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Trencsén, 2014. november 06.  



Bevezető 

   Minden társadalom alapvető feladata, hogy az 
elhunytak részére méltó temetkezési helyről 
gondoskodjon.  

   A temető nemcsak a sírok összessége, hanem 
közösségi hely is, kapcsolat élők és holtak között.  
A temető múltunk kézzelfogható bizonyítéka.  
A szaporodó sírok, a temetők, a települések 
történetének egy - egy fejezetét alkotják.  

   Az élők kötelessége, hogy ezek a fejezetek emberhez 
méltó tartalommal legyenek kitöltve. 



A jogi szabályozás szintjei 

 

 Törvény, 

 Kormányrendelet, 

 Miniszteri rendeletek, 

 Helyi rendeletek (önkormányzat), 

 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés, 

 Temetőszabályzat (egyházak). 

 



Törvény és kormányrendelet 

 A rendszerváltás környékén megértek a 
feltételek arra, hogy az európai normáknak 
megfelelő jogi szabályozásra kerüljön sor. 

 A parlament elfogadta:  
 Az 1999. évi XLIII. törvényt a temetőkről és a 

temetkezésről. 

 A kormány elfogadta a végrehajtási rendeletet: 

 Az 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletet a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi. XLIII. törvény 
végrehajtásáról. 



  Jogszabály-változtatás szükségessége 

 A rendszerváltást követően a törvény és a végrehajtására 
kiadott rendeletek betöltötték szerepüket.  Az elmúlt 
években hazánkban sokat változott a kegyeleti kultúra, a 
temetkezési szolgáltatás és a temetőüzemeltetés 
megítélése, társadalmi elfogadottsága. Ezeket a pozitív 
változásokat azonban nem követte a jogszabályi környezet. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény, illetve a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) 
kormányrendelet, majd a 2005-ös rendelet módosítása 
(121/2005. VI. 28.) egyszerre igyekezett megfelelni a 
társadalmi elvárásoknak és az Európai Uniós előírásoknak. 
Mindezek ellenére napjainkra szükségessé vált a törvény és 
a kapcsolódó rendeletek módosítása. A szakmai 
szervezetek többször tettek javaslatokat annak érdekében, 
hogy a lakosság elvárásainak és a kegyeleti igényeknek 
megfelelő előterjesztés kerüljön a parlament elé.  

 



Jogszabály-változtatás társadalmi igénye 

 

- Magas temetkezési árak, mert minden költség a lakosságot 
terheli. 

- Az embereknek nem volt pénze – ma sincs pénze a 
temetésre. Megalkusznak az olcsóbb hamvasztással. Az 
urnák egy részét hazavitték. 

- Az urna útja követhetetlenné vált: jobb esetben belopták a 
temetőbe, de előfordult, hogy kidobták, vagy elszórták. 

- Gondként jelentkezhet: ha az otthon tartott hamvakat őrző 
személy is meghalt, mi legyen a hamvakkal?? 

- Reális veszély: Temető lesz az egész ország.  

- Igény: az államnak meg kell teremtenie a minimális 
feltételeket a kegyeletteljes, méltó temetésre. 

- A magyar kegyeleti kultúra a rossz jogszabályi környezet 
miatt mélypontra süllyedt.  

 



                Kormányzati szándék 

 2012 őszén vált ismertté az a kormányzati cél, amely a  lakosság 

terheinek csökkentésére irányult.  

 A temetkezési egyesületek támogatták azt, hogy a temetési költségek 

mérséklődjenek.  

 Ennek megvalósítására a kormányzati szándéktól eltérő javaslatokat 

dolgoztak ki. 

 Kialakult az a vélemény, hogy a kormány részére készült előterjesztések 

egyes javaslatai veszélyeztetik a temetkezési szakma eddigi hazai és 

nemzetközi eredményeit, valamint a kisvállalkozások biztonságát.  

 A szakmában egységes volt az a vélemény, hogy van olyan megoldás, 

amely maradéktalanul eleget tesz a kormányzati szándéknak, és egy 

költséghatékonyabb megoldással, hosszú távon biztosítja a temetkezési 

szakma és a magyar kellékgyártás további működését, fejlődését. 

 

 

 



A kialakult helyzet következménye 

 

- Az önkormányzatok pénz hiányában a legnagyobb 
törvénysértőkké váltak. A temetők működési 
költségeit a lakosságra terhelték. 

- A magas díjak fokozták az emberek ellenérzését, 
eltávolodását a temetőktől.  

- Következmény: csökkent a temetőüzemeltetés 
árbevétele.  

- Szakmai szervezetek célja volt az elmúlt években: 
rendezett, törvényes körülmények teremtése a 
temetkezés területén (számlaadási kényszer, 
bejelentett alkalmazottak, jogkövető magatartás 
stb.). 

 



A szakmai szervezetek véleményét részben figyelembe 

véve a parlament 2013. szeptember 9-én módosította a 

temetkezésről szóló törvényt. 

 



A temető jogi megfogalmazása 

    Temető: 
 
A temető a település közigazgatási területén belüli, 
beépítésre vagy beépítésre nem szánt különleges terület 
- közegészségügyi, 
- kegyeleti, 
- zöldfelületi funkciókat szolgál.  
 
Köztemető:  
 
Önkormányzati tulajdon vagy megállapodás alapján 
használt  
- temető vagy temetőrész, 
ahol az önkormányzat a kötelező  fenntartási  feladatának 
eleget tesz. 



Temető fenntartója 

Köztemető fenntartója  

- Települési önkormányzat, fővárosi önkormányzat 

- Önkormányzatok  társulás, együttműködés  útján is gondoskodhatnak a 
feladat ellátásáról. 

- Gyakori megoldás az egyházzal történő megállapodás.  

 

 A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi, infrastrukturális 

 létesítményeinek, zöldfelületének kialakítása. 

 

Köteles a fenntartásról gondoskodni 

- saját maga, 

- gazdálkodó szervezet útján is (kegyeleti közszolgáltatási szerződés és 
szakmai alkalmasság szükséges).  

 



Temetői létesítmények  

  

Út – akadálymentes, gépjárművel is járható 

Ravatalozó – funkcionálisan kialakított, külső ravatalozás 

Hűtő – 2000 fő alatti lakosszám esetén hűthető ravatal 

Kerítés – tömör, vagy áttört építészeti lehatárolás, cserjesáv vagy 

fasor, élősövény esetén nem kell műszaki létesítmény 

Vízvételi hely – 150 méterenként kell biztosítani 

Illemhely 

Parkosítás, utak sorfásítása 

Hulladéktárolók – törekedni a szelektív gyűjtésre 

 



Temetői létesítmények  
 

 Temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára 

figyelemmel kell kialakítani. 

 

Terület legfeljebb 65 %-ban betemetett. 

 

Bejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezető út,  

ravatalozó környéke parkszerűen kialakított. 

 

Sírhelytáblák kialakítása, előkészítése: 

Határoló utak kialakítása 

Tereprendezés 

Növényültetés, fásítás 

Sorok kialakítása 

Sírhelyek kijelölése 

 

 



Temetőfenntartás 

 

    A fenntartó feladata a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges  építmények, közművek, temetői 

létesítmények, zöldfelületek karbantartása, felújítása, 

gondozása. 

 

   A temetőtulajdonos biztosítja a létesítményeit, a 

fenntartó a már meglévő létesítmények 

működőképességéről gondoskodik. 

 

 



Temetőüzemeltetés 

 
A temető üzemeltetését a törvényben, 

kormányrendeletben, a szabályzatban és a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

rendelkezések szerint kell ellátni. 

 

• Biztosítja a temető használatát a szolgáltatók, látogatók, 

vállalkozók számára. 

• Rendelkezésre kell állnia. 

• Tűri a jogszerű használatot.  

• Egységesen azonos feltételeket biztosít  - nem 

diszkriminálhat. 



Néhány tény, amely a magyar temetkezési szolgáltatók 

tevékenységét a jogszabályi környezet mellett 

befolyásolja 

 Temetők tulajdonviszonya: 

 Állami 

 Önkormányzati 

 Egyházi 

 Magán (csak lehetőség) 



Bevételek és kiadások 

 Temetkezési szolgáltatás:  
Piaci körülmények között működik.  
Gond: Számlaadási kényszer vagy annak hiánya. 

 Temetőüzemeltetés:  
A bevételeket rendeletben vagy szabályzatban 
határozzák meg (kötelező díj). A bevételek 
általában nem fedezik a kiadásokat. A 
temetőüzemeltetők amennyiben temetőt 
üzemeltetnek egyéb (szolgáltatási) bevételeikből 
fedezik a hiányt. 

 A temetőüzemeltetés költségét a megrendelő  
- a lakosság - fizeti meg. 



További nehézség:  

A temetkezési szolgáltatás és a temetőüzemeltetés 

költségeit 27 %-os ÁFA terheli. 



            Temetőüzemeltető feladatai 

 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; 

 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; 



            Temetőüzemeltető feladatai 

 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; 



Temetőüzemeltető feladatai 

 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; 

 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. 

 



Temetőüzemeltetés néhány kérdése 

 



Temetőüzemeltetés költségei 1995-ben 

 



Temetőüzemeltetés költségei napjainkban 

 



A temetőüzemeltetés forrásai 

 



A magyar temetkezési szolgáltatás néhány 

különleges kérdése 

Urnakiadás 

    
A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles 

személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában 

 a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó 
nyilatkozata, vagy 

 b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli 
elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye 
szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól 
szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt 
köztemető igazolása alapján kell kiadni. 



                         Urna 



Urnaelhelyezés 

 Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett 
hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, 
urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is 
temethető. 

 Az urnafülke föld feletti építményrészből, az urnasírbolt 
terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti 
vagy feletti építményrészből álló, hamvakat tartalmazó, 
urnák elhelyezésére épített temetési hely. Az urnafülke 
magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. 
Urnasírbolt építésügyi hatósági tevékenységekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott esetekben, az 
építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető. 



Urnaelhelyezés földben 

 



Tömeges urnaelhelyezés  

 Költségtakarékos megoldás 

 



             Nyilatkozat az urnakiadásról 
 Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza 

az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és 
idejét, anyja születési nevét, nyilatkozattételkori bejelentett 
lakcímét, és a hamvak elhelyezése tervezett helyének 
címét.  

 A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési 
emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre 
köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát 
kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja 
és az elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog 
gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt 
közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely 
címének változásáról tájékoztatja.  

 Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem 
rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak 
szétszórása esetén az eltemetésre köteles személy 
nyilatkozatának tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az 
elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak 
szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében. 



         Nyilatkozat az urnakiadásról 

 1. Vállalom, hogy az 1999. évi XLIII. temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény 21. §. 5. bekezdése alapján a 
hamvakat tartalmazó urnát kegyeleti igényeknek megfelelő 
körülmények között tárolom és az elhunyt közeli 
hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának 
lehetőségét biztosítom, valamint a közeli hozzátartozókat az 
urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról 
tájékoztatom.  

 2. Mint nyilatkozatot tevő személy kijelentem, hogy az 
elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak 
szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében. 



             A nyilatkozat mellékletei 

 1.Végrendelet. (Elegendő bemutatni, de az 

azonosító adatokat fel kell jegyezni a 

nyilatkozatra.) 

 2.Temető vagy temetkezési emlékhely 

befogadó nyilatkozata. 

 3.Közeli hozzátartozók nyilatkozata (szülő, 

házastárs, élettárs, testvér, gyerek, …).  



                 Hamvak elszórása 



Hamvak szétosztása 

   A hamvak – az eltemettető írásbeli 

kívánságára – több, kegyeletet nem sértő 

urnában, szelencében is elhelyezhetők.  

A bizonylatot az okmányokhoz csatolva a 

hamvasztóüzem őrzi meg. 



                    Rendelkezési jog 

   A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe 

tartozó temetési hely, valamint a hősi 

temetési hely kivételével – az rendelkezik, 

aki megváltotta.  

Több azonos jogállású örökös esetén  

– ellenkező megállapodásuk hiányában – a 

rendelkezési jog kizárólag együttesen 

gyakorolható. 



Ravatalozás 

  Temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül 

holttestet ravatalozni az egészségügyi 

államigazgatási szerv engedélyével 

lehet. 



             Temetkezési szolgáltatás módja 

   A hozzátartozók 2015. január 01-jétől alapvetően 

három temetkezési mód között választhatnak: 

 1. az elhunytak végső nyughelyre helyezését 

temetkezési szolgáltatók közreműködésével oldják 

meg, ahogy eddig is tették, 

 2. közreműködnek, és szociális temetést 

választanak, 

 3. nem működnek közre, és közköltséges temetést 

igényelnek. 



                  Térítéses temetés 

    

   A hozzátartozók vállalják a temetés 

költségeit, a szolgáltatók elvégzik a 

megbízás szerinti temetést. 



Köztemetés 

    A költségeket az önkormányzatok viselik. 

    A költségek a hagyatéki leltár részei. 

    Az önkormányzatok adók módjára      

    behajthatják. 

   Várhatóan növekedni fog azoknak a száma, 

akik ezt a temetési módot veszik igénybe. 



   Szociális temetés 

2015. január 1-jétől kerül bevezetésre 

 Az állam vállalja a kellékek biztosítását, az 

önkormányzatok pedig a sírhely költségét. A 

hamvasztást, szállítást végző társaságok 

részére hatósági árat írnak elő.  

Nagyon fontos azt látni, hogy a 

hozzátartozóval a temetkezési cég nem 

kerül jogviszonyba, probléma esetén az 

illetékes önkormányzathoz kell fordulni. 



           Szociális temetés igénylése 

   Szociális temetést a lakóhely szerinti 
önkormányzattól lehet kérni az elhalálozást követő 
3 napon belül. A törvény a temetés 
megszervezésére 1 munkanapot ír elő az 
önkormányzatoknak.   
Az állam biztosítja a kellékeket: urna, koporsó, fejfa 
vagy kereszt. Más kellékek nem használhatók.  
A temetőben erre a célra az üzemeltető külön 
parcellát jelöl ki, csak ide lehet temetkezni. A 
későbbiek során a sírhelyre nem kerülhet sírkő, 
csak a temetéskor oda helyezett fakereszt, fejfa.  

 



  Szociális temetés kellékei 



                    Szociális sírhely 

   A szociális sírhelyet az állam ingyen 

biztosítja koporsós temetés esetén 25,  

urnás temetés esetén 10 évre.  

 

Ezen idő alatt a szociális sírhelyre csak urna 

helyezhető el, és kizárólag szociális temetés 

keretében.  



               Szociális hamvasztás 

 Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, 
szállításáról, továbbá az eltemettető választása 
szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik.  

 A hamvasztási díj költsége bruttó 10 000 Ft, 
amelyet az önkormányzatnak kell kifizetni. 

    A hamvasztási díj tartalmazza a holttest 
hamvasztóüzemben történő hűtésének, 
hamvasztásának, valamint a hamvasztáshoz 
szükséges hamvasztókoporsó, urnabetét és 
műanyag zsák díját. 

 



                          Pécs 



                  Hamvasztó-kemence 



              Szociális temetés választása 

   A szociális temetés abban az esetben választható, 

ha a hozzátartozók elfogadják, hogy  

 1. a temetés csak a kijelölt szociális parcellában 

végezhető el, koporsós szociális sírhelyre 25 

éven belül újabb koporsót nem lehet betemetni, 

a családtagok külön sírba kerülnek. 

 2. az eltemettető vagy az általa felkért személy 

nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a 

következő szolgáltatásokat: 



              Szociális temetés feltétele 

    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 ha……….. 

    Számolni kell a fertőzésveszéllyel. 

 b) sír vagy urnasír kiásása, a sír visszahantolása, 

    Nehézség: befagyott vagy sziklás sírgödör, amit nem 
lehet kiásni, balesetveszély, személyi sérülés a 
szerszámok használata közben. 

 c) koporsó, urna, gépjármű nélküli szállítása a temetőn 
    belül, 

 d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés  



Szociális temetés egyéb feladatai 

 feliratozza, elhelyezi a sírjelet,  

 a temetéssel kapcsolatos minden hivatali 

ügyintézést maga végez el, 

 temetkezési céggel nem kerül 

jogviszonyba, az előzőkben felsorolt 

szolgáltatásokat nem kérhet, és nem 

kaphat. 

 



           Szociális temetés - Tájékoztatás 

 A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy 
a szociális temetés lebonyolításában résztvevők 
megismerhessék a temetéssel összefüggő 
munkavédelmi-, közegészségügyi-, járványügyi 
szabályokat. 

 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. 



                   Szociális parcella 

 A köztemető fenntartója ….. a koporsós temetések 
számára szociális parcellát, urnás temetések 
számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. 
Vallási közösség tulajdonában lévő köztemetőben 
….is ….ha a helyi önkormányzat tulajdonában a 
településen nincs köztemető. A szociális parcella, 
szociális temetkezési hely elhelyezkedéséről az 
önkormányzat a vallási közösség tulajdonában levő 
temető fenntartójának véleménye kikérését 
követően dönt.  
Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen 
kizárólag szociális temetés végezhető. 



                   Szociális parcella 



Szociális parcella gondozása 

 



                  Szociális temetés 

 Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt 
temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki 
teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a 
szociális temetésre vonatkozó jogszabályi 
előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó 
előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges 
hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a 
felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a 
költségviselő szervezet részére megtéríteni. 

 Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a 
temetést szerződésben vállalták. 



                         Nyilatkozatok 

   Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők 
nyilatkoznak továbbá arról, hogy 

 a (7) bekezdésben meghatározott tevékenységek 
elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a 
személyes közreműködők pedig nem fogadnak el 
semmilyen ellenszolgáltatást, 

 a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a 
munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a 
munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset 
miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, 
sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető 
felé nem élhetnek. 

 A (7) és (8) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat 
legkésőbb a munkavégzés megkezdése előtt a szociális 
parcellával rendelkező temető üzemeltetője részére az 
eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a 
munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének 
meg kell akadályoznia. 
 



Személyes közreműködés. 

Kedves rokonok: én hoztam ásót. 

 



                  Szociális sírásás 



                   Komoly kihívás 



Felkészülés hiánya 



                         Az eredmény 



                      Munkavédelem 



         Szociális temetés elmaradása 

 Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését 
követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a 
személyes közreműködést vállalót megakadályozza a 
személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető 
más személyt kérhet fel, és erről tájékoztatja az 
önkormányzatot. 

 Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, 
azonban nem tud gondoskodni a személyes 
közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az 
önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés 
keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A 
költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.  



              A szociális temetés feltételei 

 Szociális temetés esetén kizárólag a 24/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott kellékeket lehet 
felhasználni.  

 Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, 
búcsúztatása a sírnál is történhet. 

 Szociális temetési helyre az első betemetéstől 
számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés 
keretében urna elhelyezése történhet. 

 A szociális temetés ……..közösség szertartásai 
szerint végzett temetés esetén a vallási közösség 
hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik. 



                    Költségek viselése 

 Amennyiben szociális temetés keretében 

hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest 

hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó 

lakóhelye szerinti önkormányzat viseli. 

 Szociális temetés igénybevételekor a holttest 

köztemetőben történő tárolásának és 

hűtésének költségét a köztemető fenntartója 

viseli. 

 

 



      Illetékfizetési kötelezettség ? 

   A szociális temetés keretében a sírhely 

és a kellékek ingyenes biztosítása nem 

minősül ajándékozásnak, illetékfizetési 

kötelezettséget nem keletkeztet. 



                Az idő mindent megold 

                            2015. ????? 



           Nem temetkezési szolgáltatás 

   E törvény értelmében nem minősül temetkezési 
szolgáltatásnak:  

 a vallási közösség tulajdonában lévő temetőben, 
temetkezési emlékhelyen a vallási közösség által 
vallási szertartás keretében végzett 
urnaelhelyezés, 

 a felnőtt hospice-palliatív vagy gyermek palliatív 
ellátás nyújtására működési engedéllyel rendelkező 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatónál végzett ravatalozás. 



                        Tájékoztatás 

 A temetkezési szolgáltató az általa kínált 

szolgáltatások és kellékek árlistáját a 

honlapján és a temetésfelvételi irodájában 

olvasható és áttekinthető módon nyilvánosan 

közzéteszi. A kellékek vagy szolgáltatások 

megrendelése idején közzétett áraktól a 

megrendelő hátrányára eltérni nem lehet.  



             Kórházaktól mért távolság 

   Fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi 
intézmény bármely pontjától számított 200 
méteres távolságon belül nem lehet temetkezési 
szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás 
ismertetése vagy temetkezési szolgáltatás 
közvetítése, valamint temetkezési kellék 
bemutatás céljából székhelyet vagy telephelyet 
létesíteni és működtetni. A létesítésre és 
működtetésre vonatkozó korlátozás nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a székhely 
vagy telephely temető, temetkezési emlékhely 
területén található.  



               Temetésfelvételi irodák 



Temetésfelvételi iroda  



Bemutatóterem 



        Hűtés a halottszállító autóban 

   Holttestet temető, temetkezési emlékhely és 

hamvasztóüzem ingatlanán kívül 

halottszállító autóban  

március 1. és szeptember 30. között vagy  

90 percnél hosszabb idejű szállítás esetében 

legfeljebb +18 °C-on lehet szállítani. 



Hűtőautó 



                        Helyi rendelet 
 Ttv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lépett: 

 „(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).” 



Nem szedhető díj 

   A temető üzemeltetője a szabályzatban 

megállapított díjakon felül más díjat nem 

állapíthat meg. Nem szedhető díj a 

temetőlátogatásért, a temetői utak 

használatáért és a temetési hely 

gondozásához igénybe vett vízért. 



           Temetési hely megváltása 

(1) 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. 

 



Újraváltás 
    (2) 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)A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha  

 a) temető tulajdonosa bizonyítja, hogy 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. 

 



            Munkavégzés a temetőben 

   A temetőben történő munkavégzést – a 

hozzátartozók részéről történő sírgondozás, 

a temetési hely növénnyel való beültetése és 

díszítése kivételével – a temető 

üzemeltetőjének a munkavégzés 

megkezdését megelőzően be kell jelenteni. 

Egy méternél magasabbra növő növények 

ültetésére a szabályzat az irányadó. 



Hűtési díj 

   A holttest hűtéséért naponta legfeljebb  

4500 Ft számítható fel.  

 

A hűtés díja tartalmazza a holttest 

halotthűtőbe történő behelyezésének és 

kivételének díját is.  



                            Sírnyitás 

   A sírnyitáshoz a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult hozzájárulása 

szükséges.  

Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság 

részéről kezdeményezett sírnyitáshoz. A 

sírnyitásról a temetési hely felett rendelkezni 

jogosultat a nyomozó hatóság értesíti. 

 



                        Rátemetés 

    A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre 
sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, 
alapméretenként egymás fölé helyezve – további, 
legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatban rögzített 
számú 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető 
rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a járási 
népegészségügyi intézet engedélye alapján lehet 
rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a 
járási népegészségügyi intézet korlátozhatja. Rátemetés 
esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált 
maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 
legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a 
meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó 
arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni. 



Temetkezési szolgáltatás végzésének feltétele 

 A temetkezési szolgáltatás végzéséhez 

temetkezési szolgáltató szakképesítés 

szükséges. 

 A vagyoni biztosíték mértéke a temetkezési 

szolgáltatás megkezdésekor ötszázezer Ft. 



Vagyoni biztosíték mértéke 

 Ha a temetkezési szolgáltatás megkezdésétől 

számított két év eltelt, a vagyoni biztosíték 

mértéke a tárgyévet megelőző évben a 

számviteli törvény szerint elszámolt nettó 

árbevételhez igazodóan 

 ötmillió Ft nettó árbevételig ötszázezer Ft; 

 b) ötmillió Ft és tízmillió Ft nettó árbevétel 

között egymillió Ft; 

 c) tízmillió Ft nettó árbevétel felett kétmillió Ft. 



           Bevételek elkülönítése 

   A temető üzemeltetője is köteles a 

szabályzatban meghatározott, a temetkezési 

szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, és a 

könyvelésében elkülönítetten szerepeltetni, 

ha az üzemeltetés mellett temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet is végez. 



        A magyar szolgáltatóknak ma nincs más 

választásuk,  

mint bizakodóan nézni a jövőbe. 



  

Köszönöm a figyelmüket ! 


