
2. Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése 
 
 

Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a 

holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 

engedélyezi. 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

A hamvasztani kívánt elhunyt hozzátartozója által benyújtott kérelem, mely 

tartalmazza az alábbi adatokat: 
 

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

• elhunyt neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, halál helye és 
ideje 

 
 

• a kérelmező és elhunyt hozzátartozói kapcsolatának megnevezése, 

illetve a kérelmezőn kívüli hozzátartozók neve, címe és rokoni kapcsolata 

az elhunyttal. 
 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 

• Az elhunyt kórbonctani vizsgálatra vonatkozó nyilatkozata (ha van ilyen). 
 

• Nyilatkozat arról, hogy a hozzátartozók közül senki sem kéri a 

kórboncolás elvégzését és az elhunytat hamvasztatni kívánják. 
 

• Teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány jól 

látható/olvasható példánya (ezen dokumentumra kerül a járási hivatal 

körbélyegzője, illetve a kiadmányozó (osztályvezető) aláírása, mely 

egyben az engedély megadását is jelenti). 

Fekvőbeteg ellátó intézményben történt halálozás esetén az intézmény engedélyezi 
a 

boncolás nélkül történő hamvasztást. 
 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az ügyfél érdekei és az ügy specialitására tekintettel papír alapon, postán 

vagy személyesen, telefax útján, illetve elektronikus úton, szkennelt formában. 

 

 



 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Illeték- és díjmentes az eljárás. 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

8 nap, de lehetőség szerint azonnal. 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, telefaxon, 

elektronikusan, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság 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. 

Az engedélyező rendelkezésére álló dokumentáció alapján a boncolás 

nélküli hamvasztás engedélyezése/ elutasítása a halottvizsgálati 

bizonyítványon (határozat formájában). 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal 
kapcsolatos eljárásról 

 

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

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

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 
 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 
 

Kezelőorvosi nyilatkozat 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


