
Ügyfél-tájékoztató 
sírnyitás engedélyezéséhez 

 
 

1. Az ügyintézés határideje: 30 nap. 
 
2. Az engedélyezési eljárás illeték- és díjmentes.  
 
3. Az engedély kiadása érdekében a kérelemben kérjük feltüntetni a következő adatokat, 
illetve kérjük csatolni az alábbi iratokat:  
a) a kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének 
neve és lakcíme  
b) a felnyitandó sír helye a temetői nyilvántartás szerint 
c) a felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halottvizsgálati bizonyítványának hiteles másolata, 
amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető állít ki 
d) a felnyitandó sírba eltemetett halott(ak) halotti anyakönyvi kivonata vagy a temetkezési 
hely sírboltkönyv-kivonata, amely tartalmazza az adott sírhelyen eltemetettek számát és 
temetésük időpontját  
e) milyen célból kéri a sírnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, 
tudományos illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges 
áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb) 
f) rátemetés esetén a rátemetendő halott neve és halálának időpontja 
g) a sírnyitás időpontja és a sírnyitást végző temetkezési szolgáltató megnevezése 
h) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő jogosult rendelkezni a sírhellyel (ha a sírhellyel 
rendelkezni jogosult személy kéri a sírnyitást) 
i) az öröklést igazoló okirat (ha a sírhellyel rendelkezni jogosult személy örököse kéri a 
sírnyitást) 
j) a sírhellyel rendelkezni jogosult személy hozzájárulása (ha nem a sírhellyel rendelkezni 
jogosult személy vagy örököse kéri a sírnyitást)  
k) meghatalmazás (ha a kérelmező nem személyesen jár el) 
l) a kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő 
sírnyitás esetén - amennyiben a kérelmet nem az örökös nyújtja be - az eltemettetőnek (illetve 
örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről 
vagy hamvasztásról 
m) tudományos illetőleg kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás céljának igazolása. 
 
4. Tájékoztató jellegű információk 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése 
céljából történő megbontása. Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá 
hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez a járási népegészségügyi intézet 
engedélyére nincs szükség. 
 
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír felnyitására engedély csak hamvasztás, más 
temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság 
rendelkezésére adható. Rendkívüli módon bekövetkezett halál esetén - az eltemetéstől 
számított 25 éven belül - a hamvasztáshoz szükséges sírnyitási engedély megadásához az 
elhalálozás helye szerint illetékes rendőrhatóság hozzájárulása szükséges, melyet az eljáró 
intézet szerez be. Az eltemetéstől számított 25 éven túl a halál okát nem kell vizsgálni, ezért 
ilyen esetben a sírnyitáshoz nem szükséges a járási népegészségügyi intézet engedélye. 



 
 
5. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
Dikó Regina 
06-84/519-323, diko.regina@ddr.antsz.hu, H,SZ: 8-16 h, P:8-12 h 
Konkoly Szilvia  
06-84/519-324, konkoly.szilvia@ddr.antsz.hu, H, SZ: 8-16h, P:8-12 h 
 
 
 
 
Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt olvashatók. 
 


