
1. Holttest és hamvak külföldre történő szállítása 
 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Kérelem, mely tartalmazza az alábbi adatokat: 
 

• kérelmező hozzátartozó neve és lakcíme, személyi igazolvány száma/útlevél 
száma, 
 

aláírása; amennyiben a szállítást végző temetkezési vállalkozó a kérelmező, 
úgy a 

 

hozzátartozótól írásbeli meghatalmazás szükséges 
 

• elhunyt neve, utolsó lakhelye, anyja neve, halál oka és ideje 
 

• mely határátkelőhely érintésével honnan hova szállítják az elhunytat 
 

• halottszállító gépjármű, (gépjármű típusa és forgalmi rendszáma) szállítás 
 

módjának megjelölését 
 

• a holttestet kísérő személy(ek) megnevezése 
 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 

• halott szállításra engedéllyel rendelkező vállalkozás nyilatkozata, hogy 

elvégzik a szállítást 
 

• a szállítani kívánt elhunyt teljes egészében kitöltött halott vizsgálati 

bizonyítványa vagy halotti anyakönyvi kivonata 
 

• a halottszállító gépjármű forgalmi engedélyének másolata 
 

• a holttestet kísérő személy(ek) személyazonosítására alkalmas 

dokumentumának másolata 
 

• Halottnak külföldről Magyarországra való szállításához az engedélyt a 

magyar konzuli tisztviselő adja ki. 

 Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a 

magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország 

közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a 

befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát. 

 
 
 
 



Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 
 

Papír alapon, elektronikus ügyintézés jelenleg a Hivatalnál még nincs. 

Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség; az 

ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését 

követő naptól kell számítani. 
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Illeték- és díjmentes. 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

8 nap, de lehetőség szerint azonnal. 
 

Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postán, 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. 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a halott illetve a hamvak külföldre 

történő szállításának engedélyezése vagy elutasítása (határozat formájában). 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- 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 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


