
  
 

 

 

Boncolás nélküli hamvasztás 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Az eljáró hatóság pontos megnevezése és az eljáró szerv illetékességi területe. A boncolás nélküli 

hamvasztás a halál bekövetkezése szerint illetékes járási hivatal jár el.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának illetékessége a 

boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése tekintetében az alábbi járásokra terjed ki: 

Edelényi járás, Kazincbarcikai járás, Ózdi járás, Putnoki járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatalának illetékessége a boncolás 

nélküli hamvasztás engedélyezése tekintetében az alábbi járásokra terjed ki: 

Encsi járás, Gönci járás, Szikszói járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának illetékessége a boncolás 

nélküli hamvasztás engedélyezése tekintetében az alábbi járásokra terjed ki: 

Miskolci járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatalának illetékessége a 

boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése tekintetében az alábbi járásokra terjed ki: 

Mezőkövesdi járás, Mezőcsáti járás, Tiszaújvárosi járás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatalának illetékessége a 

boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése tekintetében az alábbi járásokra terjed ki: 

Cigándi járás, Szerencsi járás, Sárospataki járás, Sátoraljaújhelyi járás, Tokaji járás 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatoltandó iratok 

 

A kérelem benyújthatóságának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, 

valamint a kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet 

másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet 

előterjeszteni. Az Ákr. 37. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél kérelmét az illetékes hatóságnál 

terjesztheti elő. 

 

 A kérelmek formanyomtatványon vagy írásban nyújthatók be az illetékességgel rendelkező járási 

hivatalnál.  



  
 

A kérelmek személyes benyújtására ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadásra nyitva álló helységben 

van lehetőség.  

 

A kérelemhez csatolni kell az elhunyttal és a halál beálltával kapcsolatos iratokat, melyek az 

alábbiak: 

 

Szükséges dokumentumok: 

1. kitöltött kérelem (Ákr.36 § (1) bekezdés szerint az ügyfél és képviselője azonosításához 

szükséges adatokat és elérhetőségeket) 

2. halottvizsgálati bizonyítvány (6 pld) 

3. legutolsó kórházi osztályos zárójelentés(ek) 

4. amennyiben nem az elhunyt háziorvosa végezte a halottvizsgálatot (a 12, 14-es rovatban más 

orvos van megjelölve), úgy a háziorvos részéről vélemény a boncolás mellőzhetőségéről- 

epikrízis 

5. amennyiben nem személyesen kíván az ügyben eljárni, úgy meghatalmazás a „boncolás 

nélküli hamvasztás” ügyében történő eljárásra vonatkozóan 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben 

az ügyfelet költségmentesség illeti meg. 

 Jelen eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is. 

Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül a kérelemről érdemben 

nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél részére az eljárás 

illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára megfizetni. 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

A halál beállta szerinti Kormányhivatal megkeresése. A kérelem benyújtása, a szükséges 

dokumentációk csatolása a kérelemhez. A hatáskör és illetékesség megvizsgálását követően a csatolt 

dokumentációk ellenőrzése, majd a határozat meghozatala, a mellékelt halottvizsgálati bizonyítvány 

aláírása az illetékes tisztifőorvos által.  

 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított.  

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  

 a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy  



  
 

 két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, 

hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű 

aláírásának ismerte el vagy 

 a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy 

 a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.   

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal dönt.  

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén 

hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

 

Az adott eljárásra irányadó ügyintézési határidő, illetve az ügyintézési határidőbe be nem számító 

eljárási cselekmények ideje.  

 

Az ügyintézési határidő  

– automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

– sommás eljárásban nyolc nap, 

– teljes eljárásban hatvan nap. 

 



  
 

Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezéséről szóló határozatot automatikus döntéshozatallal 

huszonnégy órán belül az illetékes hatóság meghozza. 

 

6. Jogorvoslat 

 

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 

jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni 

jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe 

vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

7. Jogszabályhelyek 

 

-1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 37.-38.§., 

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

végrehajtásáról 56.§., 

-1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 219. § 

-351/2013. (X.4.) Korm. rend. 

 

8.  Felvilágosítás kérhető 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

- 


