
 

 
K É R E L E M 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 
(a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.), valamint 

a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján) 

 
 
 
 
I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének 

Jogállása:   1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 
  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni cég (Bt. KKt. 
stb.) 
 3. Egyéni vállalkozó 

Neve: …………………………………………………………………………………………………… 

Rövid neve:…………………………………………………………………………………………….. 

Székhelye: ……………………………………………………………………………………………... 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: .………………………...…………….. 

Cég képviselőjének neve: …………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:…………………………………Faxszáma: ………………………………………... 
 
 

A szolgáltatói tevékenységet  

   □  telephelyen végzem 

   □  temető területén végzem 

 

 

A telephely adatai: 

Tulajdonosának neve, címe: ..................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephely címe: ........................................................................................................................................ 

Helyrajzi száma: ....................................................................................................................................... 

Használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.): ...................................................................................... 
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A Ttv. 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Vhr.-ben meghatározott végzettséggel – temetkezési 

szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személy megjelölése: ……………………………………………. 

A szakképesítés száma: ………………………………………………………………………………………… 

Jogviszonyának megjelölése: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

II. Folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási tevékenységek: 

 

A folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási tevékenységek (aláhúzandó) (Ttv. 25. § (1)): 

 a temetésfelvétel 

 az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató 

halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül 

végzett - előkészítése 

 a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is, 

 a ravatalozás 

 a sírhelynyitás és visszahantolás 

 a sírba helyezés 

 a halottszállítás 

 a hamvasztás és urnakiadás 

 az urnaelhelyezés 

 a hamvak szórása 

 az exhumálás 

 az újratemetés 

 

A létesítendő telephelyen: 

a) Holttest temetésre való előkészítését végzik (Vhr. 48. § (2))  IGEN    NEM 

b) Holttest tárolását, hűtését végzik (Vhr. 48. § (1))   IGEN    NEM 

c) Halottszállító jármű tárolását végzik (Ttv. 27. § (1) b))   IGEN    NEM 

d) Halottszállító jármű fertőtlenítését végzik (Vhr. 48. § (3))    IGEN    NEM 

 

Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését is végzik, akkor (Vhr. 59. § (5)): 

a) A szociális helyiségek biztosításának módja: 

……………………………………………….…………………………………………………………………  

 

b) A környezetre gyakorolt hatás:  

a) talajra: …...................................................................................................................................... 

b) felszíni és felszín alatti vizekre: …............................................................................................... 

c) zajártalom: …................................................................................................................................ 

d) bűzártalom: ….............................................................................................................................. 

e) tűz- és robbanásveszély:.............................................................................................................. 

 

c) A telephelyen végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, egészségre vagy környezetre 

veszélyes anyag megnevezése, valamint gyűjtésének, kezelésének módja: 

……………………………………………..................................................................................................... 
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c) Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és a szennyvíz-elhelyezés módja (ez a rész akkor is kitöltendő, 

ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik)(Vhr. 59. § (6)): 

a) ivóvízellátás módja:..................................................................................................................... 

b) szennyvízgyűjtés módja: ............................................................................................................. 

c) szennyvízelvezetés módja:........................................................................................................... 

 

 

 

III. Csatolt iratok: 

 

1.  Büntetlen előélet igazolására szóló hatósági bizonyítvány, és annak 
igazolása, hogy nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy annak 
kérelme, hogy e tény fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 
részére továbbítsa. 
 

 
 
 

2.  A szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely tulajdonjogát igazoló 
három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap  
 

 
 

3.  Más tulajdonában lévő, a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely 
esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentum (bérleti 
szerződés, szolgáltatási szerződés stb.)  
és a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a 
gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul (1. számú 
melléklet) 
 

 
 
 

4.  A vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum, 
és annak igazolása, hogy vállalja a kormányrendeletben 
meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan 
rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevők 
olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, 
amelyet a szolgáltatással okozott.  
Ilyen biztosíték  

a.) a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten 
kezelt pénzbeli betét; 

b.) ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősség-
biztosítás. 

(A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési szolgáltatás 
megkezdésekor 500 eFt.) 

 
 
 
 
 
 

5. Annak igazolása, hogy adó-, vám- és járulékfizetési 
kötelezettségének igazoltan eleget tett.  
 

 
 

6. A Vhr. 59. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti személyek 
szakképesítésének igazolása. 
(A Ttv. 30. § (2) bekezdés d) pontja szerinti temetkezési szolgáltató 
szakképesítés igazolása - OKJ 51 853 01 0000 00 00) 

 
 
 

7. Annak igazolása, hogy a szakképesítéssel rendelkező személy/-ek 
tevékenységét/-üket milyen formában látja/látják el.  
(pl. munkaszerződés)  (Vhr. 59. § (1) bek. c) és (4) bek. d) pontja) 

 
 

8.  
A kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele és alkalmazottjával 
szemben ATtv. 29. §-ában foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.  
(2. számú melléklet) 
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9.  A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X.29.) ÖM rendelet 1. 
§-ában meghatározott 15.000,- Ft befizetéséről szóló átutalás bizonylat 
másolati példánya, vagy postai úton történő készpénzbefizetés 
teljesítéséről szóló megbízás (csekk).  

 
 
 

10. Gazdasági Társaság esetében: 
- Alapító Okirata, vagy Társasági Szerződése 
- aláírási Címpéldánya, 
- 30 napnál nem régebbi, Közjegyző által hitelesített Cégkivonat, vagy 
Egyéni vállalkozó esetében: a vállalkozói igazolvány fénymásolata  

 
 
 

11. Egyéb (pl. halottszállító jármű forgalmi engedélyének fénymásolata/ - 
hatósági engedélyének fénymásolata/ a gépjármű tisztítására, 
fertőtlenítésére megkötött szerződés, vagy megállapodás 
fénymásolata/ szolgáltatás nyújtására szolgáló temető, 
hamvasztóüzem, temetkezési emlékhely helyszínrajza stb. 
 

 
 

 

 

 

 

Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme (Ket. 35. §. (1) bek.): ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Dátum: …………………………………………… 
 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………….. 
  a bejelentő aláírása (bélyegzője) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


