
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező 

hatóság engedélyével folytatható. 
 

A kérelemben meg kell jelölni: 
 

a) a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata 

jogcímét, 
 

b) az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve 

az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó 

tevékenységet és 
 

c) a 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 30. § (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező 

személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el. A 

temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást 

engedélyező hatóság annak engedélyezi, aki saját maga, gazdálkodó szervezet 

esetében, akinek vezető tisztviselője rendelkezik a Kormány rendeletében 

meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott 

feltételeknek. 
 

A kérelemhez csatolni kell: 
 

 a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelye  tulajdonjogát 

igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, 
 

 más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló 

dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely 

létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul, 
 

    a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat, 
 

    temetkezési szolgáltatói szakképesítés igazolását (azonosító: OKJ 51 853 01 

0000 00 00), 
 

    a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll 

fenn, 
 

 hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, valamint 

nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt,



 

    az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolására szolgáló iratot. 
 

Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a 

kérelemben meg kell jelölni: 
 

a) a szociális helyiségek biztosításának 
módját, 

 

b) a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti 

vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt, 
 

c) a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy 

környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, 

valamint 
 

d) az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-
elhelyezést is. 

 

A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, 

ha a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik. 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító kérelem természetes személy által benyújtható postai úton, 

illetve személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, valamint a települési 

ügysegédnél. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton nyújthatja be kérelmét a polgári 

perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem 

rendelkező egyesület, alapítvány kivételével. 
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 

 

15.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj,    
 

Ügyintézési határidő: 25 nap 
 

Ügymenet leírása: 
 

A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is 

végezhetők. A temetkezési szolgáltatási tevékenység meghatározott műszaki, 

közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint 

gyakorolható. 
 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


Temetkezési szolgáltatási 
tevékenység: 

 

 a temetésfelvétel, 

 az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése, 
 

 a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető 

felé történő értékesítést is, 
 

 a ravatalozás, 
 

 sírhelynyitás és visszahantolás, 
 

 a sírba helyezés, 
 

 a halott szállítás, 
 

 a hamvasztás és az urnakiadás, 
 

 az urnaelhelyezés, 
 

 a hamvak szórása, 
 

 az exhumálás, 
 

 az újratemetés. 
 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást 

engedélyező hatóság annak engedélyezi 
 

a)  aki  büntetlen  előéletű,  és  nem  áll  a  temetkezési  szolgáltatási  

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
 

b) aki rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi 
teljesítőképességgel, 

 

c) aki rendelkezik 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, 
 

d) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 
 

e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője 

rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel és 

megfelel az abban meghatározott feltételeknek, 
 

f) aki vagy gazdálkodó szervezet esetében, amelynek vezető tisztségviselője a 

temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság visszavont engedélyekről 

vezetett nyilvántartásában nem szerepel. 
 

 



Az egészségügyi  intézménnyel  vagy  mentésre  feljogosított  szervezettel 

közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló, a halottak kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott 

vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem lehet temetkezési 

szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője, alkalmazottja, vagy – a nyilvánosan működő részvénytársaságot 

kivéve – tagja. 
 

A temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező 

szolgáltatókról nyilvántartást vezet. 
 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A kérelmet írásban kell benyújtani. Az eljáró hatóság ellenőrzi, hogy a kérelem 

megfelel-e az előírt tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket 

csatolták-e. 
 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság hiánypótlásra 

hívja fel az ügyfelet. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem 

kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti. 
 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalnak címzett, de a járási hivatalnál benyújtott fellebbezéssel 

lehet élni. Az engedély kiadás iránt eljárásban az elsőfokú határozat elleni 

fellebbezés díja 20 000 forint. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett 

döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 
temetkezésről 

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló, 

 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 
 

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

XLII. törvény végrehajtásáról, 
 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról. 
 

 


