
KÉRELEM 

temetkezési szolgáltatási tevékenység végzéséhez 

az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység típusa: 

□ Új 

□ Működő adatmódosítása  

  Nyilvántartási szám: ___________________________________ 

1. Kérelmező adatai 

1.1. Jogállása: 

□ 1.1.1. Egyéni vállalkozó 

□ 1.1.2. Gazdasági társaság 

□ 1.1.3. Egyéni cég 
 

1.2. Neve: ________________________________________________________________________  

1.3. Rövid neve: ____________________________________________________________________  

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: _______________________________________________  

1.5. Levelezési címe: ________________________________________________________________  

1.6. Telefon: ____________________________  

1.7. Honlap címe: __________________________________________________________________  

1.8. Cégjegyzékszáma: _____________________________________________________________  
 

1.9. Vállalkozói nyilvántartási száma: __________________________________________________  

1.10. Adószáma:  

1.11. Előző évi, a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevétel: _______________________ Ft 

 

 ________________________ , _____________ év ____ hó _____ nap 

 

 __________________________  

      kérelmező aláírása 

 

 

 

 



2. Csatolandó mellékletek 

2.1. Minden esetben 

 
 igazgatási szolgáltatási díj (15 000 forint) megfizetésének igazolása (csekkszelvény ill. 

banki nyilatkozat mellékelve). [28/2009. (X. 29.) ÖM. rendelet] 

 köztartozás (adó, vám járulék) fenn nem állását igazoló dokumentumok (NAV, 

önkormányzat) [Tv. 33. § (1)] 

 vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (lekötött és elkülönítetten 

kezelt betét, bankgarancia, vagy felelősségbiztosítás) [Tv. 33. § (2), Korm. 53. §] 

 aláírási címpéldány 

 erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a szolgáltatást nyújtó büntetlen előéletű, 

valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll 

tevékenységtől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt (egyéni vállalkozó/gazdasági társaság 

vezető tisztségviselője/egyéni cég tagja) 

 szakmai képesítés igazolása (egyéni vállalkozó/gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője/egyéni cég tagja) 

 kérelmező nyilatkozata arról, hogy a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vele 

szemben összeférhetetlenség nem áll fenn 

2.2. Telephelyen végzett temetkezési szolgáltatási tevékenység végzése 
esetén 

 

 telephelyenként a használati jogosultságot igazoló dokumentum (nem saját tulajdonban 

lévő ingatlan esetén kérjük a használatot igazoló dokumentumok csatolását pl. bérleti 

szerződés, tulajdonosi hozzájárulás) 

 tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt 

tevékenységek tekintetében hozzájárul (telephelyenként) 

 a telephely megfelelőségét igazoló dokumentum - nyilatkozat a műszaki, közegészségügyi 

és alapvető kegyeleti feltételek meglétéről (telephelyenként) 

 

 



3. Kérelmezett temetkezési szolgáltatások: 

□ 3.1. temetésfelvétel
1
, 

□ 3.2. az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése (ideértve az 

elhunyt hűtését is)
 1
, 

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

értékesítést is
1
, 

□ 3.4. ravatalozás, 

□ 3.5. sírhelynyitás és visszahantolás, 

□ 3.6. sírba helyezés, 

□ 3.7. halottszállítás (ideértve a halottszállító jármű tárolását is
1
), 

□ 3.8. hamvasztás és az urnakiadás, 

□ 3.9. urnaelhelyezés, 

□ 3.10. hamvak szórása, 

□ 3.11. exhumálás, 

□ 3.12. újratemetés 

                                                      
1
 A temetkezési szolgáltatási tevékenység a temető, a hamvasztóüzem és a temetkezési 

emlékhely területén kívül csak temetkezési szolgáltatói telephelyen végezhető. 



4. Temetkezési szolgáltatások nyújtására szolgáló telephely: 

     (telephelyenként kérjük kitölteni) 

 

A telephely helyrajzi száma: _________________________________________________ 

A telephely használatának jogcíme:                                                          

Telephelyen végzett tevékenységek: 

□   temetésfelvétel 

□   elhunyt temetésre való előkészítése 

□   temetéshez szükséges kellékekkel történő ellátás 

□   elhunyt hűtése 

□   halottszállító jármű tárolása 

-  halottszállításra használt jármű(vek) forgalmi rendszáma: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítést végeznek-e:     igen – nem  

4.1. A holttest telephelyen történő temetésre való előkészítése és hűtése esetén 

szociális helyiségek biztosításának módja:___________________________________ 

környezetre gyakorolt hatások: 

talajra: ____________________________________________________________ 

felszíni vizekre: _____________________________________________________ 

felszín alatti vizekre:_________________________________________________ 

zajártalom:_________________________________________________________ 

bűzártalom:________________________________________________________ 

tűz- és robbanásveszély:_____________________________________________ 

a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre 
veszélyes anyag(ok) 

megnevezése: _______________________ ________________________________  

gyűjtésének módja:   __________________________________________________  

kezelésének módja:  __________________________________________________  

ivóvízellátás módja:   __________________________________________________  

szennyvízgyűjtés-, és elhelyezés módja:  __________________________________  

 

4.2.  Halottszállító jármű telephelyen történő fertőtlenítése esetén 

 szennyvízgyűjtés-, és elhelyezés módja:  ________________________________  



N Y I L A T K O Z A T 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában 

I. nyilatkozom, hogy a kérelemben leírtak a valóságnak megfelelnek. 

II. tudomásul  veszem,  hogy  a  nyilvántartásban  szereplő  adatok   változását  legkésőbb  a 

változástól számított 5 munkanapon belül az engedélyező hatóság illetve jogutódja 

részére köteles vagyok bejelenteni. 

 

 
 

 ___________________ ,  ________  év  _______  hó ____ nap 

 

 __________________________  
       kérelmező aláírása 



NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL 
 
 
Alulírott …………………………………… a 

…………………………………………………………………….. vezető tisztségviselője nyilatkozom, 

hogy sem velem, sem az alkalmazottakkal szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, vagyis 

sem a vezető tisztségviselő, sem az alkalmazottak nem állnak egészségügyi intézménnyel vagy 

mentésre feljogosított szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, a vezető tisztségviselő és az alkalmazottak egyike 

sem a halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele közös háztartásban élő 

hozzátartozója. (a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 29. § (1) bekezdése)  

 

Kelt: ………………………………………………. 

 

 

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

                              kérelmező aláírása 
          
 



NYILATKOZAT FELTÉTELEK MEGLÉTÉRŐL 
 

Alulírott ………………………………………, mint a(z) 

………………………………………………………... 

vezető tisztségviselője nyilatkozom, hogy rendelkezünk az alapvető kegyeleti feltételeknek, 

valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem 

sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel az 

alábbiak szerint: 

- A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással 

ellátni. (a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Tttv.) 26. 

§ (2) bekezdése) 

- A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a 

temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - a vallási közösség által vallásos 

szertartás keretében végzett temetés esetén a vallásos szertartás rendjének megfelelően 

- tiszteletben tartani. (Tttv. 28. §-a) 

- Az elhunyt temetéséhez, hamvasztásához szükséges kellékekkel történő ellátásáról a 

temetkezési szolgáltató köteles és jogosult gondoskodni. (Tttv. 26. § (4) bekezdése) 

- A temetésfelvételi iroda lakás céljára nem használt, az elhunyt tiszteletét biztosító 

körülményeknek megfelelő helyiségben létesített telephely. (a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 

Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 47. § (2) bekezdése) 

- A telephelyen külön helyiség van biztosítva:   

a) az ügyfelek fogadására, ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, és 

b) ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató 

céljára is. (Korm.rendelet 47. § (1) bekezdése) 

- A temetkezési szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás ismertetése vagy temetkezési 

szolgáltatás közvetítése, valamint temetkezési kellék bemutatása céljából létesíteni és 

működtetni kívánt székhely vagy telephely fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi 

intézmény bármely pontjától számított 200 méteres távolságot meghaladóan található. A 

létesítésre és működtetésre vonatkozó korlátozás nem alkalmazandó abban az esetben, 

ha a székhely vagy a telephely temető, temetkezési emlékhely területén található. (Tttv. 

27. § (3) bekezdése) 

- Amennyiben a telephelyen elhunyt hűtését, illetve az elhunyt temetésre való előkészítését 

végzik, a székhely/telephely fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, 

szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és 

kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától számított 200 

méteres távolságot meghaladóan található. (Korm.rendelet 48. § (2) bekezdése) 

Kelt: ………..………………………………….... 
 
                                        ………………………………………………… 
                            kérelmező aláírása 
          


