
 
 
 

Temetkezési szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem 
 

(a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Törvény) és a 
Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

alapján) 
 

1. A temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet adatai: 

Gazdálkodó szervezet neve:....................................................................................................................... 

Székhelye:.................................................................................................................................................... 

Telefonszáma: ............................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszáma/ Egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi száma:................................................. 

A Törvény 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Rendeletben meghatározott végzettséggel – 
temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személy megnevezése: 

........................................................................................................................................................................ 

Jogviszonyának megjelölése:...................................................................................................................... 

Jogviszonyról kérelemhez becsatolt irat, okirat megnevezése: ……………………………………. 

Temetkezési szolgáltató szakképesítésről szóló (becsatolt) bizonyítvány száma: …………………. 
 
2. A tevékenységet a gazdálkodó szervezet a 
   □  telephelyén végzi 
   □  temető területén végzi 
   □  telephelyén és a temető területén végzi 
 
Telephelyen végzett tevékenységek felsorolása:………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Temető területén végzett tevékenységek felsorolása: ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. A telephely adatai: 

A telephely tulajdonosának neve, lakcíme: ............................................................................................. 

Telephely pontos címe: ............................................................................................................................. 

Helyrajzi száma: ........................................................................................................................................ 

Lakás céljára használt ingatlan-e?         IGEN   NEM 

Használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.): .................................................................................... 

Használat jogcíméről mellékelt irat, okirat megnevezése: …………………………………………. 

Amennyiben a telephellyel szomszédos ingatlan társasház, a közös képviselő neve, levelezési 
címe: …………............................................................................................................................................ 
A telephellyel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak neve, levelezési címe: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Amennyiben a telephely, székhely nem temető, temetkezési emlékhely területén található, 
akkor a fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjából számított 200 
méteres távolságon belül van-e?   IGEN   NEM 
 
 
4. A telephelyen folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási tevékenységek: 

 Temetésfelvétel IGEN   NEM 

 Az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése:  

IGEN   NEM 

 Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 
értékesítést is:  IGEN   NEM 

 Ravatalozás:  IGEN   NEM  

 Sírhelynyitás és visszahantolás:   IGEN   NEM 

 Sírba helyezés: IGEN   NEM 

 Halottszállítás: IGEN   NEM 

 Hamvasztás és urnakiadás:    IGEN   NEM 

 Urnaelhelyezés: IGEN   NEM 

 Hamvak szórása: IGEN   NEM 

 Exhumálás:  IGEN   NEM 

 Újratemetés:  IGEN   NEM 

 
5. A létesítendő telephelyen: 

a) Elhunyt kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítését végzik-e?  

   IGEN    NEM 

b) Elhunyt tárolását végzik-e?  

   IGEN    NEM 

c) Elhunyt folyamatos hűtéséről gondoskodnak-e? 

IGEN    NEM 

c) Halottszállító jármű tárolását végzik-e? 

    IGEN    NEM 

d) Halottszállító jármű fertőtlenítését végzik-e? 

   IGEN    NEM 

 
f)  
Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését, valamint halottszállító 
jármű fertőtlenítését végzik, akkor nyilatkozzon az alábbiakról: 

A szociális helyiségek biztosításának módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

A környezetre gyakorolt hatás:  

a) talajra: …........................................................................................................................................... 

b) felszíni és felszín alatti vizekre: …................................................................................................ 

c) zajártalomra: …................................................................................................................................ 

d) bűzártalomra: ….............................................................................................................................. 

e) tűz- és robbanásveszélyre:.............................................................................................................. 
 
A telephelyen végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, egészségre vagy környezetre 
veszélyes anyag megnevezése, valamint gyűjtésének, kezelésének módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és a szennyvíz-elhelyezés módja (ez a rész akkor is 
kitöltendő, ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik) 

ivóvízellátás módja:........................................................................................................................... 

szennyvízgyűjtés módja: .................................................................................................................. 

szennyvízelvezetés módja................................................................................................................. 
 
Ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, az ügyfelek fogadására külön helyiség 
rendelkezésre áll-e?      IGEN    NEM 

Ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára külön 
helyiség rendelkezésre áll-e?     IGEN    NEM 

A Törvény 33. § (1) bekezdés b) pontja, a Törvény 33. § (2) bekezdése szerint igazolja (mely 
igazolást a kérelemhez mellékel) és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott 
mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési 
szolgáltatást igénybe vevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, 
amelyet a szolgáltatással okozott a Rendelet 53. § (1) (2) bekezdésében meghatározott összeg 
erejéig?        IGEN   NEM 

Egyéni vállalkozó/egyéni cég/gazdasági társaság vezető tisztségviselője/ alkalmazottja/tagja: 

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-e?      IGEN   NEM 
 
A temetkezési szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állásának biztosítási módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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A gazdálkodó szervezet rendelkezik a Törvény 33. § (1) (2) bekezdésében szereplő pénzügyi 
teljesítőképességgel:       IGEN   NEM 

 

A hatóság tájékoztatja, hogy a kérelemhez pótlapot biztosít a 6. oldaltól arra az esetre, ha 
több telephelyet szeretne engedélyeztetni a szolgáltató. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy  

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) 30. § (1) bekezdése alapján a hatóság a 
szolgáltatókról a hatósági ellenőrzések és a szolgáltatás igénybe vevőinek tájékoztatása 
céljából nyilvántartást vezet. A Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerinti adataimat a hatóság 
az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozás-mentesen hozzáférhető módon, 
naprakészen közzéteszi. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak, 

– a nyilvántartásban szereplő adatok változását, ill. a szolgáltatási tevékenység 
megszüntetését haladéktalanul, de legkésőbb a változástól/megszüntetéstől számított 5 
munkanapon belül a hatóság részére köteles vagyok bejelenteni. 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 20…....... év …..................................... hó …........... nap 

 

 

 

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

      kérelmező neve (olvashatóan)     kérelmező aláírása 
(bélyegzője) 
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Tudnivalók a kérelem benyújtásához 
 
I. A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok: 

1) más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentum, 
továbbá a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni 
kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul, 

2) haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdontársak 
hozzájárulása 

3) a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló 
dokumentumok (Tv. 33.§ ; Korm. r. 53. § ), 

4) a kérelem 1. pontjában megjelölt személy szakképesítésének igazolására szolgáló okirat 
5) a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele és alkalmazottaival szemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn (Tv. 29. §), 
6) hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmező büntetlen előéletű, valamint 

nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány), 

7) az eljárási díj megfizetését igazoló okirat, 
8) a kérelmező nyilatkozata, hogy a kérelemben megjelölt telep megfelel az alapvető 

kegyeleti feltételeknek, a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak, a tevékenység 
méltóságát nem sérti, valamint a környezetben élők egészségét és a környezetet nem 
veszélyezteti. 

9)  Igazolás, hogy a kérelmező adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett 
(NAV-os igazolás). 

 
II. Az eljárás költsége: 

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
28/2009. (X.29.) ÖM rendelet 1. § alapján a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti 
eljárás díja elsőfokú eljárásban 15 000 forint. 

A díjat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-
felhasználási keretszámlaszámára kell megfizetni átutalással. A közleményben meg kell jelölni 
az ügyiratszámot, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatalt, és azt, hogy temetkezési szolgáltatási 
engedély.  

A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat kérelemhez csatolásával kell 
igazolni.  
 
III. A bejelentés és tájékoztatás jogszabályi alapja: 
 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, 

 A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 28/2009. (X.29.) ÖM rendelet  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 

A hivatkozott jogszabályok hatályos szövege megtalálható a www.njt.hu honlapon. 
 
IV. A kérelem kizárólag elektronikus úton az e-papir.gov.hu honlap segítségével terjeszthető 
elő a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hivatali kapujára Cégkapun vagy egyéni vállalkozó 
esetén Ügyfélkapun keresztül a kötelező mellékletekkel együtt. 

További információ kérhető a (+36 76) 795-744-es telefonszámon. 
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1. sz. pótlap 
 
3. A telephely adatai: 

A telephely tulajdonosának neve, lakcíme: ............................................................................................. 

Telephely pontos címe: ............................................................................................................................. 

Helyrajzi száma: ........................................................................................................................................ 

Lakás céljára használt ingatlan-e?         IGEN   NEM 

Használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.): .................................................................................... 

Használat jogcíméről mellékelt irat, okirat megnevezése: …………………………………………. 

Amennyiben a telephellyel szomszédos ingatlan társasház, a közös képviselő neve, levelezési 
címe: …………............................................................................................................................................ 
A telephellyel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak neve, levelezési címe: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Amennyiben a telephely, székhely nem temető, temetkezési emlékhely területén található, 
akkor a fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjából számított 200 
méteres távolságon belül van-e?   IGEN   NEM 
 
 
4. A telephelyen folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási tevékenységek: 

 Temetésfelvétel IGEN   NEM 

 Az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése:  

IGEN   NEM 

 Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 
értékesítést is:  IGEN   NEM 

 Ravatalozás:  IGEN   NEM  

 Sírhelynyitás és visszahantolás:   IGEN   NEM 

 Sírba helyezés: IGEN   NEM 

 Halottszállítás: IGEN   NEM 

 Hamvasztás és urnakiadás:    IGEN   NEM 

 Urnaelhelyezés: IGEN   NEM 

 Hamvak szórása: IGEN   NEM 

 Exhumálás:  IGEN   NEM 

 Újratemetés:  IGEN   NEM 

 
5. A létesítendő telephelyen: 

a) Elhunyt kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítését végzik-e?  

   IGEN    NEM 

b) Elhunyt tárolását végzik-e?  

   IGEN    NEM 

c) Elhunyt folyamatos hűtéséről gondoskodnak-e? 

IGEN    NEM 
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c) Halottszállító jármű tárolását végzik-e? 

    IGEN    NEM 

d) Halottszállító jármű fertőtlenítését végzik-e? 

   IGEN    NEM 

 
f)  
Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését, valamint halottszállító 
jármű fertőtlenítését végzik, akkor nyilatkozzon az alábbiakról: 

A szociális helyiségek biztosításának módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

A környezetre gyakorolt hatás:  

f) talajra: …........................................................................................................................................... 

g) felszíni és felszín alatti vizekre: …................................................................................................ 

h) zajártalomra: …................................................................................................................................ 

i) bűzártalomra: ….............................................................................................................................. 

j) tűz- és robbanásveszélyre:.............................................................................................................. 
 
A telephelyen végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, egészségre vagy környezetre 
veszélyes anyag megnevezése, valamint gyűjtésének, kezelésének módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és a szennyvíz-elhelyezés módja (ez a rész akkor is 
kitöltendő, ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik) 

ivóvízellátás módja:........................................................................................................................... 

szennyvízgyűjtés módja: .................................................................................................................. 

szennyvízelvezetés módja................................................................................................................. 
 
Ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, az ügyfelek fogadására külön helyiség 
rendelkezésre áll-e?      IGEN    NEM 

Ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára külön 
helyiség rendelkezésre áll-e?     IGEN    NEM 

 
 



 

 

 

8 

2. sz. pótlap 
 
3. A telephely adatai: 

A telephely tulajdonosának neve, lakcíme: ............................................................................................. 

Telephely pontos címe: ............................................................................................................................. 

Helyrajzi száma: ........................................................................................................................................ 

Lakás céljára használt ingatlan-e?         IGEN   NEM 

Használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.): .................................................................................... 

Használat jogcíméről mellékelt irat, okirat megnevezése: …………………………………………. 

Amennyiben a telephellyel szomszédos ingatlan társasház, a közös képviselő neve, levelezési 
címe: …………............................................................................................................................................ 
A telephellyel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak neve, levelezési címe: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Amennyiben a telephely, székhely nem temető, temetkezési emlékhely területén található, 
akkor a fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi intézmény bármely pontjából számított 200 
méteres távolságon belül van-e?   IGEN   NEM 
 
 
4. A telephelyen folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási tevékenységek: 

 Temetésfelvétel IGEN   NEM 

 Az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése:  

IGEN   NEM 

 Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 
értékesítést is:  IGEN   NEM 

 Ravatalozás:  IGEN   NEM  

 Sírhelynyitás és visszahantolás:   IGEN   NEM 

 Sírba helyezés: IGEN   NEM 

 Halottszállítás: IGEN   NEM 

 Hamvasztás és urnakiadás:    IGEN   NEM 

 Urnaelhelyezés: IGEN   NEM 

 Hamvak szórása: IGEN   NEM 

 Exhumálás:  IGEN   NEM 

 Újratemetés:  IGEN   NEM 

 
5. A létesítendő telephelyen: 

a) Elhunyt kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítését végzik-e?  

   IGEN    NEM 

b) Elhunyt tárolását végzik-e?  

   IGEN    NEM 

c) Elhunyt folyamatos hűtéséről gondoskodnak-e? 

IGEN    NEM 
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c) Halottszállító jármű tárolását végzik-e? 

    IGEN    NEM 

d) Halottszállító jármű fertőtlenítését végzik-e? 

   IGEN    NEM 

 
f)  
Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését, valamint halottszállító 
jármű fertőtlenítését végzik, akkor nyilatkozzon az alábbiakról: 

A szociális helyiségek biztosításának módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

A környezetre gyakorolt hatás:  

k) talajra: …........................................................................................................................................... 

l) felszíni és felszín alatti vizekre: …................................................................................................ 

m) zajártalomra: …................................................................................................................................ 

n) bűzártalomra: ….............................................................................................................................. 

o) tűz- és robbanásveszélyre:.............................................................................................................. 
 
A telephelyen végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, egészségre vagy környezetre 
veszélyes anyag megnevezése, valamint gyűjtésének, kezelésének módja: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és a szennyvíz-elhelyezés módja (ez a rész akkor is 
kitöltendő, ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik) 

ivóvízellátás módja:........................................................................................................................... 

szennyvízgyűjtés módja: .................................................................................................................. 

szennyvízelvezetés módja................................................................................................................. 
 
Ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, az ügyfelek fogadására külön helyiség 
rendelkezésre áll-e?      IGEN    NEM 

Ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára külön 
helyiség rendelkezésre áll-e?     IGEN    NEM 

 


