nap, de lehetőség szerint azonnal. 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, a benyújtást 

követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor megállapításra kerül a 

hatáskör/illetékesség hiánya, haladéktalanul intézkedni kell a dokumentáció 

(illetve az ügyfél) továbbirányításáról. 

A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján a sír/sírbolt felnyitás illetve az 

exhumálás engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában). 

 



Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 
 

- 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról 

 


