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Ügyfél-tájékoztató 

sírnyitás engedélyezéséhez 
 
A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. 
 
Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz. A sírnyitásról a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat a nyomozó hatóság értesíti. 
 
Az eltemetéstől számított tizenöt éven túl a halál okát nem kell vizsgálni, a sírnyitás iránti kérelemhez a 
halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni Az eltemetéstől számított huszonöt éven túl a 
sírnyitáshoz nem kell a járási népegészségügyi intézet engedélyét beszerezni. 
 
A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, 
alapméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatban rögzített 
számú 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak 
a járási népegészségügyi intézet engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak 
számát a járási népegészségügyi intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén - a 25 évnél régebben 
temetett és exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves 
használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos 
sírhelyhasználati díjat kell megfizetni. 
 
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más 
temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére 
adható. 
 
Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna 
kivételéhez a járási népegészségügyi intézet engedélyére nincs szükség. 
 
Temetési hely, sírbolt felnyitását az intézet engedélyében és a szabályzatban foglaltak szerint kell 
elvégezni. Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője, 
legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, 
temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét, és az exhumálás idejét tartalmazó 
közleményt helyez el. 
 
A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást a temetési 
hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti a járási népegészségügyi intézettől. 
A kérelemhez csatolni kell: 

 a temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott 
sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját; 

 a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát; 

 ha a kérelmező örökös, az öröklést igazoló okiratot. 


