
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt  Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 2013. évi 152. számában (2013. szeptember 19.) került 

kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. Törvény. 

A törvénymódosítás 2013. november 1. és 2014. január 1. napján hatályba lépő 

rendelkezései a közöttünk érvényben lévő Kegyeleti közszolgáltatásti szerződés 

tartalmát is érintő rendeletalkotással és módosítással kapcsolatban az 

alábbiakban javaslatot teszünk. 

 

1. A korábbi szabályozás szerint köztemető esetén az Önkormányzat a temetőn 

belül a holttest hűtését, temetőn belül járművel történő szállítását, a hamvak erre 

szolgáló berendezéssel történő szórását, továbbá a sírhelynyitást és 

visszahantolást helyi rendeletében a temető üzemeltetőjének kizárólagos 

hatáskörébe adhatta. A módosítás pontosító rendelkezéseket tartalmaz, a 

jogosultságok körét kibővíti és meghatározza az önkormányzatok számára a díj 

megállapítására vonatkozó szabályokat. A módosítás kibővíti a 

temetőtulajdonosok körét és jogát arra, hogy a temetőben végzett temetkezési 

szolgáltatási elemek közül a jövőben több feladatot a temető üzemeltetőjére 

bízzanak. A módosítás a temetőüzemeltetők által szedhető díjakra vonatkozó 

szabályozást is tartalmaz, és törvényi szintre emeli azt a szabályozást, hogy nem 

szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely 

gondozásához igénybe vett vízért.  
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A Ttv. 40. § (1) bekezdésének módosítása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat – 

az elhunyt köztemetőn belüli hűtése, szállítása, a hamvak szórása, a sírhelynyitás, 

valamint a visszahantolás mellett – rendeletében kötelezővé tegye a ravatalozás, 

a sírásás (a sírhely első alkalommal történő kiásása), az urnaelhelyezés, a 

sírbahelyezés, az újratemetés, továbbá az exhumálással kapcsolatos feladatok 

ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét.  

 

40. § (1) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete 

kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a 

temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 

továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, 

urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, 

visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 

ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét 

(a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 

 

A módosítás egyértelművé tette, hogy az önkormányzat rendeletében kell 
szabályozni a temetési hely megváltásának díja mellett az újraváltás díját, és az 
üzemeltető által az önkormányzati rendelet alapján biztosított szolgáltatások 
díját. 
Az erre vonatkozó javaslatunkat az 1. számú melléklet tartalmazza 

 

2. A temető üzemeltetőjének a szociális temetés bevezetésével új feladatai 
lesznek: biztosítania kell a szociális temetések összehangolását, ellenőriznie kell a 
hozzátartozók személyes közreműködése keretében elvégzett sírásást, 
ravatalozást, biztosítani kell az ehhez szükséges eszközöket és gondoskodnia kell 
az elhunyt eltemetéséhez szükséges kellékek átvételétéről. A temető 
üzemeltetőjének feladata, hogy a hozzátartozók a munkavédelmi, 
közegészségügyi, járványügyi szabályokat megismerjék. A szabályok betartása 
érdekében az üzemeltető felhívhat az előírások betartására, ezek nem teljesítése 
esetén pedig a munkálatok elvégzéséről – az eltemettető költségére – maga 
intézkedik.  

16. §
39

 A temető üzemeltetését az e törvényben, kormányrendeletben, továbbá 

temetőszabályzatban vagy köztemető esetén önkormányzati rendeletben és a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az 

üzemeltető 

a) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett 

egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 

első temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) 

való gondoskodást; 
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c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási 

időt; 

d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a 

tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) 

karbantartását és működteti azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges 

kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását; 

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

g) tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak; 

h) kijelöli a temetési helyeket; 

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti 

a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

     m) gondoskodik az ügyfélfogadásról;   

      

      Az alábbiakkal bővül a temető üzemeltetőjének feladata: 
 n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások 

betartását; és 

o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 

betemetéshez szükséges eszközöket. 

16/A. §
40

 (1) A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a szociális temetés 

lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, 

közegészségügyi, járványügyi szabályokat. 

  (2) Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes 

közreműködést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban 

foglaltak be nem tartása esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes 

közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások 

betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető üzemeltetője megteszi a szükséges 

intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes 

közreműködést vállalót terhelik. 

  

 

A szociális temetés ellátásának rendje 
 

A szociális temetés délelőtt és csakis munkanapon történhet. 

A temetőben egy szociális temetésre  5 óra időtartam biztosított. 

A szociális temetésnél a ravatalozás a sírnál is történhet. 

A sír kiásása csak a temetés napján lehetséges. 

Szociális temetésnél a sír visszahantolása után a sírhely környezetének rendbetétele a 

személyesen közreműködők kötelessége. 

 

 

A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai: 
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A ravatalozóterem szertartásonként 1 órás időtartamra vehető igénybe. 
 
Délelőtti 11 órás temetési időpont esetén:  10.30-tól 11:30 óráig 
Szociális temetés esetén az elhunyt temetésre való előkészítésére (mosdatás, 
öltöztetés) a ravatalozó bonchelyiségét 10 órától lehet igénybevenni. 
 
Délutáni 14 órás temetési időpont esetén:  13:30-tól 14:30 óráig. 
Szociális temetések lebonyolítása: 

Üzemeltetővel temetési időpont egyeztetés:,  

munkavédelmi oktatási anyag, nyilatkozatok átadása. 

Az üzemeltető a munkavégzés szabályairől tájékoztatást ad a személyesen   

közreműködőknek, a temetést megelőző napon. Az oktatás ténye, valamint annak megállapítása, 

hogy az oktatott anyagot elsajátították és a gyakorlatban alkalmazni tudják az oktatási naplóba 

bevezetésre kerül. 

 

Délelőtt: 8 órától 13 óráig,  

Sírásáshoz való megjelenés kezdete 8:00 óra. 

A sírásáshoz szükséges kellékek átvétele, nyilatkozatok átadása. 

 

 

A nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére 

az eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető 

üzemeltetőjének meg kell akadályoznia. 

 
Nyilatkozattétel 

Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során 
nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:  
a.) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 24/B. § (1) 

és (2) bekezdésben meghatározott esetet, 
b.) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, 
c.) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és 
d.) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés. 

              Az eltemettető és a szociális és a  szociális temetésben közreműködők közötti 

ellenszolgáltatásról 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 24/a.§ (8) a) 

pontja alapján, 

 

 A személyes közreműködők tájékoztatásáról és a kártérítési követelésről 1999. évi 

XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 24/a.§ (8)) b) pontja alapján 

 

 Nyilatkozat anyagi felelősségről, miszerint a személyesen közreműködők részére a 

temetéshez biztosított/átadott műszaki előírásoknak megfelelő eszközök/kellékekért az 

átvevők anyagi felelősséggel tartoznak. 

 



 

 
 

3. Figyelmet érdemel, a sírhely újraváltással kapcsolatos törvényi módosítás, melyet 
november 1-től kell alkalmazni. 

 Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

18. § (1)20 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet 

kevesebb, mint 

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 

b) sírbolt esetén 60 év; 

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 

d) urnasírbolt esetén 20 év. 

(2)21 A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az 

(1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A 

temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben 

meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) és d) pontja 

esetében 10 év, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év. 

Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet 

magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél. 

(3)22 A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha 

a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni; erről a 

temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet, 

b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak. 

 

 

 

 

                                                                      Tisztelettel:  

 

 

          Kari Irén s.k. 

           Igazgató 
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