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JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

 

 

Tárgy: Sírnyitási kérelem 

 

Ügyiratszám:  

Hiv. szám:  

Ügyintéző:  

Telefon:  

Melléklet:  
 

SÍRNYITÁSI KÉRELEM 
 

Temető üzemeltetője tölti ki 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából 
történő megbontása, illetve a kettős sírhelyben történő mellétemetés. 

Kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos 
hemorrhagiás lázban elhunyt temetési helyének megnyitását csak az elhalálozástól számított egy év 
elteltével kérelmezhető. 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. Rátemetés esetén - a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány 
kivételével - biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Oldalirányú üreggel ellátott 
egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 

Temető neve, üzemeltetőjének címe:…………………………………………………………………………… 

A sír helye::………………………………………………………………………………………………………….. 

A sírban eltemetett személy neve:………………………………………………………………………………. 

A korábbi temetés ideje:………………………………………………………………………………………….. 

Sírhely felett rendelkező személy  

(vagy annak örökösének) neve:…………………………………………………………………....................... 

Sírnyitás tervezett ideje:…………………………………………………………………………………………... 

Az adatok hitelelességét vállalom, a tájékoztatást tudomásul vettem. 

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

             dátum                                                                                   aláírás,pecsét 

 



 

Kérelmező tölti ki: 

Jelen kérelmet a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult személy, vagy annak örököse 

töltheti ki. Amennyiben a sírnyitást nem az illetékes személy intézi, úgy az alábbi meghatalmazást ki 
kell tölteni. Ha a kérelmet a sírhely felett rendelkező személy nyújtja be Intézetünknek, úgy csak az ő 
adatait kell megadni. 

Kijelentem, hogy a kérelmet a felnyitandó temetési hely felett: (aláhúzandó) 

a.) rendelkezni jogosult személyként 

b.) annak örököseként terjesztem elő. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenérdekű félről nincs tudomásom. 

Eltemetni (exhumálni) kívánt személy neve/leánykori neve: …………………………………………….. 

Haláleset időpontja:…………………………………… 

Sírhely felett rendelkező személy (örököse) 

neve: 

 

Megbízott neve: 

Címe: 

 

Címe: 

Személyi igazolvány száma: 

 

Személyi igazolvány száma: 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

Tanú1 neve: 

 

Tanú2 neve: 

Címe: 

 

Címe: 

Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma: 

 

Aláírás: 

 

Aláírás: 

 



 

Újratemetés (exhumálás) esetén töltendő ki: 

A kiemelt holttest ……………………….…………….. város/község ………………………………………… 
temetőjében……………..………….számú sírhelyen lesz újratemetve vagy …………... városban található 
Krematóriumban kerül hamvasztásra.  

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat mellékelem: (bekarikázandó) 

1. A felnyitandó sírba eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata. 

2. A felnyitandó sírba eltemetett személy halottvizsgálati bizonyítványa. 

3. Az öröklést igazoló okirat (ha nem a temetési hely felett rendelkezni jogosult 

    személy, hanem annak örököse írta alá a kérelmet) 

4. Rátemetés esetén a sírba temetni kívánt elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa, 

    halotti anyakönyvi kivonata. 

5. A felnyitandó sírba eltemetett személy rendkívüli módon bekövetkezett halála  

   esetén az eltemetéstől számított 25 éven belül –a hamvasztáshoz szükséges sír-,  

   kripta nyitási engedély megadásához az elhalálozás helye szerint illetékes  

   rendőrhatóság hozzájárulása. 

6. Tudományos, kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás céljának igazolása. 

Az adatok hitelelességét vállalom, a tájékoztatást tudomásul vettem. Nyilatkozom továbbá, hogy 
a sírhelyben eltemetett személy nem fertőző betegségben hunyt el. 

 

Kelt:……………………………. 

 

……………………………………………. 

sírhely felett rendelkezni jogosult (örökös) aláírása 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 
145/1999. (X.1.) Kormány rendelet alapján. 

 

 


